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 Všeobecná charakteristika školy 

 
           1.1  Veľkosť školy 

Základná škola s materskou školou v Dolnom Dubovom je neplno organizovaná  

(neúplná) škola, je školou rodinného typu a nachádza sa v tichom prírodnom prostredí. 

Škola vznikla 1.8.2004 ako právny subjekt a má tieto organizačné zložky: základnú 

školu, školský klub detí, materskú školu a školskú jedáleň. Škola sídli v jednom objekte. 

Základná škola má štyri ročníky a žiaci  sú rozdelení do dvoch tried. Prvú triedu 

spravidla tvoria prvý a druhý ročník, druhú triedu tretí a štvrtý ročník. Základná škola 

poskytuje  primárne vzdelávanie ISCED 1 – I: stupeň základnej školy 1. – 4. ročník. 

 

1.2 Charakteristika žiakov 
Školu navštevujú prevažne žiaci s trvalým pobytom v Dolnom Dubovom 

prípadne pochádzajú z blízkej obce Horné Dubové.  Vzhľadom k pokojnému prostrediu a 

práci v menšom kolektíve, škola vyhovuje tiež žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami /poruchy učenia, poruchy správania, zdravotné znevýhodnenie/. 

 

1.3 Charakteristika pedagogického zboru 
Pedagogický zbor tvoria kvalifikovaní pedagógovia s vysokoškolským vzdelaním 

v študijnom odbore Učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl:  

Riaditeľka školy 

-    triedna učiteľka  

-    I. kvalifikačná skúška  - I. atestácia  

-    Etická výchova 

-    Modul 1 - Komunikácia 

-    Využitie IKT v práci učiteľa 

-    Kurz prvej pomoci. 

-    projekt Modernizácia vzdelávania na základných školách 

-    funkčné vzdelávanie pre vedúcich pracovníkov 

-    koordinátor ochrany človeka a prírody 

-    koordinátor zdravotnej prípravy 

-    kabinet učebných pomôcok 

-    budovy a zariadenia 

-    archív školy 

Učiteľka  

- triedna učiteľka  

- doplňujúce štúdium: anglický jazyk 

- vedúca metodického združenia 

- koordinátor dopravnej výchovy 

- koordinátor protidrogovej výchovy 

- výchovný poradca 

- kabinet učiteľskej knižnice 

- kabinet učebníc 

- školská kronikárka 

Učiteľ/učiteľka 

- vyučovanie Náboženskej výchovy 

Vychovávateľka 

 



- učiteľka 

- vychovávateľka školského klubu detí 

- koordinátor environmentálnej výchovy 

- koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

- literárny dôverník 

- administrátor webovej stránky 

- kabinet žiackej knižnice 

- kabinet hračiek 

 

Úväzky pedagogických zamestnancov 

 

Mgr. Zlatica Čapkovičová 

SJL     8 hod. 

MAT    5 hod. 

Spolu    13 hod. .............100% 

 

Mgr. Andrea Tóthová 

SJL   9 hod. 

MAT    5 hod. 

ANJ   4 hod. 

VLA   1 hod. 

HUV   1 hod. 

PRA   1 hod. 

TaŠV/TEV  2 hod. 

Spolu           23 hod. ...............100% 

 

Mgr. Mária Čechová 

INF/INV  1 hod. 

PRV   2 hod. 

PRI   2 hod. 

VYV   2 hod. 

Spolu            7 hod. .................30,4% 

ŠKD           18,75 hod. ............69,6% 

Spolu ................................................100% 

 

Vdp. Ing. Pavol Stanko 

NAV   2 hod....................9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Organizácia prijímacieho konania 
Zápis žiakov do I. ročníka ZŠ sa uskutočňuje v čase od 1. apríla do 15. apríla. Pri 

zápise úzko spolupracujeme s MŠ a podľa potrieb s CPPPaP   prípadne s PPP v Trnave. 

Pri prijímaní žiakov do 1. ročníka je zriadená komisia, ktorá posudzuje školskú zrelosť 

a spôsobilosť dieťaťa. 



 

1.4.1. Kritériá a znaky školskej zrelosti: 

□ vek – k 31.8. dieťa dovŕšilo 6 rokov 

□ telesná spôsobilosť – výška a hmotnosť dieťaťa 

□ mentálna spôsobilosť – analytické myslenie, schopnosť vystihnúť podstatné 

znaky a vzťahy medzi javmi, schopnosť reprodukovať predlohu, dostatočná 

slovná zásoba, záujem o číslice a písmená, vizuálna a sluchová diferenciácia, 

rozlišovanie tvaru a priestoru,... 

□ emocionálna zrelosť – dosiahnutie emocionálnej stability, citovej stability, 

ústup od impulzívnych reakcií, bez plačlivosti, vzdorovitosti a agresivity 

□ sociálna zrelosť – vyvinutá potreba dieťaťa stretávať sa s rovesníkmi, 

schopnosť podriadiť sa zásadám a záujmom detských skupín, zodpovednosť za 

svoje konanie, nezávislosť od rodičov,.. 

□ reč – by nemala byť výrazne narušená 

□ rozvoj matematických schopností – pochopenie počtu, označenie množstva, 

dĺžky, veľkosti 

□ grafomotorika  – držanie ceruzky a manipulácia s ňou, tlak pri kreslení  

  

 1.4.2 Školská pripravenosť /spôsobilosť/ 

  □ reč – výslovnosť, komunikácia, vyjadrovacie schopnosti 

  □ činnosť a hra – vzťah k nim a záujem o ne, osvojovanie si nových činností 

  □ motorika – ovládanie pohybovej aktivity, zručnosť, obratnosť 

□ grafomotorika – ovládanie ceruzky, výtvarný prejav a začiatok písomného 

prejavu, schopnosť napodobniť určité grafické vzory 

□ sociabilita – správanie sa v kolektíve detí a dospelých, schopnosť nadviazať 

sociálny kontakt 

□ sebaobsluha – obliekanie, obúvanie, osobná hygiena, stolovanie 

□ emocionalita – schopnosť ovládať svoje city, vyjadriť ich, bez problémov sa 

vedieť odpútať na primeraný čas od rodičov, najmä od matky 

□ správanie sa – samostatnosť, aktivita, disciplinovanosť, prispôsobivosť, 

odlišovanie rolí, odlíšiť dobré a zlé, čo sa smie a čo nie 

 

1.5 Dlhodobé projekty  
             Škola sa každoročne zapája do rôznych projektov vyhlasovaných Ministerstvom 

školstva, prípadne inými subjektmi podporujúcich školstvo. Nie vždy naša škola spĺňa 

vyhlasované podmienky vzhľadom na malý počet žiakov. Škola využíva možnosti 

zapojenia sa do primeraných a vhodných projektov vzhľadom na veľkosť školy,  nízky 

počet pedagogických zamestnancov a vhodné príležitosti. 

Existujúce projekty, v ktorých je škola zapojená alebo sa každoročne v škole realizujú 

 

Od 2004                Separovanie odpadu a zber papiera  

Od 2004                Infovek – počítače pre školy  

Od 2007               Otvorená škola – oblasť športu  

Od 2009- 2012 

Modernizácia vzdelávania na ZŠ využitím IKT  

 

Od 2009                Doplňujúce štúdium pre učiteľov CJ  

Od 2011                Osobnosti obce  

Od 2011                Školský časopis  

Od 2014                Zber použitého oleja  

Od 2014                Moderné digitálne    vzdelávanie  



Od 2015                Digitálne učivo na dosah  

Od 2015                Školské ovocie  

 

   

 

         1.6   Spolupráca školy s rôznymi subjektmi 
Spôsoby, formy a metódy spolupráce školy s rozličnými subjektmi sú rozpracované 

v plánoch spolupráce a tie sú prílohou iŠkVP. 

 

Spolupráca s rodinou 

Neustále rozvíjame spoluprácu s rodinami našich žiakov. Škola je otvorená 

rodičom kedykoľvek. Zákonný zástupca žiaka sa po dohode s triednou učiteľkou môže 

zúčastniť vyučovania. Triedne učiteľky poskytujú konzultácie rodičom podľa dohody 

vždy po 13,00 hodine. Rodičia majú možnosť zúčastňovať zasadnutí RZ 4x v školskom 

roku. 

Na škole pracuje Rodičovské združenie pod vedením zástupcov tried. Zasadnutia 

RZ sa uskutočňujú podľa požiadaviek rodičov, resp. podľa potrieb školy (4 x ročne). 

Prvé spoločné zasadnutie RZ sa uskutočňuje v septembri a následne vždy v januári. 

Rodičovské združenie sa v roku 2005 zaregistrovalo ako občianske združenie „RZ  ZŠ s 

MŠ Dolné Dubové“, cieľom ktorého je finančná a materiálna podpora školy.   

            Poradným a iniciatívnym samosprávnym orgánom je Rada školy, ktorá vyjadruje 

a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických 

zamestnancov a ďalších zamestnancov a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní 

tiež funkciu     verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Má 7 členov a 

zasadá  podľa potreby. 

Spolupráca s materskou školou 

Cieľom spolupráce s MŠ je venovať pozornosť podnetom, ktoré pripravia deti na 

zvýšené nároky v základnej škole. Spoluprácu zameriavame na prehlbovanie citových 

vzťahov a rozvíjanie charakterových vlastností detí, ktoré sa vyžadujú pri vstupe do ZŠ. 

Deti materskej školy  svojou prítomnosťou na otvorených hodinách v škole získavajú 

k nej pozitívny vzťah, čo im vo veľkej miere uľahčuje neskoršiu adaptáciu na školu. 

Pedagogický zbor základnej a materskej školy veľmi intenzívne spolupracuje na 

spoločnej rovnakej výzdobe budovy, pri organizovaní opekačiek, pri spoločných 

podujatiach ako napr. Strašiškola, školský reprezentačný ples, detský karneval, Deň detí. 

 Spolupráca s Obecným úradom Dolné Dubové 

  Škola sa podieľa na spoločných aktivitách s OCÚ Dolné Dubové, zámerom 

ktorých je oživenie kultúrno-spoločenského života v obci a udržaní tradícií v našom 

regióne. Pedagogický zbor spolu zo žiakmi pripravujú vystúpenia v podobe literárno-

dramatických programov spevu a tancov z príležitosti Dňa úcty k starším, príchodu 

Vianoc, či Dňa matiek. Obec napomáha pri vylepšovaní materiálnych podmienok školy 

finančnými alebo sponzorskými príspevkami, tiež pri estetizácii prostredia školy 

brigádnickými aktivitami. 

Spolupráca s Roľníckym družstvom podielnikov Dolné Dubové 

 Spolupráca školy a RDP sa realizuje pri organizácii školských plesov, detských 

karnevalov, oslavy Dňa detí alebo exkurziách žiakov školy. 

Spolupráca s obecnou knižnicou 

 Spolupráca s pracovníčkou obecnej knižnice je veľmi osožná pre všetkých žiakov 

našej školy. Deti nielenže navštevujú obecnú knižnicu pravidelne, ale počas mesiaca 

marec sa prostredníctvom besedy dozvedia o knihách a práci s mini, či o ich výrobe 

  



oveľa viac. Vedúca obecnej knižnice sprostredkúva pre žiakov školy  besedy a rozhovory 

so zaujímavými ľuďmi a veľkými osobnosťami spoločenského, umeleckého, či 

politického života.  

 Novinkou je projekt školy a obecnej knižnice s názvom „Osobnosti Dolného 

Dubového,“ ktorý vznikol z príležitosti 750. výročia vzniku obce Dolné Dubové. 

Spolupráca s inými školami 

  Na základe plánu spolupráce metodického združenia na našej škole budeme 

spolupracovať so spádovou školou v Kátlovciach. Cieľom našich vzájomných 

konzultácií, resp. výmeny poznatkov a pedagogických materiálov je skvalitnenie 

vzdelávacieho procesu  v podmienkach neplno organizovanej školy a zároveň 

zlepšovanie podmienok integrácie žiakov do plno organizovanej školy. 

Spolupráca s poradenskými centrami 

 Škola spolupracuje s CPPPaP a PPP v Trnave 

Žiaci, u ktorých sa objavia problémy s učením alebo správaním, sú po dohode a 

so súhlasom rodičov odoslaní na odborné psychologické vyšetrenie. O výsledkoch 

vyšetrenia je škola informovaná.  

Poradenské centrá podľa potreby zabezpečia pravidelnú konzultáciu špeciálneho 

pedagóga na poskytnutie odbornej starostlivosti o žiakov, ako aj poradenstvo pre 

pedagógov a rodičov žiakov. 

Spolupráca s inštitúciami pre vzdelávanie pedagógov 

 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, Trnava, Štátny pedagogický ústav 

Bratislava 

Spolupráca s inými inštitúciami 

 Únia nevidiacich a slabozrakých, Liga proti rakovine, Unicef, Farský úrad Dolné 

Dubové, Policajný zbor SR, RÚVZ Trnava 

 

 

 

1.7 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
   

● Pozitívom je, že v škole sa podarilo vymeniť väčšinu školského nábytku, ako sú lavice 

a stoličky v oboch triedach,   stoličky k PC stolíkom, nábytok vo väčšej triede, vstavaná 

skriňa v kabinete 

● Vymenil sa nábytok v zborovni, koberce v školskom klube detí a v počítačovej 

miestnosti. V škole sú nové nátery.  

●V modernizácii interiéru a výmene nábytku máme snahu pokračovať aj v budúcnosti.  

●V školskom roku 2011/2012 sme vymenili v mesiacoch august,  október, apríl a v júl 

vymenili spolu  veľkú časť okien.  Finančné prostriedky na výmenu týchto okien sme 

získali z 2. a 3. školského plesu, určitú finančnú čiastku poskytlo RZ z 2% z daní a od 

sponzora školy.  

● V školskom roku 2012/2013 sa vymenili okná v časti materská škola a v zborovni MŠ, 

ktoré sa aj vymaľovali. Výmena okien v počte 12 ks, sa dotovala zo získaných peňazí zo 

4. školského plesu, z 2%  z daní a z RZ materskej školy.  

● Výmenu okien na celej budove dokončil zriaďovateľ v roku 2015. 

● V škole sú dve priestranné učebne, ktoré vyhovujú počtom detí. Vo väčšej triede 

v popoludňajších hodinách pracuje školský klub detí.  

● Škola má k dispozícii aj počítačovú učebňu so 7 počítačovými zostavami, kabinet. 

● V roku 2013 bolo z financií z 2% RZ zakúpené multifunkčné zariadenie.  

● V roku 2015 škola získala multifunkčnú tabuľu s príslušenstvom z projektu Moderné 

digitálne vzdelávanie.  



● Okrem vyučovacích priestorov je na škole zborovňa, školská jedáleň, menší šatňový 

priestor, dievčenské a chlapčenské WC,  WC pre učiteľov a odkladací priestor pre 

školníčku.  

● Pre voľno časové aktivity a telesnú výchovu žiaci využívajú areál školy s 

pieskoviskom a farský dvor, ktorý disponuje futbalovým a volejbalovým ihriskom 

a pieskoviskom.  

● Jedným z  nedostatkov je chýbajúca telocvičňa, hlavne v zimných mesiacoch. Po 

dohode so zriaďovateľom môže škola využívať sálu kultúrneho domu na hodiny telesnej 

výchovy hlavne v zimných mesiacoch.  

● V septembri 2014 boli na školskom dvore zabudované jednotlivé súčasti detského 

náčinia v rámci rekonštrukcie detského ihriska pre MŠ a ŠKD: šmýkačka, hojdačka 

dvojdielna,  dva kusy pružinových hojdačiek,  s tabuľou a lavička. Detská zostava  bola 

uhradená z finančného zisku RZ z plesu 2014  a karnevalu 2014  a z 2% z daní .  

● V júli 2016 sa podarilo zriaďovateľovi opraviť strechu kompletnou rekonštrukciou 

spolu s odkvapovým systémom a hromozvodmi. 

●  V roku 2017 zriaďovateľ školy zabezpečil zateplenie budovy a novú fasádu. 

 

Priestory školy s vybavením: 

 ● trieda pre 1. a 2. ročník – Wifi router, dataprojektor 

● trieda pre 3. a 4. ročník – interaktívna tabuľa s dataprojektorom, Wifi,        

reproduktory 

 ● počítačová učebňa – 5x PC, elektro rozvody + Wifi router, tlačiareň 

 ● zborovňa – 3x Notebook, tlačiareň, multifunkčné zariadenie, 11x USB 

 

1.8 Škola ako životný priestor 
Sme škola, ktorej mottom je: „Naša škola nie je miesto, kde sa len učí, ale kde sa 

aj žije.“ Chceme to dokazovať  kvalitou života a estetikou nášho životného priestoru. 

Dôraz kladieme na vybudovanie úzkych vzťahov medzi žiakmi navzájom, ale aj medzi 

žiakmi, pedagógmi a ostatnými pracovníkmi školy, čo je pozitívom na vytvorenie 

príjemnej atmosféry a klímy v škole (otvorená škola, nočná škola, tvorivé dielne pre 

žiakov a priateľov školy, škola v prírode, posedenie s dôchodcami, opekačky, a iné 

podujatia pre deti...) . Snažíme sa o vytvorenie estetického prostredia v triedach ako 

i v ostatných priestoroch školy. Veľkou mierou k tomu prispievajú i samotní žiaci 

svojimi výtvarnými prácami a pracovno–technickými výrobkami. Tematicky zamerané 

nástenky a informačné tabule mapujú školský a spoločenský život školy z rôznych 

aspektov (aktivity, mimoškolská činnosť, akcia, úspechy žiakov, tradície, život v obci...).  

Život v našej škole prezentujeme na stránke školy www.zsddubove.edupage.org 

 

1.9   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní 
► Vedenie školy pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vo výchovno-

vzdelávacom  procese dodržiava a sleduje všetku platnú legislatívu týkajúcu sa BOZP 

a CO.   

► Dodržiavanie zásad BOZP, PO a CO  je kontrolované bezpečnostnými technikmi, 

spolupracujúcimi so školou.  

► Stav budovy, všetkých priestorov a zariadení  interiéru a exteriéru školy je 

kontrolovaný  pravidelnými revíziami. 

► Zamestnanci školy pravidelne v dvojročných intervaloch absolvujú školenia   BOZP a 

PO, noví zamestnanci vždy pri nástupe do zamestnania.  

► Organizačný poriadok školy určuje povinnosti a mieru zodpovednosti jednotlivých 

http://www.zsddubove.edu.sk/


pracovníkov školy v tejto oblasti. 

► Vo vnútornom poriadku školy sú stanovené podmienky a opatrenia týkajúce sa 

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, taktiež ich práva a povinnosti v škole, ale aj mimo 

nej. 

► Pravidlá a zásady bezpečného správania žiakov sú rozpracované v školskom 

poriadku, ktorý sa každoročne aktualizuje, a s ktorým sú žiaci oboznamovaní začiatkom 

mesiaca september.  

          ► So školským poriadkom sú oboznamovaní aj rodičia žiakov. 

► Prioritou školy je žiaka pravidelne a opakovane poúčať o pravidlách bezpečnosti   

v škole, ale aj na každej mimoškolskej akcii. 
► Organizácia výletov, exkurzií, školy v prírode a plaveckého výcviku, ako aj organizácia 

iných súčastí výchovno-vzdelávacej činnosti školy sa riadi platnou legislatívou (Vyhláška 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení 

vyhlášky č. 224/2011 Z. z.), dôležitou podmienkou je informovaný súhlas zákonného 

zástupcu žiaka 

► Raz ročne sú žiaci oboznamovaní formou didaktických hier s pravidlami prvej 

pomoci, s protipožiarnou prevenciou, varovnými signálmi a požiarnym poplachom. 

 

Organizácia výchovno - vzdelávacej činnosti sa v základnej škole a v školskom klube 

detí realizuje v súlade s: 

     Školským zákonom 245/2008 

 Zákonom 464/2013 Z.Z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 245/2008 

 Vyhláškou MŠ SR 320/2008 Z.  z. o základnej škole 

 Vyhláškou MŠ SR 224/2011 Z. z. o základnej škole 

 Vyhláškou MŠ SR 306/2009 Z. z. o školských kluboch detí 

 Vyhláškou MŠ SR 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka 

na základných školách 

 Prevádzkovým poriadkom školy, ktorý je odsúhlasený RÚVZ 

 Školským poriadkom 

 Vnútorným poriadkom ZŠ a ŠKD 

Psychohygiena 

 rozvrh hodín, ktorý je prerokovaný na rade školy,  je zostavený vzhľadom na 

fyziologickú krivku výkonnosti žiaka cez týždeň a deň 

 počas vyučovania sú realizované relaxačné tv-chvíľky 

 zorný uhol dieťaťa  sa neustále mení 

 prestávky pre žiakov sú dostatočné dlhé a primerané únave detí 

 žiaci sú cez prestávky pod dozorom pedagóga podľa záväzného rozpisu 

 učitelia kontrolujú pitný režim žiakov  

 prestávka po 5. vyučovacej hodine je relaxačná a trvá 30 minút 

 žiaci sa počas prestávok  pohybujú spontánne 

 žiaci sa počas veľkej prestávky v priaznivom počasí pohybujú vonku na terase 

 popoludnia sú zamerané na jednoduchú, relaxačnú a oddychovú činnosť 

 v stredu je organizovaný športový poldeň bez domácich úloh 

 

K bezpečnosti žiakov a personálu školy prispelo vedenie školy zvýšenou 

kontrolou pohybu osôb po budove školy namontovaním bezpečnostným kľučiek do ZŠ. 

Vstup cudzím osobám do objektu je povolený len s vedomím riaditeľky školy alebo jej 

zástupkyne. Pre zákonných zástupcov žiakov a verejnosť je možnosť dohodnúť si termín 

telefonicky,  s ktorýmkoľvek z pedagogických pracovníkov. 

 



1.9.1 Školský úraz 

 V prípade úrazu žiaka sa postupuje v zmysle Metodického usmernenia č. 4/2009-

R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení 

a vysokých škôl pri vzniku registrovaného úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí. 

 

Neregistrované školské úrazy 

Škola vedie evidenciu neregistrovaných školských úrazov. V prípade 

akéhokoľvek úrazu sa okolnosti zapíšu do knihy drobných úrazov. Evidencia obsahuje 

meno, priezvisko, dátum narodenia žiaka, ktorý utrpel úraz. Ďalej treba zaevidovať čas 

a dátum úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis udalosti, charakter úrazu, 

svedkov a meno pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku 

úrazu. Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom 

úraze v prípade, ak je liečenie trvá viac ako 3 dni alebo sa následky úrazu prejavia 

neskôr.  

 

Registrované školské úrazy 

 Škola musí spísať záznam o registrovanom školskom úraze do 4 dní od vzniku 

úrazu do Knihy registrovaných úrazov a do 7 kalendárnych dní od vzniku úrazu 

zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie. K spísaniu záznamu o úraze musí byť 

prizvaný zákonný zástupca žiaka. Záznam o registrovanom školskom úraze spíše učiteľ, 

ktorý mal v čase úrazu dozor. 

 

          1.9.2 Bezpečnosť a prevencia 

Úlohou školy v rámci bezpečnosti a prevencie je priebežne monitorovať správanie 

žiakov, ako aj zmeny v správaní. V prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého 

vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti so 

zákonnými zástupcami žiaka, s odbornými zamestnancami CPPPaP a podľa potreby aj 

s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo políciou. 

 

 

1.10 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických    

zamestnancov 
Ciele a úlohy kontinuálneho vzdelávania 

♦ uvádzať začínajúcich pedagógov do praxe 

♦ udržiavať a zvyšovať kompetencie (schopnosť vzdelávať a vychovávať) PZ 

♦ motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie 

a zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti 

♦ zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu 

♦ sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky 

vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov, pedagogiky, príbuzných vied 

♦ pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií napr. 

triedneho učiteľa, výchovného poradcu, predsedu predmetovej komisie, knihovníka 

♦ pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému napr. tvorba ŠkVP, pedagogickej dokumentácie, výskumu,... 

♦ pripravovať pedagogických zamestnancov na prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami napr. videotechnikou, PC, ... 

♦ zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z riadiacej a pedagogickej praxe, 

podnecovať tvorivosť u všetkých pedagógov  

♦ sprostredkúvať operatívny a aktuálny transfer odborných a metodických informácií 



prostredníctvom efektívneho informačného systému 

♦ pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie 

 

Požiadavky na prijímaných pedagogických zamestnancov 

♦ PZ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady 

♦ musí mať záujem o osobný  kariérny rast 

♦ musí uplatňovať tvorivosť a iniciatívu pri prezentácii školy 

 

 

2. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 
2.1  Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania) 

Názov: „Naša škola nie je miesto, kde sa len učí, ale kde sa aj žije.“ 
Cieľom nášho školského vzdelávacieho programu je predovšetkým rozvoj  

schopností žiaka, spôsobilostí a individuálnych potrieb s ohľadom na jeho osobné 

maximum. Chceme vytvoriť prostredie a podmienky, ktoré formujú žiaka tvorivého, 

slobodného, empatického a humánneho. Celý program sa zameriava na dve hlavné 

oblasti, ktoré vychádzajú zo samotného názvu programu: 

 

 vzdelávanie 

 život 

 
     VZDELÁVANIE 

 ► Poskytnutie kvalitnej výchovy a vzdelania  

            ► Maximálna možná výchova a vzdelanie žiakov so špeciálnymi potrebami 

            ► Rozvíjanie komunikačných schopností 

            ► Rozvíjanie kľúčových kompetencií 

 

      ŽIVOT 

             ► Hľadanie cesty k sebe i k druhým 

             ► Poznávanie regiónu a jeho tradícií 

             ► Objavovanie a ochrana prírody  

             ► Dodržovanie stanovených pravidiel 

 
Naša škola je  miestom, ktoré žiakov motivuje a podporuje k aktívnemu učeniu.  

Spoločnou snahou a  zámerom pedagógov našej školy je učenie sa bez stresu a strachu.  

Charakter práce s našimi žiakmi podporuje pocit bezpečia, možnosť pozitívneho 

prežívania, získania zdravého sebavedomia, rozvíjania kritického myslenia a schopnosti 

seba hodnotenia.  

Kvalitu vzdelávania neposudzujeme len na základe klasifikácie žiakov, ale aj 

podľa efektivity metód a foriem, ktoré pedagóg  použije na dosiahnutie cieľov.  

 

Zameranie školy vychádza z analýzy školy, ktorá  vychádza z obdobia jej 

existencie. Od 1.8. 2004  škola vytvorila právny subjekt ZŠ s MŠ Dolné Dubové, 

nakoľko dovtedy patrila pod riaditeľstvo plno organizovanej školy v Kátlovciach. ZŠ 

s MŠ Kátlovce naďalej zostala našou spádovou školou.  

 

2.2 Stupeň vzdelania  



ISCED 1 – program primárneho vzdelávania má zabezpečiť plynulý prechod od 

predškolskej výchovy a rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom 

stimulovania detskej spontánnej poznávacej zvedavosti, vychádzajúcej z ich vlastných 

skúseností a osobného poznania. 

Program je založený na princípe postupu od známeho k neznámemu, od jednoduchšieho 

k zložitému. Základ tvoria samotné zážitky, skúsenosti detí, pozorovania, udalosti, ktoré 

sú spojené so životom dieťaťa. 

Primárne vzdelávanie dáva dieťaťu základy na jeho budúce úspešné akademické 

a sociálno-spoločenské uplatnenie. 

Absolvent programu primárneho vzdelávania získa , a to aj vlastným podielom, základy 

čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. 

 

2.3 Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania 
V základnej škole s materskou školou Dolné Dubové môžu absolventi získať stupeň 

vzdelania: 

Primárne vzdelanie – získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej 

časti vzdelávacieho programu pre prvý stupeň základnej školy (po ukončení 4. ročníka 

ZŠ). Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou: 

„Žiak získal primárne vzdelávanie.“ 

 

Doklady o vzdelaní  

● doklady o získanom vzdelaní sa vedú v slovenskom jazyku 

● doklady o získanom vzdelaní sa vydávajú na predpísaných tlačivách schválených  

ministerstvom školstva 

● údaje na dokladoch o získanom vzdelaní sa musia zhodovať s údajmi o žiakovi 

v príslušnej pedagogickej dokumentácii 

● podpisy na dokladoch o získanom vzdelaní musia byť vlastnoručné 

● v dokladoch o získanom vzdelaní je zakázané opravovať údaje 

● vysvedčenie z príslušného ročníka vzdelávacieho programu obsahuje aj doložku 

s uvedením získaného stupňa vzdelania 

 

 

2.4 Profil absolventa 
Absolvent primárneho vzdelávania by mal byť schopný:  

● vytvárať dobré medziľudské vzťahy  

● hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti  

● starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, uzatvárať kompromisy 

● vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií 

● osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami 

● mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy 

● byť si vedomý svojich kvalít 

 

Absolvent primárneho vzdelávanie musí zvládnuť obsahový a výkonový štandard 

jednotlivých učebných osnov. Po ukončení štúdia na I. stupni základnej školy bude 

vedieť: 

○ vyhľadávať, hodnotiť a využívať rôzne druhy informácií 

○ získané informácie vedieť selektovať 

○ ovládať spisovný jazyk ako základ komunikačných schopností 

○ kultúrne sa vyjadrovať písomne aj verbálne 



○ osvojené metódy práce a získané zručnosti používať vo svojom živote  

○ základné historické fakty dejín slovenského národa 

○ základné poznatky z prírodovednej oblasti 

○ využiť užitočné poznatky pri ochrane svojho životného prostredia 

○ aplikovať poznatky a zručnosti pri ochrane zdravia 

○ pozitívne vnímať umenie, ako ľudové, tak i moderné 

○ využívať získané kľúčové kompetencie 

 

2.5 Kľúčové kompetencie  
 Kľúčové kompetencie vychádzajú zo vzdelávacích štandardov učebných 

predmetov a špecifických cieľov prierezových tém. Predstavujú základné požiadavky 

absolventa I. stupňa základnej školy. 

 K rozvoju kompetencií prispieva nielen celý vzdelávací obsah, ale aj organizačné 

formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity 

uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti. 

Kľúčové kompetencie tvoria základ pre ďalšie celoživotné vzdelávanie a učenie 

sa. Môžu sa dosahovať na rôznej úrovni, vzhľadom na kognitívne a afektívne schopnosti 

žiakov a tiež vzhľadom na procesuálny charakter kompetencií.   

Jedná sa o tieto kompetencie: 

 

► kognitívne 

- vedieť vyhľadávať informácie 

- kriticky myslieť a vedieť vyjadriť svoj názor 

- byť tvorivý 

- učiť sa učiť 

- efektívne si zorganizovať prácu 

- využívať IKT a médiá 

- vyjadrovať sa verbálne i písomne 

- čítať s porozumením 

- funkčne využívať matematické poznatky 

► osobnostné 

- poznať hodnotu svojej osobnosti 

- zodpovedne sa rozhodovať 

- využívať seba reguláciu 

- vedieť prejavovať a zvládať emócie 

- mať chuť poznávať 

► sociálne 

- spolupracovať s inými 

- kooperatívne riešiť problémy 

- byť empatickým 

► komunikačné 

- primerane komunikovať 

- aktívne počúvať 

- zvládať neverbálnu komunikáciu 

- poskytovať spätnú väzbu 

► občianske 

- konať zodpovedne 

- aktívny záujem o veci verejné 

- rešpektovať práva iných 

- vedieť sa a chcieť sa prezentovať 



► kultúrne 

- rešpektovať kultúrne rozdiely 

- rozvíjať ľudové tradície 

 

     2.6 Vzdelávacie oblasti v primárnom vzdelávaní 
    Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika príbuzných 

vyučovacích predmetov. Zabezpečujú nadväznosť a previazanosť obsahu jednotlivých 

vyučovacích predmetov patriacich do konkrétnej vzdelávacej oblasti. Umožňujú 

rozvíjanie medzi predmetových vzťahov.  

 

 ► Jazyk a komunikácia 

  Vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia tvoria učebné predmety slovenský jazyk 

a literatúra a anglický jazyk.  

  Spoločným menovateľom oblasti je jazyk, ako nástroj myslenia a komunikácie 

a ako prostriedok vyjadrovania emócií. Vzdelávanie v tejto oblasti preto vedie 

k vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako mnohotvárneho prostriedku na 

získavanie a odovzdávanie informácií, k zvyšovaniu jazykovej kultúry ústnych 

i písomných prejavov žiakov. 

 Špecifikom je literatúra, ktorej základom je postupné rozvíjanie čitateľských 

kompetencií od úrovne naivného čitateľa k čítaniu s porozumením. 

 ► Matematika a práca s informáciami 

  Matematika na I. stupni základnej školy rozvíja u žiakov matematické myslenie, 

ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách, tiež na 

samostatné získavanie a aplikáciu poznatkov. Na veku primeranej úrovni rozvíja 

logické a kritické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať. 

  Základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov umožní žiakom 

získať základy digitálnej gramotnosti. 

 ► Človek a príroda 

  Táto oblasť prostredníctvom prvouky a prírodovedy obsahuje problematiku 

vzdelávania so skúmaním prírody. Žiaci dostávajú príležitosť poznávať prírodu ako 

systém s charakteristickými zmenami, s rovnováhou existencie živých sústav, vrátane 

človeka. Bádateľským charakterom výučby umožňuje vzdelávanie v tejto oblasti 

žiakom porozumieť zákonitostiam prírodných procesov a objavovať svet. 

 ► Človek a spoločnosť 

  Oblasť Človek a spoločnosť obsahuje problematiku spojenú s postupným 

utváraním predstáv o priestore, čase, spoločenských javoch. Žiaci sa oboznamujú so 

spoločenským prostredím, kultúrou, históriou, či blízkym alebo vzdialeným okolím. 

 Postupné objavovanie sveta je cieľom nielen vlastivedy, ale aj prvouky. 

 ► Človek a hodnoty 

  Hlavnou úlohou tejto vzdelávacej oblasti je aktívne sa podieľať na formovaní 

osobnosti žiakov s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta 

k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a univerzálne ľudské hodnoty 

zaujímajú významné miesto. 

  Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa v primárnom vzdelávaní realizuje 

v povinne voliteľných vyučovacích predmetoch etická výchova alebo náboženská 

výchova. 

 ► Človek a svet práce 

  Vzdelávacia oblasť obsahuje návrhy pracovných činností a pracovných postupov, 

ktorými sú žiaci vedení k získaniu základných zručností z rôznych oblastí ľudskej 

práce. Do vzdelávacej oblasti patrí vyučovací predmet pracovné vyučovanie. Žiaci 



spoznávajú a využívajú technické materiály, konštruujú, spoznávajú základy ľudových 

remesiel, povolaní, prvé skúsenosti zo sveta práce. 

 ► Umenie a kultúra 

  Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre pochopenie významu kultúry a umenia 

v živote človeka a spoločnosti.  

 Obsah vzdelávacej oblasti je realizovaný prostredníctvom vyučovacích predmetov 

výtvarná a hudobná výchova. 

 Výtvarná výchova vedie žiakov k spoznávaniu umeleckého vyjadrovania sveta. 

Prostredníctvom tvorivých výtvarných aktivít a činností žiaci získavajú príležitosti na 

uplatnenie fantázie a predstavivosti, a tým priestor na vlastnú sebarealizáciu. Žiaci 

dostávajú priestor na rozvoj vyjadrovacích schopností a zručností pri práci s nástrojmi 

a materiálmi.  

 Hudobná výchova prostredníctvom hudobných činností rozvíja základné hudobné 

kompetencie žiakov a usiluje sa o vytvorenie kladného vzťahu k hudbe a hudobnému 

umeniu. 

 ► Zdravie a pohyb 

  Vzdelávacia oblasť poskytuje v primárnom vzdelávaní žiakom priestor na 

pohybové vyjadrenie sa a osvojenie si základných pohybových zručností, 

využiteľných v pohybových aktivitách vo voľnom čase. 

 Cieľom je oboznamovať žiakov so zdravým spôsobom života a správnym životným 

štýlom. Prostredníctvom pohybu a pohybových cvičení, hier, súťaží pozitívne 

ovplyvňuje motorický, telesný, psychický, sociálny a morálny vývin žiakov. 

 Realizuje sa vyučovacím predmetom telesná výchova. 

 

           2.7  Pedagogické stratégie 
Kľúčové kompetencie sú rozvíjané pedagogickými stratégiami, ktoré 

charakterizujeme ako výchovné a vzdelávacie. Výchovné a vzdelávacie stratégie 

predstavujú postupy, metódy a formy, príležitosti, aktivity spoločne uplatňované 

všetkými pedagógmi, ktoré vedú k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov. 

  

Pedagogické stratégie oživujú vyučovací proces, pričom sa stáva viac zaujímavý 

pre žiakov.  Pedagogické stratégie – čiže metódy a formy práce so žiakmi si učiteľ vždy 

premyslí, pričom môže využívať priestorové podmienky, rozličné didaktické pomôcky, 

obrázkový materiál,  IKT ai.  

Vo vyučovacom procese sú využívané tieto formy vyučovania: 

            ♦ integrované tematické vyučovanie 

 ♦ projektové vyučovanie 

 ♦ skupinová a tímová práca 

 ♦ individuálne vyučovanie 

 ♦ vyučovanie v rôznom prostredí 

 ♦ priame pozorovanie 

 ♦ pokusy 

 ♦ súťaže 

 ♦ prezentácie 

Ďalšie formy vyučovania: 

 ♦ vychádzky 

 ♦ exkurzie 

 ♦ tvorivé dielne 

 ♦ športové aktivity 

 ♦ didaktické hry 



 ♦ výučbové programy 

♦ zložky výchov: BOZP, ochrana človeka a prírody, zdravotná príprava, protidrogová 

prevencia,  výchova k manželstvu a rodičovstvu, environmentálna výchova, dopravná 

výchova 

  

2.8  Prierezové témy 
Prierezové témy reprezentujú aktuálne okruhy problémov súčasného života, teda 

aj života detí, a preto sú neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou základného vzdelávania. 

Napomáhajú rozvoju osobnosti žiaka v oblasti hierarchie hodnôt, osobných postojov. 

Tematické okruhy prierezových tém umožňujú prepojenie s jednotlivými učebnými 

predmetmi, čím prispievajú ku komplexnosti vzdelávania. 

 

► dopravná výchova 

► osobnostný a sociálny rozvoj  

► environmentálna výchova 

► mediálna výchova 

► multikultúrna výchova 

► ochrana života a zdravia 

► tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

► regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 
2.8.1 Charakteristika prierezových tém 

 

 Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

          V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci,     

korčuliari, cyklisti apod. Rôzne základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na 

bezpečné správanie sa v rozličných dopravných situáciách získavajú deti 

prostredníctvom školy.  

Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 

základných škôl.  

Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole 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. 

Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií: 

- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému 

- uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke 

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

- schopnosť zvládnuť techniku jazdy na bicykli 

- aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke 

 Formy a metódy: 

- Projekt – Bezpečne do školy, bezpečne domov 

- Besedy k príslušníkmi PZ 

- Dopravné ihrisko 

 

Environmentálna výchova 

          Táto prierezová téma sa prelína všetkými vyučovacími predmetmi, ale najmä 

prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním a etickou výchovou. 

         Ciele environmentálnej výchovy: 



- pochopiť a vyhodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 

- chápať potrebu ochrany životného prostredia aj globálne 

- získať zručnosti k činnostiam na pomoc svojmu životnému prostrediu 

- získať kladný vzťah k prírode 

- získať potrebu starať sa o svoje okolie 

Formy a metódy: 

- stále separovanie odpadu 

- zber papiera dvakrát ročne 

- starostlivosť o izbové rastliny 

- šetrné hospodárenie s vodou, elektrickou energiou 

- exkurzia RDP 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

          Rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje im základy pre plnohodnotný 

a zodpovedný život. Najviac priestoru na vštepovanie cieľov tejto prierezovej témy má 

etická výchova, ale treba jej vymedziť čas aj napr. v literatúre, slohu a náukových 

predmetoch. 

Ciele osobnostného a sociálneho rozvoja: 

- rozvíjanie sebareflexie, spoznávať sám seba, svoje zlé i dobré stránky 

- rozvoj sebaúcty, sebadôvery, zodpovednosti za svoje konanie 

- uplatňovanie svojich práv, ale rešpektovať názory iných 

- rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu patologických javov 

- pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov a spolupráce 

- udržanie osobnostnej integrity 

- vštepovať zmysel pre ľudské práva, ale aj k rodinnej výchove 

Formy a metódy: 

- Strašiškola 

- tvorba literárnych útvarov 

- projekty 

- prezentácie 

- slohové práce 

- tvorba školského časopisu 

 

Ochrana života a zdravia 

          Úlohou tejto prierezovej témy je osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane, ako 

aj v poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia a zdravia. Rozvinúť morálne vlastnosti 

žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia.  

Obsah tvorí:  Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb 

a pobyt v prírode. 

Ciele ochrany života a zdravia: 

- získavať vedomosti zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách 

- mať schopnosti zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách 

- zvládanie situácií pri nehodách, rôznych haváriách, pohromách 

- bezpečne sa pohybovať v prírode a riešiť neobvyklé situácie 

- poznať zásady prvej pomoci 

- vedieť poskytnúť prvú pomoc 

- naučiť sa zabezpečiť príslušných záchranárov 

Formy a metódy: 

- projekty 

- prezentácie 



- výtvarné práce 

- besedy s príslušníkmi PZ 

- besedy so zdravotníkom 

- projekt „Emka to vie“ 

- Didaktické hry 

 

 

Mediálna výchova 

         Osvojenie schopnosti kompetentného využívania médií je cieľom mediálnej 

výchovy, pretože tieto sa stávajú prostriedkom na ovplyvňovanie hodnôt, postojov 

a správania jedinca. 

Cieľom mediálnej výchovy je, aby žiaci: 

- lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta, aby sa v ňom primerane 

orientovali 

- dokázali posudzovať mediálne šírené informácie a objavovať v nich tie pozitívne 

formujúce 

- vedeli eliminovať negatívny vplyv informácií na svoju osobnosť, vzťahy a správanie 

- vedeli vytvárať mediálne produkty 

Formy a metódy: 

- tvorba školského časopisu 

- prezentácie na danú tému 

 

Multikultúrna výchova 

        Tradičná kultúrna rozmanitosť sa v terajšej dobe ešte viac prehlbuje vďaka 

globalizácii. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti nikdy nezaznamenala len pokojné 

nažívanie rôznych skupín obyvateľov, vždy bola a je poznačená aj predsudkami 

a stereotypmi. Žiaci sa v čoraz väčšej miere budú dostávať do kontaktu s inými kultúrami. 

Edukačná činnosť je zameraná na to. aby škola fungovala, ako spravodlivý systém, 

v ktorom majú všetci príležitosť rozvíjať svoj potenciál. 

Multikultúrnu výchovu možno začleniť do humanitných a spoločenskovedných 

predmetov, či pri výučbe materinského jazyka, cudzích jazykov alebo v obsahovej 

a metodickej rovine a pomocou vhodných príkladov. 

 Formy a metódy: 

- projekty na danú tému 

- prezentácie 

- výtvarné práce 

- účasť v humanitárnych projektoch 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

      Vo svojej podstate sa táto téma zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným 

kultúrnym dedičstvom nášho národa. 

Vhodnými aplikačnými oblasťami sa javia predmety ako – výtvarná, hudobná , literárna 

a etická výchova, pracovné vyučovanie, ale aj dejepis, prírodoveda, vlastiveda.  

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. 

 

Témy regionálnej výchovy tvoria: 

- tradičná hmotná kultúra – ľudové staviteľstvo, domácke a tradičné remeselné výrobky, 

produkcia potravín a strava, odevy, výtvarné umenie ai. 



- tradičná nehmotná kultúra – ústne tradície a prejavy, interpretačné umeniu, ľudové zvyky 

a praktiky, rituály a slávnostné udalosti, tradície náboženských sviatkov, folklórne tradície 

ai. 

Témy sa rozvíjajú v týchto tematických celkoch: 

♦ Môj rodný kraj 

♦ Objavujeme Slovensko 

♦ Tradičná ľudová kultúra 

         Formy a metódy 

- Deň úcty k starším 

                      kultúrny program s ľudovou tematikou a v ľudových krojoch 

- Mikuláš 

                      vianočné zvyky, obyčaje, ľudové piesne a koledy 

- Vianoce 

                      staré slovenské zvyklosti, koledy, symboly vianočných sviatkov obdarúvanie 

- Slovensko, moja vlasť - projekt 

                      chránené územia, fauna, flóra,   geografické zvláštnosti, hrady, zámky, ai. 

-  Fašiangy    

                      ľudové veselice, ples, detský karneval, masky 

- Tvorivé dielne – maľovanie kraslíc 

                      typické ľudové farby, vzory, techniky 

- Veľkonočné sviatky 

                      ľudové zvyky, obyčaje, šibačka, symboly veľkonočných sviatkov 

- Moja rodina – môj rodný kraj 

                      moje rodisko, miesto, kde žijem, zvláštnosti regiónu, vzťah k matke 

                      kultúrny program ku Dňu matiek 

 

           2.8.2  Začlenenie prierezových tém 

 

Prierezové témy  sú vhodne začlenené do jednotlivých vyučovacích predmetov a sú 

v skratke uvedené v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch  jednotlivých 

predmetov, a detailne sú rozpracované v prílohe školského vzdelávacieho programu. 

Podrobne  sme rozpracovali  prierezové témy logicky súvisiace s učivom, a rovnakým 

spôsobom aj finančnú gramotnosť, ktorej úlohy vyplývajú zo  Štátneho štandardu 

finančnej gramotnosti - Úroveň 1 pre primárne vzdelávanie. 

 

► dopravná výchova 

► osobnostný a sociálny rozvoj  

► environmentálna výchova 

► mediálna výchova 

► multikultúrna výchova 

► ochrana života a zdravia 

                  ► regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 
            Prierezové témy jednotlivých vyučovacích predmetov sú rozpracované ako 

príloha Školského vzdelávacieho programu a Inovovaného školského vzdelávacieho 

programu. 

 

2.9   Čitateľská gramotnosť 
                     Čitateľská gramotnosť je komplexný súbor čitateľských zručností  

potrebných na efektívnu prácu s textom. Cieľom rozvíjania čitateľskej gramotnosti je 



taký čitateľ, ktorý disponuje čitateľskými kompetenciami, ktoré mu umožňujú pracovať s 

rozličnými druhmi textov používaných na rôzne účely. 
Čitateľské kompetencie zahŕňajú: 

- techniku čítania,  

- schopnosť a proces pochopenia textu,  

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

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

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

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

poznatkami a vedomosťami. 

Čítanie teda zahŕňa nielen zvládnutie techniky čítania, ale aj intelektuálne 

spracovanie informácií a ich praktické uplatnenie, využitie v každodennom 

živote. Podnietiť a podporiť rozvoj čitateľských kompetencií – čitateľskej gramotnosti 

chceme i nasledovnými konkrétnymi výchovno-vzdelávacími aktivitami: 

Celoročné (priebežne realizované) aktivity: 

„Školský časopis DUBOVNÍČEK“ – funkcia predsedu redakčnej rady, zástupcov 

jednotlivých ročníkov, plánovanie, zber, úprava materiálov, rozhovory – diskusie, obsah, 

vízie, práca s PC (MS WORD, MS POWERPOINT, Skicár, NATURAL ART, práca 

s kresliacim tabletom, skenerom, digitálnym fotoaparátom, počítačovými a mobilnými 

aplikáciami pre úpravu fotografií, USB, CD,...), digitalizácia časopisu s pomocou učiteľa 

(práca na hodinách INV a v čase mimo vyučovanie - ŠKD, domáca príprava – 2 čísla 

časopisu ročne, štvrťročná postupná príprava) 

„Čítankovo“ – projekt prezentácie obľúbených kníh žiakov z ich domácej knižnice, 

realizácia v čase mimo vyučovanie (ŠKD) – postupné prestriedanie každého žiaka, 

predstavenie knižného titulu, čítanie – prednes žiakmi, rekapitulačné otázky pre 

porozumenie, katalógový prehľad predstavených titulov (1x týždenne v rámci 

relaxačných aktivít) 

„Čitateľko“ – projekt prezentácie vybraných knižných titulov slovenských detských 

autorov, čítanie na pokračovanie, tvorba ilustrácií, čítanie s porozumením, tvorba osnovy, 

prerušované čítanie, tvorba prehľadu do zošitov (hodiny SJL) 

„Z rozprávky do rozprávky“ – projekt čítania na pokračovanie; venovanie vyučovacej 

jednotky rozprávkovému titulu – ľudovej rozprávke; pranostiky, porekadlá, poučenie; 

analýza obsahu, fantastických prvkov (1x mesačne na hodine SJL) 

 

Jednorázovo realizované aktivity na hodinách SJL: 

 

September: „Páli vám to!“ – vedomostná súťaž s využívaním indícií; zameranie na 

rozvíjanie slovnej zásoby 

Október: „Hádankovo“ – didaktické cvičenia so zameraním na analytické myslenie 

a dedukciu 

November: „Pyramída slov“ – hry so slovami, textom; skladba slov; slabika, 

písmeno/hláska 

December: „Nedokončená rozprávka“ – didaktická aktivita zameraná na rozvoj 

myslenia a fantázie; analýza a syntéza informácií; vyhodnocovanie možností otvoreného 

deju príbehu; diskusia 

Január:  „Rýchly čitateľ“ – individuálna hrová súťaž v čistom a rýchlom čítaní 

textu; artikulačné cvičenia; správne dýchanie pri hlasnom čítaní 



Február: „Literárny kvíz“ – tímová súťaž v poznaní literárnych pojmov 

Marec:  „Malí ilustrátori“ – aktivita venovaná rôznorodému ponímaniu obsahu 

textu; rozvíjaniu predstavivosti a fantázie; dotváraniu príbehu podľa individuálneho 

vnímania; tvorbe leporela 

Apríl:  „Moderátor“ – aktivita zameraná na precvičenie presného a správneho 

čítania - výslovnosti, dôslednej artikulácii; prednesu textu; artikulačným cvičeniam; 

navodeniu diskusie; prezentovaniu sa seba samého 

Máj:  „Pomýlená rozprávka“ – čítanie s porozumením – analýza textu, dejovej 

línie; hodnotenie správania sa hlavnej postavy; určenie hlavných a vedľajších postáv 

Jún:  „Tvorba vlastnej knižky“ – aktivita zameraná na individuálne/skupinové 

vytvorenie fantazijného príbehu; jeho zachytenie do knižky – aplikácia pojmov: 

ilustrácia, text, obsah, väzba, titulná strana, autor,... 

Mimo akcií prezentovaných i v Harmonograme školských akcií (ZŠ/ŠKD/spoločné akcie 

s MŠ – Deň školských knižníc, nácvik kultúrnych programov, Hollého pamätník, 

návšteva obecnej knižnice, rozprávkové popoludnie – diskotéka v kostýmoch 

rozprávkových postáv, čitateľ mesiaca – individuálna súťaž v čítaní knižných titulov, 

beseda so spisovateľom, účasť v literárnych súťažiach podľa ponuky...) sa budeme 

snažiť ešte väčšmi podnecovať rozvoj čitateľskej gramotnosti i na iných vyučovacích 

hodinách ako je SJL (prírodoveda/ prvouka, vlastiveda – práca s textom, učebnicou, 

detskými encyklopédiami, vyhľadávanie informácií, vyhľadávanie v obsahu, využívanie 

kľúčových slov, tvorba poznámok – zhrnutie textu,...; matematika – riešenie a i tvora 

slovných úloh,...).  

 Plnenie plánu rozvoja čitateľskej gramotnosti, ktorí budú realizovať vo vzájomnej 

spolupráci triedne učiteľky a vychovávateľka ŠKD, bude priebežne vyhodnocovaný 

v rámci zasadnutí pedagogickej rady.  

 

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

efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť  celoživotné finančné 

zabezpečenie seba a svojej domácnosti. 

Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú 

podmienené premennými ako vek, rodina, zamestnanie, kultúra, či miesto bydliska. Je to 

označenie pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne  

reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie.  

 

 Problematika výchovy a vzdelávania na podporu finančnej gramotnosti je 

v rozsahu uvedenom v Národnom štandarde finančnej gramotnosti verzia 1.2 

/platná od 1. 9. 2017/ povinnou súčasťou aj základného vzdelávania.  

To znamená, že každý absolvent všetkých stupňov vzdelávania musí byť s ňou 

v určenom rozsahu oboznámený. 

 

Témy finančnej gramotnosti  v súlade so schváleným NŠFG a podľa vzdelávacích 

podmienok školy je možné:  

● začleniť do jednotlivých predmetov ako prierezové témy 

● uplatniť ako medzi predmetové vzťahy 

● realizovať v blokovom vyučovaní 

● realizovať formou kurzu 

● vytvoriť samostatný predmet 

 

 



Národný štandard finančnej gramotnosti je usporiadaný do šiestich tém: 

► Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

► Plánovanie, príjem a práca 

► Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

► Úver a dlh 

► Sporenie a investovanie 

► Riadenie rizika a poistenie 

Poradie tém nie je určený. 

 Určuje ich škola v rámci implementácie do svojho školského vzdelávacieho 

programu. Naša škola má  tieto témy rozpracované systémom prierezových tém, pretože 

finančná gramotnosť má charakter prierezovým tém.  Jednotlivé prierezové témy aj 

s témami finančnej gramotnosti sú uceleným dokumentom a ten tvorí prílohu ŠkVP 

v postupnosti: vyučovací predmet – ročník – téma učiva – PT alebo FG s témou 

a čiastkovou kompetenciou.  

Jednotlivé témy FG sú rozpísané do čiastkových kompetencií. Tieto čiastkové 

kompetencie sú popísané na úrovniach, pričom na týchto úrovniach sú opísané poznatky, 

zručnosti a skúsenosti, ktoré by mali byť žiaci schopní preukázať. Kompetencie 

v oblasti FG sa postupne zameriavajú od najnižšej úrovne, pričom sa dôraz kladie 

na praktické využitie poznatkov a prepojenie s realitou.  

Pre žiakov primárneho vzdelávania /I. stupňa základnej školy/ je určená prvá 

úroveň čiastkových kompetencií.  

 

Obsah finančnej gramotnosti pre primárne vzdelávanie podľa tém a úrovní: 

Téma č. 1 – Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

Úrovne:  

- Uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu osobné informácie/údaje dostať 

k nepovolaným osobám. Opísať možné dôsledky prezradenia vybraných osobných 

informácií. 

-  Uviesť príklady možností na vrátenie výrobkov v rôznych typoch obchodov napr. 

elektronické, kamenné. Jednoducho opísať základné práva spotrebiteľov. 

-  Navrhnúť spôsoby riešenia finančných situácií, v ktorých sa stretneme s klamstvom, 

podvodom, nečestným správaním. 

Téma č. 2 – Plánovanie, príjem, práca 

Úrovne: 
 -   Opísať, čo sú osobné príjmy človeka 

 -   Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť. 

 Téma č. 3 – Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Úrovne: 

- Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. Vysvetliť vzťah ľudská práca  

peniaze. Vymedziť situácie, kedy si človek predmety nakupuje a kedy si požičiava. 

- Zoradiť osobné želania/priania podľa ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné 

krátkodobé finančné ciele. 

- Porovnať ceny rovnakého alebo podobného výrobku a/alebo služby v dvoch 

rôznych obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie pri nákupe, primerane veku. 

- Opísať, za čo všetko sa v obchodoch platí. 

Téma č. 4 – Úver a dlh 

- Zdôvodniť voľbu nákupu tovaru alebo služby alebo požičiavania si predmetu. 

- Vysvetliť, že peniaze sa dajú požičiavať vo finančných inštitúciách. 

- Vysvetliť, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí. 

Téma č. 5 – Sporenie a investovanie 



- Opísať ako a prečo môže človek sporiť. 

Téma č. 6 – Riadenie rizika a poistenie 

- Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti. Vysvetliť 

podstatu rizika a jeho typy. 

- Vysvetliť, prečo a kedy ľudia potrebujú poistiť. Na jednoduchých príkladoch 

názorne ukázať, ako poistenie funguje. 

 

 

            2.11  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, ktorý má 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby /ŠVVP/. ŠVVP vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo 

nadania alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodňujúcom prostredí. Zohľadnenie ŠVVP 

žiakovi zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností 

osobnosti, ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do 

spoločnosti. 

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla. 

a/ žiak so zdravotným znevýhodnením – zdravotným postihnutím: s mentálnym, 

telesným, zrakovým, sluchovým, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom, 

alebo viacnásobným postihnutím 

b/ žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia 

c/ žiak nadaný 

 

Na efektívne vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je 

potrebné zabezpečiť: 

a/ včasnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, medicínsku diagnostiku, vzdelávanie 

podľa individuálneho programu, individuálne a skupinovú prácu, špeciálne metódy 

a formy vyučovania, úpravu vzdelávacieho obsahu, špecifický postup v hodnotení 

vzdelávacích výsledkov, alternatívne formy komunikácie, individuálny prístup, 

spoluprácu s rodičmi 

b/ materiálne vybavenie, ktoré zahŕňajú špeciálne učebnice, vyučovacie pomôcky, 

kompenzačné pomôcky, úpravu prostredia napr. bezbariérový prístup 

c/odborný servis špeciálneho pedagóga, psychológa, logopéda, asistenta učiteľa, zníženie 

počtu žiakov v triede 

d/ finančné zdroje na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych 

podmienok 

Pri výučbe žiakov so špeciálnymi potrebami sa bude postupovať podľa 

Metodických pokynov k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia 

v základných a stredných školách č. CD – 2004 – 12003/23597 – 1 : 095 schválené MŠ 

SR dňa 31. 8. 2004 s platnosťou od 1. septembra 2004.  

   

Metódy práce: 

- udržovať neustály verbálny kontakt  

- primeraná komunikácia so žiakom 

- striedanie pracovného tempa a činností 

- striedanie polôh 

- odstránenie rušivých elementov 

- navodenie príjemnej atmosféry 

- motivovanie žiakov k úspešnosti 



- prevaha pochvaly  

- citlivý, empatický prístup 

- vytvorenie prostredia dôvery 

- korigovať primeraný sebaobraz 

- relaxácia 

- stanovenie reálneho cieľa  

- využívanie audiovizuálnych pomôcok 

- využívanie IKT na vyučovacích hodinách 

- vo zvýšenej miere používať obrazový materiál 

- používať rôznorodé vyučovacie pomôcky 

 

 

3.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 

         3.1  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
   Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má 

informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo ich 

kombináciou. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne 

riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade. 

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

úspešných a neúspešných. Pri hodnotení budeme rešpektovať vekové a individuálne 

osobitosti jednotlivých žiakov. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia 

správania.  

Konkrétne kritériá hodnotenia tvoria súčasť učebných osnov vyučovacích    predmetov. 

Hodnotenie žiakov bude v súlade v Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základných škôl s platnosťou od 1. mája 2011.  

 

Žiakov budeme hodnotiť vo všetkých jednotlivých predmetoch a výchovách piatimi 

klasifikačnými stupňami. 

Povinne voliteľný vyučovací predmet – Náboženská výchova – sa vo všetkých 

ročníkoch klasifikuje. 

 

3.2. Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 
 Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi východno-vzdelávacími 

potrebami budeme brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na 

jeho školský výkon. 

Hodnotenie žiaka so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v súlade so Zásadami 

hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole, ktoré sú 

uvedené v Prílohe č. 2 k metodickému pokynu č. 22/2011. 

Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, sa v doložke vysvedčenia uvedie: „Bol vzdelávaný podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu.“ 

Začlenenému žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa v 

doložke vysvedčení uvedie: „Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho 

programu.“ 

 



          3.3. Hodnotenie výchov 
 Hodnotenie VYV, HUV, PRV a TEV vyžaduje osobný, diferencovaný prístup 

učiteľa k žiakovi. 

Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia, a to najmä pri menej nadaných žiakoch. Preto 

učiteľ musí brať ohľad na predpoklady, ambície, vkus a predchádzajúce výkony žiaka, 

teda brať do úvahy aj komparačnú funkciu hodnotenia, správne odhadnúť pomer danosti, 

snahy a záujmu o výtvarný prejav, spevácke, inštrumentálne alebo hudobno-pohybové 

činnosti,  a tiež o cvičenie a telesnú výchovu, až potom úroveň príslušných  výkonov 

,činností a vedomostí. 

Teda aktuálny výkon žiaka hodnotíme vzhľadom na jeho možnosti.  

 

3.4 Formy a stupne hodnotenia: 
- ťažiskovou formou hodnotenia je objektívne slovné hodnotenie výkonu a vedomosti    

žiaka na       základe pozorovania 

- hodnotenie známkou, avšak nie je nutné známkovať každý výkon žiaka 

 

Je na voľbe učiteľa, ktoré výkony, resp. úlohy bude hodnotiť, aby poskytol žiakovi i 

okoliu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji. 

 

Vo všeobecnej rovine budeme hodnotenie žiakov robiť na základe určitých kritérií, 

prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka: 

                  ► vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov 

► kontrolné diktáty 

► ústne a písomné preverenie vedomostí pri jednotlivých tematických celkoch 

► pohybové zručnosti a aktivity 

► spevácke a inštrumentálne zručnosti a aktivity 

► výtvarné zručnosti a aktivity 

► prezentovanie danej alebo ľubovoľnej  témy (verbálne, grafické, projekt) 

► rozhovor 

 

          Kritériá kontroly a  hodnotenia písomných prác a diktátov 

             Texty cvičných aj kontrolných diktátov sú súčasťou Tematických výchovno-                  

vzdelávacích plánov zo  slovenského jazyka. Cvičný diktát, ktorý sa nehodnotí známkou,  

predchádza kontrolný diktát.  

 

Počet,  rozsah a zameranie kontrolných diktátov v 1. ročníku: 

Počet: 1 

Rozsah: 10 – 15 plnovýznamových slov 

Zameranie: opakovanie učiva z 1. ročníka 

 

Počet, rozsah  a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku : 

Počet: 10 

Rozsah: 20 - 30 plnovýznamových slov 

Zameranie:   Vstupný diktát – Opakovanie učiva z 1. ročníka 

                     Diktát č. 1 – Hláska a písmeno /ch, dz, dž/ 

                     Diktát č. 2 – Samohláska ä 

                     Diktát č. 3 – Dvojhlásky 

                     Diktát č. 4 – Tvrdé spoluhlásky 

                     Diktát č. 5 -  Opakovanie učiva za I. polrok 



                     Diktát č. 6 – Mäkké spoluhlásky 

                     Diktát č. 7 – Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le 

                     Diktát č. 8 – Vety 

                     Výstupný diktát – opakovanie učiva z 2. ročníka 

 

Počet, rozsah a zameranie kontrolných diktátov v 3. ročníku: 

Počet: 10 

Rozsah: 30 – 40 plnovýznamových slov 

Zameranie:  Vstupný diktát – Opakovanie učiva z 2. ročníka 

                    Diktát č. 1 – Slová s r, ŕ, l, ĺ 

                    Diktát č. 2 – Vybrané slová po B 

                    Diktát č. 3 -  Vybrané slová po M 

                    Diktát č. 4 – Vybrané slová po P 

                    Diktát č. 5 – Opakovanie učiva za I. polrok 

                    Diktát č. 6 – Vybrané slová po R, S 

                    Diktát č. 7 – Vybrané slová po V, Z 

                    Diktát č. 8 – Slovné druhy 

                    Výstupný diktát – Opakovanie učiva z 3. ročníka 

 

Počet, rozsah a zameranie kontrolných diktátov vo 4. ročníku: 

Počet: 10 

Rozsah: 40 – 50 plnovýznamových slov 

Zameranie:  Vstupný diktát – Opakovanie učiva z 3. ročníka  

                    Diktát č. 1 – Vybrané slová po B, M 

                    Diktát č. 2 – Vybrané slová po P, R 

                    Diktát č. 3 – Vybrané slová po S, V, Z 

                    Diktát č. 4 – Spodobovanie 

                    Diktát č. 5 – Opakovanie učiva za I. polrok 

                    Diktát č. 6 – Vlastné podstatné mená 

                    Diktát č. 7 – Ohybné slovné druhy 

                    Diktát č. 8 – Neohybné slovné druhy 

                    Výstupný diktát – Opakovanie učiva zo 4. ročníka 

 

- Rovnaké chyby v tom istom slove sa považujú za jednu chybu. 

- Rozsah slov diktát platí aj pre odpise textu. 

                          

      

Hodnotiaca stupnica diktátov 

           Prvý. druhý a tretí ročník:    0 – 1 chýb      1 

                                                     2 – 4 chyby    2 

    5 -  7 chyby    3 

          8 – 10 chyby   4 

         11 a viac         5 

           Štvrtý ročník:    0 – 1 chýb  1 

          2 – 3 chyby  2 

                    4 – 6 chýb  3 

          7 –  8 chýb  4 

          9 a viac  5 

 

 



           Hodnotiaca percentuálna stupnica písomných prác pre všetky ročníky   

   100% - 90%  1 

     89% - 75%  2 

       74% - 50%  3 

      49% - 25%  4 

      24% -  0  5 

 

            Počet a obsah kontrolných písomných prác je nasledovný: 

              Vstupná písomná práca – opakovanie učiva z predošlého ročníka 

              I. písomná práca – nové učivo z I. štvrťroka školského roka 

              II. Polročná písomná práca – opakovanie učiva za I. polrok 

              III. písomná práca – nové učivo z III. Štvrťroka školského roka 

              Výstupná písomná práca – opakovanie učiva z konkrétneho ročníka 

 

Klasifikačné stupne hodnotenia  výkonov žiaka: 

 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne 

a tvorivo uplatňuje osvojene vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých 

úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. 

Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné až originálne. 

 

      Stupeň 2 - chválitebný 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne 

a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny prejav aj písomný prejav má 

občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne 

estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

 

      Stupeň 3 – dobrý 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, 

ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom, prejave má 

častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej 

estetický. Výsledky jeho činnosti sú menej kvalitné. 

 

      Stupeň 4 – dostatočný 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí 

podľa učebných osnov, ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný 

pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často 

v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností 

sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak 

s pomocou učiteľa opraviť. 



 

       Stupeň 5 – nedostatočný 

Žiak so neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich 

závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických 

úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný 

pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet 

učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho 

činnosti a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 

s pomocou učiteľa. 

 

 3.5 Hodnotenie správania žiaka 

           
           Správanie žiakov sa hodnotí podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy, ktorý je platný od 1. mája 2011. Kritériom na hodnotenie 

správania je dodržiavanie pravidiel školského poriadku počas hodnotiaceho obdobia.  

           Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti. 

 

            Pochvaly a ocenenia  

♦ návrh na udelenie pochvaly sa prerokuje na pedagogickej rade 

          ♦ za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy 

♦ za reprezentáciu školy v súťažiach 

♦ za výborný prospech a vzorné správanie 

♦ za nezištnú pomoc iným 

 

Postupnosť udeľovania pochvaly a ocenenia 

♦ pochvala triednym učiteľom pred triednym kolektívom a so zápisom 

♦ pochvala riaditeľom školy pred triednym kolektívom a so zápisom 

♦ diplom 

♦ vecná odmena 

 

Opatrenia na posilnenie disciplíny 

♦ opatrenia na posilnenie disciplíny, ako sú napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom 

alebo pokarhanie riaditeľom školy, sa ukladajú za viacnásobné porušenie pravidiel 

školského poriadku 

♦ pokarhanie triednym učiteľom alebo riaditeľom školy sa prerokúva na zasadnutiach  

pedagogickej rady 

♦ hodnotenie správania žiaka so ŠVVP sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh 

zdravotného znevýhodnenia v úzkej spolupráci so zariadením výchovného poradenstva 

 

Postupnosť opatrení na posilnenie disciplíny 

Ľahké porušenie školského poriadku 

Viacnásobné nepredloženie ŽK, časté zabúdanie školských pomôcok, oneskorené 

príchody na vyučovanie,  nedisciplinovanosť počas vyučovania a na prestávkach, 

zanedbávanie povinností týždenníka, slovné  napádanie spolužiaka, posmievanie sa 

spolužiakovi. Pri viacnásobnom ľahkom porušení školského poriadku urobí učiteľ zápis. 

   

Po viacnásobných zápisoch žiak môže byť: 

a) napomenutý triednym učiteľom – 5 zápisov za ľahšie porušenie školského poriadku 

v ŽK /Zrkadielku/  v jednom polroku 



b) pokarhaný triednym učiteľom – 10 zápisov v ŽK /Zrkadielku/ alebo 3 

neospravedlnené hodiny, pričom sa udeľuje zápisom do ŽK /Zrkadielka/ a  dáva sa 

priebežne v jednom polroku so zápisom v katalógovom liste 

c) pokarhaný riaditeľom školy – nasleduje po 3 pokarhaniach triednym učiteľom alebo za 

jedno závažné previnenie alebo za 4 až 8 neospravedlnených hodín v jednom polroku, 

pričom sa udeľuje písomne cestou vedenia školy vydaním rozhodnutia a zápisom 

v katalógovom liste 

d) znížená známka zo správania –  

2 stupňa – 2-násobné pokarhanie riaditeľa školy alebo 9 až 30 neospravedlnených hodín 

v školskom roku 

3 stupňa – 3-násobné pokarhanie riaditeľa školy alebo 31 až 60 neospravedlnených hodín 

v školskom roku 

4 stupňa – 4-násobné pokarhanie riaditeľa školy alebo viac ako 61 neospravedlnených 

hodín v školskom roku 

 

Pri závažnom porušení školského poriadku a prešetrení tohto porušenia, žiak 

okamžite dostáva podľa závažnosti priestupku:  

- napomenutie triedneho učiteľa zápisom do ŽK/Zrkadielka/ 

- pokarhanie triedneho učiteľa zápisom do ŽK/Zrkadielka/ a v katalógovom liste 

- pokarhanie riaditeľa školy písomným oznámením zákonnému zástupcovi žiaka vo forme 

rozhodnutia a so zápisom v katalógovom liste 

Za závažné porušenia školského poriadku sa považuje:  

-   viaceré neospravedlnené hodiny 

-   znevažovanie dôstojnosti spolužiaka 

-  vyhrážanie sa 

-  vydieranie 

-  psychické alebo fyzické ubližovanie 

-  fyzické napadnutie 

-  úmyselné ublíženie na zdraví 

-  šikanovanie v akejkoľvek podobe 

-  poškodenie majetku školy alebo osobného majetku spolužiaka 

-  krádež 

-  porušenie spoločenských noriem správania na verejnosti 

-  vandalizmus na verejných priestranstvách 

 

Stupne hodnotenia správania žiaka 

 Stupeň  1 – veľmi dobré 

Žiak dodržiava pravidlá a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa    

menej závažných previnení. 

Stupeň 2 – uspokojivé 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému 

pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. 

Stupeň 3 – menej uspokojivé  

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších 

previnení. 

Stupeň 4 – neuspokojivé 

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné 

vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov 

a zamestnancov školy. 

              



          3.6 Komplexné hodnotenie žiakov 
         V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá            

žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 

prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva 

na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka. 

V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje 

hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného 

školského roka. 

Doklady sa vydávajú na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených 

ministerstvom školstva. 

 

           Celkové hodnotenie žiaka 

        Celkové hodnotenie výkonov žiaka je vykonávané na konci hodnotiacich období, 

školských polrokov.   

  

            Prvý ročník: prospel/a     Druhý, tretí, štvrtý ročník:  prospel/a s vyznamenaním 

                                   neprospel/a            prospel/a veľmi dobre 

             prospel/a 

             neprospel/a 

 

 

          3.7 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
      Cieľ kontroly: 

- získat' prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti pedagógov 

- zabezpečiť plynulý chod vyučovania, dodržiavanie pracovnej disciplíny, 

- sledovať odstránenie nedostatkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti z 

predchádzajúceho školského roka, 

- získat' prehľad o objektívnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov jednotlivými 

učiteľmi, s cieľom zabezpečiť zjednocovanie kritérií pri klasifikácii, 

- sledovat' evidenciu o klasifikácii žiakov v zmysle Metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu (MP), 

- sledovať efektívne využívanie finančných prostriedkov, 

- v prevádzkovej oblasti využiť získané informácie na usmernenie a vytvorenie 

optimálnych podmienok na chod školy. 

 

      Formy, metódy a spôsob kontroly: 

► Priama hospitačná činnost', v ktorej riaditeľka v spolupráci s vedúcou MZ  budú 

sledovať:  

- dodržiavanie didaktických zásad, 

- plnenie učebných osnov a metodických pokynov a požiadaviek štandardov 

v jednotlivých ročníkoch, 

- využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky, 

- využívanie odborných učební, 

- dodržiavanie zásad klasifikácie žiakov, najmä u začínajúcich učiteľov, 

- dodržiavanie psychohygienických zásad vo výchovno - vzdelávacej práci, 

- plnenie plánu práce školy, plánov MZ, 

- dodržiavanie bezpečnostných predpisov na vyučovacích hodinách so zreteľom na 

charakter predmetu. 

► Pozorovanie, individuálny rozhovor s učiteľom. 



► Didaktické testy, previerky zamerané na plnenie štandardov, ktoré sú už vypracované 

pre jednotlivé predmety a ročníky. 

► Rozbor predpísaných písomných prác a riaditeľských previerok na MZ. 

►Spolupráca ZŠ a MŠ ( kontrola dodržania časového plánu plnenia úloh, 

zovšeobecňovanie dobrých skúseností z výchovno - vzdelávacej práce). 

►Sledovanie plnenia vnútorného poriadku školy záväzného pre pedagogických 

pracovníkov a žiakov školy. 

► Sledovanie a kontrola dokumentácie školy: 

triedne knihy, 

klasifikačné hárky, 

osobné listy, 

triedne výkazy, 

záznamy nepovinných predmetov a povinne voliteľných predmetov, triedne knihy 

ŠKD, 

plnenie BOZ, PO, CO a pod., 

predpísané písomné práce, 

inventárne knihy. 

► Kontrola práce triednych učiteľov:  

                 plnenie úloh triednických hodín, 

spolupráca s vychovávateľkou v ŠKD. 

► Kontrola učební s cieľom zistiť nedostatky 

► Kontrola bezpečnosti a hygienických opatrení 

► Zaraďovanie relaxačných chvíľok s cvičeniami do vyučovacích hodín (najmä  

     triedach so slabšou koncentráciou pozornosti, slabším prospechom). 

► Dodržiavanie rozvrhu hodín v popoludňajších hodinách.  

 

        3.8   Hodnotenie školy 
  Názor rodičov na celkový obraz školy chce vedenie školy monitorovať 

 prostredníctvom dotazníkov rodičov, ktoré budú rodičia priebežne vypĺňať po účasti na 

 zasadnutí rodičovského združenia v škole.  

 Prácu učiteľov budú môcť rodičia sledovať a hodnotiť v priebehu akcie Otvorená škola, 

 ktorá vyplýva z Koncepcie rozvoja školy na ďalšie obdobie. 

 

            Nástroje na zisťovanie úrovne školy: 

 

             ● dotazníky pre rodičov   

 ● dotazníky pre žiakov 

 ● swot analýza školy 

             ● kvantita a kvalita školských akcií     

  ● výchovno-vzdelávacie výsledky školy 

 

 

  S.W.O.T. analýza 

 

Silné stránky 

 V ľudskom potenciáli 

kvalifikovaný pedagogický zbor 

mladý kolektív 

záujem o ďalšie vzdelávanie pedagógov (jazyky, počítače ...) 

schopnosť dohodnúť sa 



dobré zadelenie úloh a flexibilné riešenie problémov 

 V pedagogickom procese 

široké spektrum vyučovacích metód a foriem 

mimoškolské aktivity 

individuálny prístup k žiakom 

spolupráca s CŠPPaP a s PPP v Trnave 

šikovní žiaci nižších ročníkov ovládajú poznatky z vyššieho ročníka 

každodenná kontrola žiakov vďaka malému počtu žiakov – spätná väzba 

výlety, plavecký výcvik, škola v prírode, exkurzie 

spolupráca s plno organizovanou školou (spádovou) 

spolupráca s inými neplno organizovanými školami 

pokojná atmosféra školy, dobrá klíma 

kvalitná spolupráca medzi ZŠ s MŠ 

     ●    V materiálnom vybavení 

      svetlé triedy, pekné miestnosti 

detské ihrisko a pekné okolie školy 

čiastočná rekonštrukcia školy  

čiastočné IKT vybavenie počítačovej miestnosti 

zakúpenie kopírovacej techniky 

pripojenie  školy k internetu 

 V ostatných faktoroch 

      rodinné prostredie školy 

zabezpečené stravovanie žiakov 

vystúpenia, súťaže, hry, udržiavanie tradícii 

dobrá spolupráca s obcou, rodičmi, neformálne stretnutia 

                  reprezentácia školy na verejnosti 

                  prezentácia školy prostredníctvom školskej webovej stránky 

 

 

Možnosti 

                 zapájanie do projektov a grantov  

                 komunikácia a oslovovanie sponzorov  

presadiť prednosti školy v ŠkVP a zviditeľniť sa  

ovplyvniť kvalitu a kvantitu uč. látky 

zlepšenie medzi predmetových vzťahov 

spolupráca so spádovou školou pri adaptácii žiakov na druhom stupni 

ďalšie štúdium pedagógov 

zapájanie žiakov do súťaží 

 

 

Zameranie: Na základe analýzy je našou prioritou mať školu ako prostredie, kde sa 

deťom s rôznymi potrebami ponúka nielen kvalitná a kvalifikovaná starostlivosť, ale kde 

sa súčasne cíti bezpečne  a spokojne. 

 

4. Rámcové učebné plány 
Rámcový učebný plán /RUP/ stanovuje časové dotácie vyučovacích predmetov. 

Vymedzuje počet voliteľných /disponibilných/ hodín, ktoré škola priradila k vyučovacím 

predmetom bez rozšírenia učiva a na základe RUP  vytvorila Školské učebné plány pre 

jednotlivé ročníky školy. 

 



Rámcový učebný plán –  iŠVP /platný pre 1., 2., a 3. ročník/ 
 

 
Vzdelávacia oblasť 

 
Vyučovací       
predmet 

 
          1. 
      ročník 

 
        2. 
    ročník 

 
         3. 

       ročník              

 
        4. 
    ročník 

     

      Ʃ 
  

   Spolu 

Jazyk a komunikácia 
 

SJL  
      9 

  
      8+1 

   
        7        

 
        7 

         
      31         

 Ʃ26        6 

Anglický 
jazyk 

             
             

  
         +1    

   
        3 

 
        3 

        
       6 

  
 6         4 

Príroda a spoločnosť 
 

Prvouka 
Prírodoveda 

       1+1       2   
       1+1 

 
       2 

      3   
      3 

  3       3 

Vlastiveda                       1        1               2   3       1 
 
Človek a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

 
       1 

 
      1 

 
       1 

 
       1 

      
      4   

  
  4 

Etická výchova  
     

      
        

 
Človek a práca s 
informáciami 

 
Matematika 

         
       4 +1          

        
       4 +1         

        
        4 +1         

        
        4+1 

        
      16                 

  
14        6 

 
Informatika 

  
  

       
       1 

        
       1 

 
       2 

  
  3 

Človek a svet práce Pracovné 
vyučovanie 

   
       1    

       
       1 

 
       2 

  
  1 

 
 
Umenie a kultúra 

 
Hudobná výchova 

 
        1 

 
      1 

 
       1 

 
       1 

    
       4     

  
  4 

 
Výtvarná výchova 

 
        2 

 
      2 

 
       1 

 
       1 

      
       6  

  
  4 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 
výchova 

          
        2 

        
      2 

 
       2 

 
       2       

    
       8     

  
  8 

 
Základ 

 

 
    20 
        

 
    20 

 
     23 

 
     25 

      
    88 

  
76 

 
Voliteľné/disponibilné/ hodiny 

 

 
      2 

 
      3 

 
       2 

 
       1 

       
      8  

  
       20 

     22      23      25      26      96   



Spolu 

 
Poznámky  
1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 

320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok 

školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie žiakov odporúča 

pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov.  

2. Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a materiálno-technické 

podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických celkov Technika a 

Ekonomika domácnosti.  

3. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. 
Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na:  

a. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho 
vzdelávacieho programu;  

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

vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do 
vyučovacej praxe;  

c. vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí 
postupujú podľa individuálnych vzdelávacích programov;  

d. špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

4. Ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, využije 
voliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu.  

5. Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk 

jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa 
možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne.  

6. Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový 

týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. Učebný plán a učebné osnovy pre nultý 

ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo 
štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne vzdelávanie a primárne vzdelávanie.  

7. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie 

štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a 

celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová ich 

vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.  

8. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompenzáciu 
spravidla v priebehu jedného školského roku.  

9. Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny na predmet 
športová príprava.  

10. Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový 

počet hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na 161 hodín na 2. stupni. Ak sa škola rozhodne 
zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov.  

11. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí 

sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a 

vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.  

 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod 

číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s 

platnosťou od 1. 9. 2015. 

 

 

 



Rámcový učebný plán – ŠVP /platný pre 4. ročník/ 
 

 
Vzdelávacia oblasť 

 
Vyučovací       predmet 

 
        4. 
    ročník 

 

Jazyk a komunikácia 
 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

  
  6 +2 

 

Anglický 
jazyk 

  
  3    

 

Príroda a spoločnosť 
 

Prírodoveda   1 +1  

Vlastiveda   1  
 
Človek a hodnoty 

 
Náboženská výchova 

 
  1 

 

Etická výchova   
 
Človek a práca s 
informáciami 

 
Matematika 

        
  3  +2        

 

Informatická výchova   1 
  

 

Človek a svet práce  
Pracovné vyučovanie 

 
  1 

 

 
 
Umenie a kultúra 

 
Hudobná výchova 

 
  1 

 

 
Výtvarná výchova 

 
  2 

 

Zdravie a pohyb  
Telesná výchova 

        
  2 

 

 
Základ 

 

 
    21 

 

 
Voliteľné/disponibilné/ hodiny 

 

 
      5 

 

 
Spolu 

     26  

 

 



4.1 Školský učebný plán   1., 2. a 3. ročník  - podľa iŠVP a iŠkVP,  

                                           4. ročník  - podľa ŠVP a ŠkVP 

  

 

Vzdelávacia oblasť 

 

     Ročník/ 

     Predmet 

 

        1. 

iŠVP + iŠkVP 

 

        2. 

iŠVP + iŠkVP 

 

       3. 

  iŠVP + iŠkVP               

 

        4. 

ŠVP + ŠkVP 

 

   Spolu 

Jazyk a komunikácia 

 

SJL 9            8         1  7 6         2 26        6 

Anglický 

jazyk 

             

             

  

            1 

   

 3 

 

3 
 

 6         4 

Príroda a spoločnosť 

 

Prvouka 

Prírodoveda 

  1         1  2  

 1         1 

 

1         1 
 3       3 

Vlastiveda                 1 1          3       1 
 

Človek a hodnoty 

Náboženská 

výchova 

 

 1 

 

1 

 

 1 

 

1 
 

  4 
Etická výchova  

     

    

        
 

Človek a práca s 

informáciami 

Matematika  

4          1 

 

4         1 

 

 4         1 

 

3          2 
 

14        6 

Informatika/Infor

matická výchova 

  

  

 

 1 

 

1 
 

  3 
Človek a svet práce Pracovné 

vyučovanie 

   

 1         

 

1 
 

  1 
 

 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova  

 1 

 

 1 

 

 1 

 

1 
 

  4 
Výtvarná výchova  

 2 

 

 2 

 

 1 

 

1 
 

  4 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

Telesná výchova 

 2  2  2  

 

2 

 

  8 

 

Základ 

 

 

    20 

        

 

    20 

 

     23 

 

     21 
 

76 

Voliteľné 

/disponibilné/  hodiny 

 

 

     2 

 

     3 

 

      2 

 

      5 

 

       20 

 

Spolu 

 

   22 

 

   23 

 

    25 

 

    26 

 



 

4.1  Poznámky k rámcovému učebnému plánu: 
Reformné ročníky: 

1., 2. a 3. ročník sa vzdelávajú podľa Rámcového učebného plánu inovovaného Štátneho 

vzdelávacieho programu. Využitie disponibilných hodín určuje iŠkVP, ktorý je vypracovaný 

podľa iŠVP. 

Voliteľné /disponibilné/ vyučovacie hodiny pre reformné ročníky: 

1. ročník – 1 disponibilná hodina je priradená k predmetu prvouka a 1 disponibilná 

hodina je priradená k predmetu matematika, všetky hodiny sú bez rozšírenia učiva 

2. ročník – 1 disponibilná hodina je priradená k predmetu SJL, 1 disponibilná hodina je 

určená na vyučovanie anglického jazyka, 1 disponibilná hodina je priradená 

k predmetu matematika, všetky vyučovacie hodiny sú  hodiny  bez rozšírenia učiva 

3. ročník – 1 hodina prírodoveda, 1 hodina matematika, všetky hodiny sú  bez 

rozšírenia učiva  

Nereformné ročníky: 

 4. ročník sa vzdeláva podľa Rámcového učebného plánu Štátneho vzdelávacieho programu. 

Využitie disponibilných hodín určuje ŠkVP, ktorý je vypracovaný podľa ŠVP. 

Voliteľné /disponibilné/ vyučovacie hodiny: 

4. ročník – 2 hodiny SJL, 1 hodina prírodoveda, 2 hodiny matematiky, všetky hodiny 

sú  bez rozšírenia učiva 

Počet vyučovacích hodina a prestávky: 

Maximálny počet  vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku nie je  vyšší ako 23, pre žiakov 3. a 4. 

ročníka nie je  vyšší ako 26 hodín. 

Vyučovacia hodina má 45 minút.  

Prestávky medzi jednotlivými vyučovacími hodinami sú v trvaní najmenej 10 minút, hlavná 

prestávka trvá 15 minút, prestávka po piatej vyučovacej hodine tj. obedňajšia prestávka  je 

v trvaní 30 minút. 

Kombinácia ročníkov v triedach: 

Na hlavných vyučovacích predmetoch sú žiaci v triedach spojení týmto spôsobom:  

I. triedu tvoria 1. a 2. ročník v počte 12 detí  /3+9/.  

II.  triedu tvoria 3. a 4. ročník v počte 10 detí /3+7/ 

 Školu navštevuje spolu 22 detí. 

 

Vyučovanie cudzieho jazyka: 

Prvý cudzí jazyk v  2.  ročníku je anglický jazyk určený časovou dotáciou zo iŠkVP,  a to  1 

hodina týždenne. Na tejto vyučovacej hodine anglického jazyka sú žiaci  2.  ročníka v počte 9 

žiakov. 

Na vyučovacích hodinách anglického jazyka sú spojené ročníky 3. a 4.,  v počte 10 žiakov,  a to 

3 hodiny týždenne, ktoré sú  určené časovou dotáciou zo iŠVP a zo ŠVP. 

 

Vyučovanie informatiky informatickej výchovy: 

V predmete INF/1 hodina/ je pre 3. ročník  určená dotáciou zo iŠVP a INV/1 hodina / pre 4. 

ročník určená zo ŠVP,  sú na vyučovacej hodine   žiaci  3. a 4. ročníka v počte 10 žiakov. Pri 

jednom PC pracujú dvaja žiaci. 

Vyučovanie výchov: 

Časová dotácia VYV zo iŠVP sú dve hodiny pre 1. a 2. ročník, jedna vyučovacia hodina pre 3. 

a z iŠVP, jedna vyučovacia hodina  pre 4. ročník zo ŠVP. Z personálnych dôvodov je 

vyučovanie VYV organizované takto: Pri vyučovaní  VYV  sú spojení žiaci všetkých ročníkov  

v počte 22 žiakov na prvej spoločnej hodine výtvarnej výchovy. Na druhej vyučovacej hodine sú 

už len žiaci 1. a 2. ročníka v počte 12 žiakov.  Obsahové štandardy sú uspôsobené podľa daných 



podmienok.  

Vyučovanie HUV - 1 vyučovacia hodina určená dotáciou z iŠVP pre 1., 2. a 3. ročník a jedna  

vyučovacia hodina podľa ŠVP pre  4. ročník. Na hodine HUV sú spojení žiaci 1.,2.,3., a 4. 

ročníka v počte 22 z organizačných a personálnych dôvodov.  

Telesná a športová výchova sa organizuje podľa iŠVP pre 1., 2. a 3. ročník a telesná výchova 

podľa ŠVP pre  4. ročník v časovej dotácii 2 vyučovacie hodiny, pričom sú spojené všetky 

ročníky v počte 22 žiakov z organizačných a personálnych dôvodov. 

Vyučovanie NAV/ETV: 

Z povinne voliteľných vyučovacích predmetov sa všetci žiaci prihlásili na náboženskú výchovu. 

Časová dotácia na vyučovanie náboženstva z iŠVP  a zo ŠVP je 1 hodina vo všetkých ročníkoch. 

Vyučujú sa spolu žiaci 1. a 2. ročníka v počte 12  a  žiaci 3. a 4. ročníka v počte 10 žiakov.  

Povinne voliteľný vyučovací predmet etická výchova sa na škole nevyučuje. 

Vyučovanie PRV: 

Na hodinách pracovného vyučovania budú spojení žiaci 3. aj 4.ročníka v počte 10 žiakov. 

Pracovné vyučovanie sa vyučuje podľa iŠVP v 3. ročníku a podľa ŠVP  vo 4. ročníku v časovej 

dotácii jedna  hodina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Školský učebný plán pre  1. ročník - iŠkVP 
 

 

VZDELÁVACIA  

OBLASŤ 

 

PREDMET 

 

   iŠVP 

 

 iŠkVP 

 

 

 

      

   Jazyk a komunikácia 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra iUO 

 

 

 

 

9 

 

 

 

      

     Príroda a spoločnosť 

 

Prvouka iUO 

 

 

 

1 

 

 

1 

       

       Človek a hodnoty 

 

Náboženská výchova iUO 

 

 

1  

 

    

   Matematika a práca s        

 

          informáciami 

 

 

Matematika iUO 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

       Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova iUO 

 

Hudobná výchova iUO 

 

2 

 

1 

 

     

        Zdravie a pohyb 

 

Telesná výchova iUO 

 

2 

 

     

       Spolu týždenne 

  

20 

 

2 

 

 SPOLU           22 hodín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Školský učebný plán pre  2. ročník - iŠkVP 
 

 

 

 

VZDELÁVACIA 

OBLASŤ 

 

  PREDMET 

 

   iŠVP 

 

  iŠkVP 

 

 

 

     Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra iUO 

 

Anglický jazyk UO 

 

 

8 1 

 

1 

      

    Príroda a spoločnosť 

 

Prvouka iUO 

 

 

2 

 

 

 

        

      Človek a hodnoty 

 

 

Náboženská výchova iUO 

 

 

1 

 

    Matematika a práca s        

 

          informáciami 

Matematika iUO 

 

 

4 

 

 

1 

 

       Umenie a kultúra 

 

Výtvarná výchova iUO 

 

Hudobná výchova iUO 

 

2 

 

1 

 

     

        Zdravie a pohyb 

 

Telesná výchova iUO 

 

2 

 

     

       Spolu týždenne 

  

20 

 

3 

 

 

    SPOLU           23 hodín 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  Školský učebný plán pre  3. ročník - iŠkVP 
 

 

 

 

VZDELÁVACIA 

 OBLASŤ 

 

PREDMET 

 

  iŠVP 

 

   iŠkVP 

 

 

 

     Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra iUO 

 

Anglický jazyk iUO 

 

7 

 

3 

 

 

 

      

     Príroda a spoločnosť 

Prírodoveda iUO 

 

Vlastiveda iUO 

1 

 

1 

1 

 

 

 

       Človek a hodnoty 

 

Náboženská výchova iUO 

 

 

1 

 

    Matematika a práca s        

 

          informáciami 

Matematika iUO 

 

Informatika iUO 

 

4 

 

1 

1 

     Človek a svet práce Pracovné vyučovanie iUO 

 

 

1  

 

      Umenie a kultúra Výtvarná výchova iUO 

 

Hudobná výchova iUO 

1 

 

1 

 

     

        Zdravie a pohyb 

 

Telesná a športová výchova iUO 

 

2 

 

     

       Spolu týždenne 

  

23 

 

2 

 

 

    SPOLU         25 hodín 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



                  Školský učebný plán pre  4. ročník - ŠkVP 
 

 

 

 

VZDELÁVACIA 

 OBLASŤ 

 

 PREDMET 

 

   ŠVP 

 

 ŠkVP 

 

 

 

     Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra UO 

 

Anglický jazyk UO 

 

6 

 

3 

2 

 

 

      

     Príroda a spoločnosť 

Prírodoveda UO 

 

Vlastiveda UO 

1 

 

1 

1 

 

 

 

       Človek a hodnoty 

 

Náboženská výchova UO 

 

 

1 

 

    Matematika a práca s        

 

          informáciami 

Matematika UO 

 

Informatická výchova UO 

3 

 

1 

2 

       

      Človek a svet práce 

 

 

Pracovné vyučovanie UO 

 

1 

 

 

 

       Umenie a kultúra 

 

Výtvarná výchova UO 

 

Hudobná výchova UO 

 

1 

 

1 

 

     

        Zdravie a pohyb 

 

Telesná výchova UO 

 

2 

 

     

       Spolu týždenne 

  

21 

 

5 

 

 

    SPOLU          26 hodín 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. Učebné osnovy 
       Učebné osnovy tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý vyučovací 

predmet a jednotlivé ročníky primárneho vzdelávania. Učebné osnovy sú súčasťou Štátneho  

vzdelávacieho programu, ako aj  Inovovaného štátneho  vzdelávacieho programu.  

Súčasťou učebných osnov sú vzdelávacie štandardy. Vzdelávacie štandardy vymedzujú 

požiadavky, ktoré majú žiaci splniť v rámci konkrétneho časového intervalu – teda ročníka a 

stupňa vzdelávania. Tieto požiadavky sú formulované ako kompetencie, ktorých súčasťou sú  

vedomosti, spôsobilosti, zručnosti, postoje a hodnoty v kontexte vymedzeného obsahu 

vzdelávania. Obsahujú rámcový učebný obsah vzdelávania, štruktúru učebných cieľov 

a výkonové požiadavky. 

Vzdelávacie štandardy škola využíva ako učebné osnovy bez rozšírenia učiva  pre reformné  

ročníky. 

Učebné osnovy a vzdelávacie štandardy tvoria prílohu Školského vzdelávacieho 

programu a Inovovaného Školského vzdelávacieho programu. 

 

Učebnými osnovami pre 1., 2. a  3.  ročník sú vzdelávacie štandardy inovovaného ŠVP 

podľa odporúčania MŠVVaŠ  SR.  Učebné pre 1., 2., a 3. ročník obsahujú: 

 

 

● hlavičku:  Názov predmetu 

  Názov iŠVP 

  Názov iŠkVP 

  Ročník 

  Stupeň vzdelávania 

  Forma vzdelávania 

  Vyučovací jazyk 

                       Časový rozsah výučby 

  Tabuľka tematických celkov 

● kapitoly:    Úvod 

  Charakteristika predmetu 

  Ciele predmetu 

  Vzdelávací štandard 

 

 

Učebné osnovy pre 1., 2., a 3. ročník sú prílohou iŠkVP a sú zoradené  v tomto poradí: 

◊ Slovenský jazyk  

◊ Anglický jazyk 

◊ Prvouka 

◊ Prírodoveda 

◊ Vlastiveda 

◊ Náboženská výchova 

◊ Matematika 

◊ Informatická výchova 

◊ Pracovné vyučovanie 

◊ Hudobná výchova 

◊ Výtvarná výchova 

◊ Telesná výchova 

 



 

Učebné osnovy pre  4. ročník obsahujú:  

● hlavičku:  Názov predmetu 

  Časový rozsah výučby 

  Názov ŠVP 

  Názov ŠkVP 

  Ročník 

  Stupeň vzdelávania 

  Forma vzdelávania 

  Vyučovací jazyk 

● kapitoly: Charakteristika vyučovacieho predmetu 

  Ciele vyučovacieho predmetu 

  Obsahové a výkonové štandardy 

  Kľúčové kompetencie a zručnosti 

  Metódy a formy práce 

  Kritériá hodnotenia 

  Učebné zdroje 

  Prierezové témy a medzi predmetové vzťahy 

   

 
5.1 Tematické výchovno-vzdelávacie plány 

 Učitelia pracujú podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre jednotlivé 

vyučovacie predmety a jednotlivé ročníky.  

TVVP sú vypracované na základe učebných osnov pre  4. ročník a inovovaných vzdelávacích 

štandardov pre 1., 2. a 3. ročník. TVVP sú didaktickým pracovným materiálom  učiteľa. Sú 

otvoreným dokumentom, ktorý sa v priebehu školského roka môže korigovať podľa meniacich 

sa podmienok vzdelávania. 

Tabuľky tematických výchovno-vzdelávacích plánov sú jednotné a obsahujú konkrétny 

mesiac školského roka, tematický celok, obsahový a výkonový štandard, skratku prierezovej 

témy,  prípadne poznámky.   

Podľa TVVP sa zapisuje učivo do triednych kníh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Platnosť a revidovanie dokumentu 
 

 

 

 

                 Platnosť 

 

Inovácia 

 

 iŠkVP,  

 

1.9.2015 

 

iUO, RUP 1. ročník 

 

 iŠkVP 

 

1.9.2016 

 

iUO, RUP 2. ročník 

Čitateľská gramotnosť 

 

 iŠkVP 

 

1.9.2017 

 

iUO, RUP 3. ročník 

Finančná gramotnosť 

 

 

 

 

 

 

 


