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Kapitola 1. Všeobecné údaje
Vzdelávací program : Primárne vzdelávanie
Stupeň vzdelania : ISCED 1
Dĺžka štúdia : štyri roky
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma : denná
Druh školy: štátna
Predkladateľ: Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
Názov školy: Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
Adresa: Hlavná 5, 044 31 Družstevná pri Hornáde
IČO: 35544139
Riaditeľ školy: PaedDr. Anna Vajdová
Koordinátor pre tvorbu IŠkVP: PaedDr. Henrieta Smolková
Ďalšie kontakty: telefón: 055/6981013
mail: zsdruzstevna@centrum.sk
www: zsdruzstevna.edupage.org
Zriaďovateľ: Obec Družstevná pri Hornáde
Názov: Družstevná pri Hornáde
Adresa: Hlavná 38, 04431 Družstevná pri Hornáde
Kontakty : starosta obce: Ing. Ján Juhás
telefón: 055/720 7111
www: obecdruzstevna.sk

Predkladateľ programu

Názov Základná škola, Hlavná 5

Adresa , ,

Zriaďovateľ školy

Názov Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná

Adresa , ,

Názov vzdelávacieho programu

Názov ŠkVP ZŠ, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde pre 2.
ročník

Motivačný názov Ak zmením, zmení sa svet

Verzia  

Použité ŠVP ISCED1

Kód a názov odboru štúdia

Kód odboru ISCED1

Názov odboru Primárne vzdelávanie
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Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absol-
vovaním školského vzdelávacieho programu
alebo jeho ucelenej časti

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie

Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania

Dĺžka štúdia 4

Forma štúdia  

Vyučovací jazyk podľa § 12

Vyučovací jazyk slovenčina

Platnosť dokumentu

Dátum platnosti 31. 8. 2016

Dátum vydania 30. 8. 2016

Dátum schválenia 02. 9. 2016
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Kapitola 2. Stratégia školy,
vymedzenie vlastných cieľov a
poslania výchovy a vzdelávania

Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania predstavujú spoločný základ pre konkretizované predmetové
ciele a špecifické ciele prierezových tém, ktoré sa majú výchovou a vzdelávaním naplniť.
Cieľom vzdelávania na prvom stupni základnej školy je:
• rozvíjať u žiakov funkčnú gramotnosť a kritické myslenie;
• umožňovať každému žiakovi v rámci výučby nadobúdanie kompetencií vlastnou činnosťou a akti-
vitami zameranými aj na objavovanie a vytváranie nových významov;
• motivovať žiakov k zodpovednosti a záujmu o vlastné vzdelávacie výsledky prostredníctvom ich
aktívneho zapojenia do procesu vzdelávania;
• viesť žiakov k využívaniu efektívnych stratégií učenia sa (učiť sa učiť);
• poskytovať každému žiakovi príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti v súlade s reálnymi
možnosťami, aby tak získal podklad pre optimálne rozhodnutie o svojom ďalšom vzdelávaní;
• sprostredkovať dostatok príležitostí na osobnostný rozvoj každého žiaka;
• rozvíjať u žiakov sociálne kompetencie s dôrazom na kultivovanú komunikáciu a spoluprácu;
• viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu práv iných ľudí;
• posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast;
• podporovať talent, osobnosť a záujmy každého žiaka;
• skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami aj v zahraničí;
• zaviesť nové formy a metódy práce;
• výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby
boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy;
• pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného
sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu;
• zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v anglickom jazyku so zreteľom na možnosti školy, so zamera-
ním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov;
• formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cí-
tenie a hodnotové orientácie;
• vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov, dodržiavaniu ľudských práv,
• zabezpečiť u žiakov osvojenie si konkrétnych zručností a návykov nevyhnutných k pochopeniu kom-
plexnosti a zložitosti životného prostredia tak, aby neboli porušené prírodné súvislosti a ohrozené
podmienky života;
• naučiť žiakov riešiť problémy so životným prostredím a týmto problémom predchádzať;
• oboznámiť žiakov s regionálnymi aspektmi a ich vplyvom na životné prostredie;
• vybaviť žiakov špecifickými kompetenciami, ktoré smerujú k zodpovednému environmentálnemu
správaniu, teda takému správaniu, pri ktorom budú pri svojom rozhodovaní brať do úvahy dôsledky
možných riešení na životné prostredie a zapájať ich do aktivít určených k zvýšeniu kvality životného
prostredia a kvality vlastného života.
Národný štandard finančnej gramotnosti
Vzdelávanie vo finančnej oblasti sa riadi Národným štandardom finančnej gramotnosti, verzia 1.1.,
ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 31.marca
2014, pod poradovým číslom 2014 – 2692/16076:12-10E0 s účinnosťou od 1.septembra 2014.

Cieľom finančného vzdelávania je na primeranej úrovni a vhodnými metódami rozvíjať u žiakov orien-
táciu v problematike financií, precvičovať ako vybrať najlepšie riešenie za daných podmienok, pre-
hľad vo finančných produktoch a službách a hospodárenie domácnosti.

Budovanie vlastnej finančnej gramotnosti je veľmi dôležité. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplat-
nenie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte doma i v práci a na
chápanie a hodnotenie sledu argumentov, schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na
riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách.
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Žiaci sa musia naučiť orientovať sa v situáciách z bežného každodenného života, rozhodovať, zisťo-
vať, porovnávať, poznávať riziká a riešiť každodenné problémy týkajúce sa osobných a rodinných
financií. Je potrebné dať žiakom základ zodpovedného rozhodovania pri práci s financiami. Umožniť
žiakom získať kompetencie nevyhnutné pre finančné a existenčné zabezpečenie seba a svojej rodiny
a pre aktívnu účasť na trhu finančných produktov a služieb. Umožniť žiakom veku primerane získať
odborné pojmy z oblasti financií.
Už na 1. stupni sa žiaci stretávajú s peniazmi či v podobe vreckového, alebo im rodičia kupujú
hračky. Cieľom finančnej gramotnosti je učiť ich hodnote peňazí, čo si za ne človek môže alebo
nemôže kúpiť, ako s peniazmi hospodárne narábať. Je to základ toho, aby až tieto žiaci budú
dospelí a budú sami viesť svoje financie, dokázali s nimi rozumne naložiť a vedeli sa orientovať
na finančnom trhu.

Žiak na 1. stupni získava informácie o finančnej gramotnosti primerane k veku, pričom sa získané
vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje rozširujú špirálovite vzhľadom na obsah učiva a vek žiakov.

Vypracovaný Národný štandard finančnej gramotnosti tvorí Prílohu č. 1: Národný štandard finančnej
gramotnosti pre I. stupeň ZŠ, ktorý je k nahliadnutiu u riaditeľky školy.
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Kapitola 3. Charakteristika školy
1 Veľkosť školy
Základná škola v Družstevnej pri Hornáde je vidieckou plnoorganizovanou štátnou základnou školou
s vyučovacím jazykom slovenským. Od roku 2002 pôsobíme ako samostatná rozpočtová organizácia.
Súčasťou školy je školský klub detí a školská kuchyňa s jedálňou. Aj napriek tomu, že sa nachádzame
v strede obce, poloha našej školy je v pokojnej zóne uprostred dostatku zelene. Základnú školu tvoria
dve účelové samostatné budovy. Hlavná budova je trojpodlažná. V druhej dvojpodlažnej budove je na
1. nadzemnom podlaží umiestnená telocvičňa, a na 2. nadzemnom podlaží školská jedáleň a kmeňové
učebne pre žiakov špeciálnych tried. Obidve budovy sú umiestnené na Hlavnej ulici, popisné číslo 5.
Priemerne školu navštevuje okolo 320 žiakov, máme 9 ročníkov, nultý ročník a špeciálne triedy.
2 Charakteristika žiakov
Zdravé environmentálne prostredie školy a jej pro-environmentálna profilácia sa teší veľkému záujmu
žiakov našej školy a ich rodičov. Školu navštevujú žiaci z obcí Družstevná pri Hornáde, z Kostolian
nad Hornádom a zo Sokoľa. Silnou stránkou školy je starostlivosť o talentovaných žiakov. Svedčí o
tom ich aktívna účasť v súťažiach, projektoch a na spoločenskom živote.
Veľkú pozornosť venujeme žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V bežných
triedach začlenení žiaci pracujú podľa vypracovaných výchovno-vzdelávacích programoch. V špe-
ciálnych triedach základnej školy sa vzdelávajú žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia.

Vlastné zameranie školy
Školský vzdelávací program je koncipovaný ako program environmentálny s dôrazom na ochranu a
tvorbu životného prostredia. Obsah vychádza, dopĺňa a rozširuje prierezovú tému Environmentálna
výchova. Hlásime sa k zásadám a princípom holistickej environmentálnej výchovy, resp. výchovy k
trvalo udržateľnému životu pri rešpektovaní ľudských práv i práv dieťaťa.

Dôležitým zámerom školského vzdelávacieho programu je prostredníctvom projektového vyučovania
a realizáciou prierezovej témy environmentálna výchova vo všetkých predmetoch na 1. stupni, hlavne
v predmetoch prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a pracovné vyučovanie. S konkrétnymi prak-
tickými krokmi vedieme žiakov k šetrnejšiemu prístupu k životnému prostrediu.
Dôraz kladieme na nekonzumný spôsob života.

Naším cieľom je získať a každoročne obhájiť titul Zelená škola. Sme Zelenou školou, aplikujeme en-
vironmentálne vzdelávanie prostredníctvom projektov a environmentálna výchova je súčasťou všet-
kých programov a života školy. Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju nás nabáda chápať prepojenie
medzi naším životom a životom ľudí z iných krajín sveta. Výchova k uvedomelej skromnosti je na-
mieste. Zbytočné plytvanie a drancovanie prírody škodí všetkým. Ekológiu ako prioritu školy máme
už od roku 2003 a získané skúsenosti máme záujem naďalej využívať a odovzdávať svojim novým
spolupracovníkom a žiakom. Environmentálne výchova je nevyhnutnou súčasťou výučby na primár-
nom vzdelávaní, činnosti školského klubu detí, záujmových útvarov (ďalej ZÚ) a mnohých ďalších
mimoškolských aktivít. Environmentálnu výchovu máme vo všetkých predmetoch v jednotlivých roč-
níkoch ako prierezovú tému.

Ciele environmentálnej výchovy obsiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese sú napĺňané za aktív-
nej účasti žiakov, čo vedie zároveň k utváraniu potrebných návykov, získavaniu životných noriem a
kritérií pre praktický život.

Veľkú pozornosť venujeme dopravnej výchove, ako prierezovej téme v jednotlivých vyučovacích
predmetoch. Máme vybudované krásne dopravné ihrisko a každoročne máme úspechy v dopravných
súťažiach nielen v rámci Slovenska, ale aj v medzinárodnom meradle.
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Dlhodobé projekty
Zelená škola
Je nosným programom, prostredníctvom ktorého naša škola realizuje pozitívne zmeny v environmen-
tálnej výchove.
Už od roku 2004 sme držiteľmi medzinárodného certifikátu „Zelenej školy“, čím sme sa zaradili v
environmentálnych aktivitách do siete Eko-škôl z celého sveta.
Pre úspešné zúčastnené školy to znamená získať nielen česť vyvesiť zástavu svetového hnutia Eco-
Schools, ale aj možnosť zapojiť sa s ďalšími školami vo svete do spoločných projektov.
Titul Zelenej školy, ktorý každý druhý rok obhajujeme, môže zohrať dôležitú úlohu alternatívnej voľby
pre zápis dieťaťa do našej základnej školy.
Z pohľadu rodičov je naša certifikovaná Zelená škola zárukou, že okrem získavania vedomostí sú
v každodennej praxi u žiakov rozvíjané priaznivé environmentálne návyky, ako napr. úsporné zaob-
chádzanie s vodou, energiou, minimalizácia, znovu používanie a triedenie odpadov pre recykláciu,
starostlivosť o školskú prírodnú záhradu a kompostovisko, praktická ochrana prírody, používanie prí-
rodných i odpadových materiálov na vyučovaní, zapájanie rodičov a spoluobčanov do aktivít školy.
Snažíme sa cez pôsobenie pedagogického zboru aj ostatného personálu viesť deti k uprednostňovaniu
nie materiálnych hodnôt a rozvoju kritického myslenia. Zelené školy sú alternatívou aj v zmysle vy-
užívania širokého spektra netradičných foriem výučby, atraktívnych a zaujímavých pre žiakov.
Zelená škola – to je aj záruka neformálneho záujmu školy o pohodu detí, o ich zdravie. Dôraz kladieme
na viac zelene, na vyučovanie v prírode, na pohyb detí na čerstvom vzduchu, na zdravú stravu, na
prostredie bez automatov, bez reklamy, bez agresívnych spotrebiteľských súťaží...
Svetová rodina Eco-Schools zapojeným školám poskytuje aj internetovú sieť pre linking a partnerstvá
škôl z rôznych krajín a kontinentov. U žiakov tým podporujeme záujem o globálne vnímanie environ-
mentálnych aspektov Zeme a prehlbovanie znalostí angličtiny.
ERASMUS + (Strategické partnerstvo pre školské vzdelávanie)
Koncom júla 2015 bol našej škole schválený projekt s názvom „Spring Celebration“ (Jarné slávnosti).
Ide o medzinárodné partnerstvo zložené z 5 škôl z týchto krajín: Slovensko, Estónsko, Portugalsko,
Španielsko a Taliansko. ZŠ, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde bude koordinátorom celého partner-
stva. Celá spolupráca je zameraná na environmentálne aktivity, ktoré by mali vylepšiť životné prostre-
die. Žiaci budú aktívne participovať na fungovaní tohto projektu, dôsledkom čoho si zlepšia mnohé
kompetencie a zručnosti ako aj jazykovú úroveň. Projektová práca začala v školskom roku 2015/16
a bude trvať 3 roky.
Projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych
komunít“
Od septembra 2012 sa škola zapojila do projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklú-
zii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu
v operačnom programe Vzdelávanie. Hlavnými aktivitami projektu bolo vzdelávanie pedagogických
a odborných zamestnancov, vytvorenie a podpora celodenného výchovného systému a súčasťou pro-
jektu bola aj technická podpora aktivít národného projektu. V rámci projektu u nás tri roky pracovali
ďalší dvaja asistenti učiteľa, ktorí hlavne pomáhali pri zavedení celodenného výchovného systému.
Ďalšie projekty, do ktorých je škola zapojená:
• Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ
• Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
• Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja
polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami
• Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov na základných a stredných školách
• Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom
prostredí
• Aktivizujúce metódy vo výchove
• Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického tes-
tovania
• Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Digiškola
• Ovocie do škôl
• Mliečny program
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Personálne zabezpečenie
Prioritou školy je žiakom poskytnúť 100% kvalifikované a odborne vykonávané služby v oblasti vý-
chovy a vzdelávania. Škola podporuje ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov podľa plánu konti-
nuálneho vzdelávania zamestnancov, ktorý odráža aktuálne potreby školy a žiakov. Dôraz kladieme
na oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania k udržateľnému rozvoju. Kvalitné odborné spô-
sobilosti využívajú pri komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pri pozitívnom
riadení činnosti a udržiavaní neformálnej disciplíny.

Neustále sa snažíme zvyšovať kvalitu služieb rodičom, učiteľom, žiakom prostredníctvom práce vý-
chovnej poradkyne, špeciálneho pedagóga, koordinátorky výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koor-
dinátorky primárnej prevencie drogových závislostí a koordinátoriek environmentálnej výchovy. Ko-
ordinátori majú štatút poradcov vedenia školy.

Pedagógovia školy predstavujú stabilizovaný, kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor, ktorý
má snahu ďalej odborne a profesijne rásť, využívať možnosti ďalšieho vzdelávania, prehlbovania a
zvyšovania kvalifikácie s cieľom zvyšovať úroveň a kvalitu edukačného procesu. Sú schopní efektív-
nej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, práce v tíme a kooperatívneho riešenie problé-
mov.
Nami uznávané hodnoty:

- profesionalita, zodpovednosť, spoľahlivosť,

- úcta, slobodné rozhodovanie a spolurozhodovanie,

- sebarealizácia, tímová práca, spolupráca a pomoc,

- cielená komunikácia, rešpektovanie pravidiel,

- reflexia a sebareflexia, osobný rast,

- prístupnosť a tolerantnosť, dôvera, ľudskosť, otvorenosť,

- objektívnosť, tvorivosť, asertivita.

Prevádzku školy zabezpečuje 7 nepedagogických pracovníkov a 5 pracovníčok školskej kuchyne a
jedálne.

Materiálno-technické a priestorové podmien-
ky

Dôležitou podmienkou pri realizácii iŠVP je primerané priestorové vybavenie školy a materiálno-tech-
nické vybavenie učebných priestorov. V škole sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v triedach, od-
borných učebniach a ďalších priestoroch školy zriadených podľa platnej legislatívy.
Škola pozostáva z dvoch budov. V hlavnej budove v rokoch 2008-2010 za pomoci zriaďovateľa školy
Obce Družstevná pri Hornáde prebehla komplexná rekonštrukcia.

Hlavná budova je jednoposchodová. Na obidvoch podlažiach je 17 tried, kancelária riaditeľky školy
a jej zástupkyne, zborovňa, kancelária hospodársko-správneho úseku školy a kabinet výchovného po-
radcu a špeciálneho pedagóga. Máme zriadené tieto odborné učebne: odbornú učebňu pre vyučovanie
technických prác, učebňa ŠPD – kuchynku, knižnicu, jazykovú učebňu vybavenú notebookami, po-
čítačové učebne (2), kde sú všetky počítače zo sieťované. Súčasťou počítačovej techniky sú tablety,
skenery, tlačiarne, dataprojektory, fotoaparáty, interaktívne tabule (8). Tieto učebne umožňujú plne
realizovať učebné osnovy. Vybavenie kabinetov je postačujúce.

Triedy, chodby i ostatné priestory sú pravidelne udržiavané v dobrom hygienickom stave priebežným
maľovaním, rekonštrukciou podláh, lavíc, stoličiek. Pomôcky sa priebežne vymieňajú a dopĺňajú.
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Škola má rekonštruované a moderné sociálne zariadenia pre žiakov, zrekonštruované podlahy v trieda-
ch, žalúzie vo všetkých vyučovacích priestoroch. Všetky triedy boli za posledné 2 roky vymaľované.
Celý školský vykurovací je vyregulovaný, je udržiavaná konštantná teplota počas zimného obdobia.
Hlavná školská budova je vykurovaná prostredníctvom automatickej kotolne.

V priestoroch druhej budovy sa nachádza telocvičňa so školskou kuchyňou a jedálňou. Na poschodí
sú 3 učebne, 1 počítačová učebňa, sociálne zariadenia, kabinety a registratúrne stredisko.

V areáli školy je pekné dopravné ihrisko, na ktorom sa pravidelne každoročne konajú okresné a krajské
kolá dopravných súťaží. Za budovami školy sa zrekonštruovalo viacúčelové asfaltové ihrisko, ktoré
sa využíva v letnom období na rôznu športovú činnosť a v zimnom období ako ľadová plocha.

V rámci projektu „Zelená škola“ sa vybudovalo jazierko, amfiteáter, bylinná špirála, prírodná mozaika,
hmatový chodník.

Celý prvý a druhý stupeň sme vybavili novými šatňovými skrinkami (okrem nultého ročníka). Vznik-
nutý priestor v suteréne chceme využiť na umiestnenie stolov na hranie stolného tenisu počas prestá-
vok.

Zapojením školy do projektov sme získali interaktívne tabule (7) s vybavením a 20 tabletmi. Ďalšiu
interaktívnu tabuľu sme zakúpili na konci roka z vlastných prostriedkov, s podporou projektu Aktívna
škola. Ich využívaním modernizujeme a inovujeme vyučovanie a prácu so žiakmi.
Vyučovací proces modernizujeme aj nákupom nových učebných pomôcok, v školskej knižnici doku-
povaním požadovaných knižných titulov.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri výchove a vzdelávaní

Nevyhnutnosťou pre realizáciu Školského vzdelávacieho programu je zabezpečenie vhodnej štruktú-
ry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním
hygieny učenia, zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov školy podľa platných noriem
– odpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, prime-
raná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. Na začiatku školského roka a pred každou akciou ško-
ly, výletom, či exkurziou sú žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia v súlade s vypracovanou
Smernicou školy č. 2/2014 o organizovaní školských výletov, exkurzií, vychádzok, škôl v prírode,
plaveckého a lyžiarskeho výcviku.

Externe bezpečnostným technikom a pracovnou zdravotnou službou zabezpečujeme  pravidelné ško-
lenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, vykonávame pra-
videlné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.

V škole je zabezpečený pitný a stravovací režim. Dodržiava sa zákaz fajčenia, pitia alkoholu a pou-
žívania omamných látok. V škole sú dostupné lekárničky, vybavené podľa predpisov na dostupných
miestach, kontakty na RZP, linku dôvery a políciu. Z hľadiska bezpečnosti sú označené predmety a
priestory a je prevádzaná pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti. Priestory sú vhodne upravené
pre bezpečný pohyb žiakov a ochranu pred úrazmi.

Vyučovanie sa vykonáva s ohľadom na hygienu učenia a vek žiakov. Žiakom aj učiteľom sú zaistené
podmienky s dostatkom relaxácie a aktívneho pohybu. Pri vyučovacom procese dodržiavame všetky
bezpečnostné predpisy. Zamestnanci školy absolvujú pravidelné školenia o BOZP a pravidelné kon-
troly bezpečnosti a ochrany zdravia. Piati zamestnanci majú kurz Prvej pomoci, a tak môžu v prípade
potreby zaistiť prvú pomoc.

Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v škole a mimo školy
postupujeme podľa vyhlášky č. 203/2015 Z.z. o základnej škole, ktorá mení vyhlášku č. 320/2008 Z.z.
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o základnej škole v znení vyhlášky 224/2011. Žiaci sú poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
výchove a vzdelávaní na začiatku roka, pred hromadnými školskými akciami i pred prázdninami. V
odborných učebniach sú na viditeľných miestach umiestnené pravidlá bezpečného správania a zása-
dy pre používanie elektrických strojov a prístrojov. Pre školskú dielňu, odborné učebne, telocvičňu,
školskú kuchyňu sú vypracované a na viditeľnom mieste umiestnené prevádzkové poriadky, s ktorými
sú oboznámení žiaci, vyučujúci, ostatní pracovníci školy.

Škola má vypracovaný pracovnou zdravotnou službou posudok o riziku pre prácu s chemickými fak-
tormi a pre hodnotenie zdravotných rizík pre zamestnancov školy v zmysle Zákona NR SR č. 103/2015
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov
a) V súlade s § 148 ZP sú všetci pedagogickí pracovníci splnomocnení a povinní dbať priebežne
(pred začiatkom vyučovania, v jeho priebehu, cez prestávky, po skončení vyučovania) o bezpečnosť
a ochranu zdravia, sledovať správanie žiakov a primeraným spôsobom ich upozorňovať na prípadné
nedostatky. Vážne priestupky voči školskému poriadku žiakov hlásiť ihneď triednemu učiteľovi alebo
vedeniu školy.
b) Žiaci sa správajú v škole a na akciách organizovaných školou tak, aby neohrozili svoje zdravie ani
zdravie svojich spolužiakov či iných osôb.
c) Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne oboznámení na
začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia
žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý
žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia
učiteľov na predchádzanie úrazom.
d) Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
e) Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky tenisky a cvičky.
f) Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecúško s toaletnými potrebami.
g) Žiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy fajčiť,
piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy.
h) Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred každým
jedlom.
ch) Triedny učiteľ je povinný na začiatku školského roka zabezpečiť pre žiakov svojej triedy vhodné
veľkosti nábytku a každý vyučujúci by mal dbať na to, aby žiak dodržoval správnu vzdialenosť pri
písaní a čítaní.
i) Každý pedagóg je povinný zohľadňovať zrakové, sluchové chyby i výšku vzrastu žiaka.
j) V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie prašnosti a neohro-
zoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov.
k) Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne povinný poučiť a
upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.
l) Pedagóg, ktorý poskytol prvú pred lekársku pomoc žiakovi je povinný o úraze alebo ochorení in-
formovať rodičov žiaka.
m) Každý školský úraz treba evidovať a spísať záznam o úraze žiaka.
n) Ak úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu si vyžaduje neodkladnú lekársku pomoc, ško-
la zabezpečí pre žiaka zdravotný sprievod, ktorý podá ošetrujúcemu lekárovi informácie o vzniku a
príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej predlekárskej prvej pomoci.
o) Pri vzniku úrazu sa škola riadi Internou smernicou č.3/2014 na určenie postupov pri vzniku škol-
ských úrazov a nebezpečných udalostí vypracovanej na základe Metodického usmernenia č.4/2009-R
z 11. 2. 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku
registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí.
p) Každý úraz, poranenie, či nehodu sú žiaci povinní hlásiť bez zbytočného odkladu vyučujúcemu
alebo triednemu učiteľovi.
r) Všetci zamestnanci školy sú povinní pri úraze poskytnúť žiakovi prvú pomoc a zaistiť ošetrenie
lekárom. Úraz ihneď hlásiť vedeniu školy a vyplniť prepísaný záznam o úraze.
s) Žiaci sú povinní zúčastňovať sa školení, poučení alebo výcvikov uskutočňovaných školou, triednym
učiteľom alebo iným zamestnancom školy v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia.
t) O poučení na exkurzii, alebo výcviku sa vyhotoví písomný záznam. Žiaci sú povinní
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svoju účasť potvrdiť podpisom a následne tieto pokyny a predpisy dodržiavať v priestoroch školy a
všade, kde prebieha organizovaná činnosť žiakov (kultúrne podujatia, exkurzie, plavecké kurzy, školy
v prírode, didaktické hry v prírode, školské výlety). Pri organizovaní takýto podujatí sa postupuje
podľa vyhlášky č. 203/2015 Z.z. o základnej škole, ktorá mení vyhlášku č. 320/2008 Z.z. o základnej
škole v znení vyhlášky 224/2011 Z.z.
u) Pri konaní školských podujatí škola zodpovedá za žiaka v plnom rozsahu od začiatku plánovaného
podujatia až do jeho ukončenia. V prípade, že neplnoletý žiak musí z podujatia odísť pred jeho plá-
novaným ukončením, môže tak urobiť len na so súhlasom vedúceho podujatia a na základe písomnej
žiadosti rodičov, resp. zákonných zástupcov.
v) Počas vyučovania v odborných a multimediálnych učebniach, učebniach informatiky a priestoroch
pre telesnú a športovú výchovu sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich a prevádzkovým poriadkom prí-
slušnej učebne, telocvične, školského ihriska, školskej dielne, učebne IKT.
Pravidlá pre zaistenie bezpečnosti
Žiakom je zakázané:
a) prinášať, prechovávať a používať predmety (strelné zbrane, sečné a bodné predmety, nože, výbuš-
niny, horľaviny, zábavnú pyrotechniku a pod.) ohrozujúce život a zdravie seba a iných tak v škole,
ako aj na akciách školy,
b) mobilný telefón a tablet nepoužívať počas vyučovania, ani počas prestávok na nahrávanie, hry,
fotografovanie či iné účely bez súhlasu dozor konajúceho učiteľa. Dodržiavať dôsledne Smernicu
č. 01/2015 riaditeľky školy o používaní mobilných telefónov a tabletov,
c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou i mimo nej a používať predmety, ktoré by
mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,
d) manipulovať s majetkom školy bez vedomia vedenia školy, prípadne vyučujúceho, zasahovať do
elektrického, vodovodného a iného zariadenia,
e) manipulovať so zariadeniami, zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy,
f) vychádzať z budovy školy a opúšťať areál školy počas vyučovania bez pedagogického dozoru alebo
priepustky podpísanej triednym učiteľom alebo vedením školy,
g) zdržiavať sa počas vyučovania a po vyučovaní v šatniach, zdržiavať sa v odbornej učebni bez
prítomnosti vyučujúceho,
h) vynášať z učební zariadenie alebo praktické pomôcky, vykláňať sa z okien, vyhadzovať rôzne pred-
mety z okien.
Ochrana pred sociálno-patologickými javmi
a) Všetci pedagogickí zamestnanci, najmä výchovný poradca a koordinátor prevencie priebežne sle-
dujú konkrétne podmienky a situáciu v škole z hľadiska výskytu sociálno-patologických javov. Uplat-
ňujú rôzne metódy a formy umožňujúce včasné podchytenie ohrozených žiakov.
b) Koordinátor prevencie zaisťuje spoluprácu s rodičmi v oblasti prevencie, informuje ich o preven-
tívnom programe školy a o možnostiach odbornej pomoci.
c) Pedagogickí zamestnanci uplatňujú etickú a právnu výchovu, výchovu k zdravému životnému štýlu
a preventívnu výchovu žiakov.
d) Pedagogickí zamestnanci sú povinní vykonávať kvalitný dozor nad žiakmi cez prestávky, pred
začiatkom vyučovania i po jeho skončení, a to hlavne v priestoroch, kde by k sociálno-patologickým
javom mohlo dochádzať.
f) Realizovať besedy na ETV: Ochrana žien a ich detí vystavených násiliu, zdravotné postihnutie –
dodržiavanie rovnakého zaobchádzania, všeobecná deklarácia ľudských práv.
Na začiatku každého školského roka je povinnosťou každého triedneho učiteľa na prvej triednickej
hodine poučiť žiakov o bezpečnosti v rámci BOZP a PO a s právami a povinnosťami školského po-
riadku. Každý zamestnanec školy sa v určených intervaloch musí zúčastniť pravidelného školenia a
dodržiavať pokyny a odporúčania z BOZP a PO, ktoré zabezpečuje náš externý bezpečnostný tech-
nik a pracovná zdravotná služba. Na úseku práce v PO, BOZP sú ustanovení pedagogickí a správni
zamestnanci školy.
Profil absolventa:
• žiak pozná zásady správneho životného štýlu podporujúceho zdravie,
• orientuje sa v školskom a domácom prostredí, pozná spôsoby konania v prípade mimoriadnych uda-
lostí, pri ľahkých úrazoch, vie komu má v škole ohlásiť úraz, pozná telefónne čísla rodičov do zamest-
nania, pozná únikové cesty v škole, vie, kde je zdravotné stredisko, požiarny útvar, polícia, pozná ich
telefónne čísla,
• pozná princípy ergonómie ako súčasti prevencie muskulárno-skeletárnych ochorení spôsobených
nesprávnymi polohami pri práci, napr. pri práci s počítačom, pri dvíhaní bremien a pod.,
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• pozná požiadavky správnej životosprávy, dôsledky pitia alkoholu a fajčenia, ako aj prvé informácie
o nebezpečenstve užívania drog,
• ovláda zásady bezpečného správania sa v technickom prostredí, význam dodržiavania bezpečných
pracovných postupov, nepreceňovania vlastnej sily, manipulácie len so zariadeniami primeranými ve-
ku,
• pozná nebezpečné účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus a ovláda zásady bezpečnej práce
a zaobchádzania s elektrickými zariadeniami,
• pozná zásady bezpečného správania sa a konania z hľadiska hygieny, používania spotrebičov a malej
mechanizácie doma, v záhrade, pri vykonávaní jednoduchých činností,
• pozná a ovláda zásady bezpečného konania a správania pri hrách, športových činnostiach, rekreač-
ných aktivitách a pri záujmových činnostiach,

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Spolupráca je založená na vzájomnej dôvere školy a rodičov - zákonných zástupcov žiakov, uskutoč-
ňuje sa úzkou spoluprácou :
• pravidelnými stretnutiami so zákonnými zástupcami žiakov,
• oboznámením rodičov so školským prostredím, s učiteľmi a inými odbornými zamestnancami školy,
• dobrou prípravou zamestnancov na stretnutie s rodičmi - zákonnými zástupcami, prezentáciou pro-
fesionálnej erudovanosti, ktorá dáva rodičovi istotu, že o jeho dieťa sa starajú kvalifikovaní odborníci,
• popri profesionálnom vystupovaní používame zrozumiteľný jazyk, prípadné vysvetlenie odborných
pojmov, ťažkostí dieťaťa, ktoré môže pomôcť odstrániť buď obavy a predsudky zo špeciálnych po-
stupov alebo naopak – prehnané a neadekvátne očakávania,
• vcítením sa do situácie rodiča, načúvaním jeho problémom, diskutovaním o ťažkostiach vo výchove
dieťaťa, pravidelnou vzájomnou informáciou na základe osobných stretnutí alebo písomným kontak-
tom,
• konzultačnými hodinami výchovného poradcu pre rodičov
• spolupracujeme s radou školy a s rodičovskou radou, snažíme sa ich získať pre ciele školy.
Neustále ich informujeme o práci školy, stanovených programoch, jej výsledkoch, ponuke pre žiakov
aj rodičov. Na zasadnutiach rady školy a rodičovskej rady sa pravidelne zúčastňujeme, minimálne 4-
krát ročne.
Dôležitým faktorom je podpora a spolupráca so zriaďovateľom obce, ktorá je v súčasnosti na dobrej
úrovni. Pomáhame zriaďovateľovi pri realizácii ostatných priorít v rámci obce :
• v rámci projektu Otvorená škola sprístupňovať priestory školy na realizáciu telovýchovnej, záujmo-
vej a vzdelávacej činnosti obyvateľov obce,
• poskytovať služby a poradenstvo špeciálneho pedagóga a výchovného poradcu na škole,
• organizovať Dni otvorených dverí pre rodičov,
• spolupracovať s miestnou knižnicou,
• zorganizovať s rodičmi Rodičovský ples,
• zabezpečovať kultúrne vystúpenia pre občanov,
• spolupodieľať sa alebo organizovať športové podujatia,
• prenajímať občanom areál školy, ihriská, či telocvičňu na športové využitie.
Kolégium Zelenej školy – je poradný a riadiaci orgán, ktorý je zložený z pedagogických aj nepeda-
gogických zamestnancov školy, zo zástupcov žiakov, rodičov obce..... a ktorý navrhuje, schvaľuje
a dozerá na plnenie úloh akčného plánu na aktuálny školský rok. Jeho členovia sa aktívne zapájajú
do riešení problémov, ktoré súvisia s plnením úloh a sú plneniu akčného plánu nápomocní. Zasadajú
podľa potreby.
Občianske združenie Sosna – Spolupráca s týmto občianskym združením je dlhodobá a je na vysokej
kvalitatívnej aj kvantitatívnej úrovni. Týka sa nielen výučbových programov, ktoré nám externe za-
bezpečujú lektori tohto združenia, ale je prepojená aj s teoreticko – praktickými aktivitami, do ktorých
sa v rámci environmentálnych projektov naša škola zapája. Na vysokej úrovni hodnotíme aj odborné
poradenstvo, zapožičiavanie pomôcok, výstav a prístup do ich knižnice, pretože nám to pomáha roz-
víjať environmentálne povedomie našich žiakov ešte intenzívnejšie.
Škola dlhé roky úzko spolupracuje s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a preven-
cie, Slovenskej jednoty a s Centrom špeciálno – pedagogického poradenstva, Bocatiova, Košice, s
pediatrom, s ÚP SVR Košice- okolie, kurátorom, políciou.
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Kapitola 4. Profil absolventa
Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, príro-
dovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne rozvíjať v rámci nižšieho stred-
ného stupňa vzdelávania.

Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami :
- pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa;
- vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku;
- rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich používať;
- využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situ-
áciách;
- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká spojené s
využívaním internetu a médií;
- získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami;
- dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej činnosti, v starost-
livosti o seba a druhých;
- rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a vie
navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností;
- váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať;
- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám;
- má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými sa stretáva
vo svojom živote;
- dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, spôsob
života;
- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných.

K rozvoju kompetencií prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnet-
né sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej
a mimoškolskej činnosti.

Environmentálnym zameraním školy sa snažíme v čo najväčšej miere vytvárať priestor pre organizá-
ciu výchovno-vyučovacieho procesu v teréne, v prírode, v obci, s využitím prvkov problémového,
projektového vyučovania, IKT, zážitkového vyučovania, globálnej výchovy.

Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové pro-
jekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú výučbu.

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní, zapojili
sme sa do medzinárodného projektu Erasmus+.

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, ak-
tivitu, sebahodnotenie.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími
výsledkami, podporou individuálnych schopností, pôsobením rovesníckych aktivistov na predchádza-
nie všetkých nežiaducich foriem správania sa. Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc
žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované
do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem. Členovia
prírodovedného krúžku sa každoročne zapájajú do súťaží a projektov.

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I napriek tomu,
že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom
cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným prí-
kladom.
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Dôsledne sa snažíme vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby.
Všímame si ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjame ho do maximálnej možnej miery. Viac
preferujeme samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Dôležitým odporúčaním je
pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie
vnútornej motivácie. 

• Základné požiadavky

• pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa

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

• rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich používať

• využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných si-
tuáciách

• vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká spojené
s využívaním internetu a médií

• získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami

• dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej činnosti, v sta-
rostlivosti o seba a druhých

• rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a vie
navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností

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

• správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám

• má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými sa stretáva
vo svojom živote

• dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, spôsob
života

• uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných
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Kapitola 5. Charakteristika ŠkVP
Environmentálnym zameraním školy sa snažíme v čo najväčšej miere vytvárať priestor pre organizá-
ciu výchovno-vzdelávacieho procesu v teréne, v prírode, v obci, s využitím prvkov problémového,
projektového vyučovania, IKT, zážitkového vyučovania, globálnej výchovy s dôrazom na environ-
mentálny participatívny manažment.
Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, seminárov, diskusií, samostatných a tímový-
ch projektov, prezentácií a obhajoby výstupov, praktickej výučby.
Dôraz kladieme na samostatnosť a zodpovednosť. Nosným programom v oblasti environmentálnej
výchovy je práve program Zelená škola.
Žiaci s pomocou učiteľov, rodičov aj miestnej samosprávy riešia reálne potreby svojej školy a okolia,
čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí
len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Program motivuje k realizácii dlhodobých,
praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a
jej okolia, na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická environmentálna výchova umožňuje
nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Zlepšujú sa tým medziľudské vzťahy a atmosféra.
Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:
• schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
• spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
• kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
• byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
• prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.
Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou zmeny. Mnohým
učiteľom umožňuje zapojenie školy v programe plniť si sny o zmysluplných aktivitách, rozvíjať sám
seba a vnášať nové pohľady na životné prostredie a spoločnosť.
Všetkým žiakom umožňujeme získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých pred-
metoch.
Medzi silné stránky školy patrí bohatá ponuka a realizácia mimoškolskej činnosti, prezentácia školy
na verejnosti na vystúpeniach, súťažiach a olympiádach, výborné priestorové a materiálno-technické
podmienky.
Efektivitu vyučovania zvyšujeme využívaním modernej výpočtovej techniky vo výchovno-vzdeláva-
com procese, vytváraním podmienok na rozvoj počítačovej gramotnosti učiteľov a žiakov. Ponúkame
viac vzdelávacích aktivít mimo vyučovania, zvyšujeme počet kultúrnych a športových aktivít školy,
výchovno-vzdelávací proces obohacujeme o prvky regionálnej výchovy a spoznávanie ľudových tra-
dícií. Čitateľskú gramotnosť žiakov a vzťah ku knihám vytvárame navštevovaním mestskej a školskej
knižnice, besedami so spisovateľmi, ale i zapájaním sa do projektu: Záložka do knihy spája školy.
Formujeme vzťah žiakov ku knihe čitateľským maratónom i v rámci časopisu Kométa. Úroveň vý-
chovno-vzdelávacej činnosti zvyšujeme návštevou výchovných koncertov i divadelných predstavení
a realizovaním exkurzií a výletov. Aktivity, ktoré počas celého roka uskutočňujeme, prezentujeme
prostredníctvom školského časopisu a školskej webovej stránky.

Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a
vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom
vzdelaní

Organizácia prijímacieho konania
Zápis do prvého ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky prebieha na škole v mesiaci apríl.
Presný termín určí zriaďovateľ školy po vzájomnej dohode s vedením školy. Formy a obsah overenia
školskej spôsobilosti určí riaditeľka školy po prerokovaní v metodickom združení prvého stupňa a
na základe odporúčaní zariadenia centra výchovného poradenstva a prevencie. Na zápis sú prizývané
učiteľky z MŠ, pani psychologička z CPPP a P Košice – okolie, školský špeciálny pedagóg a výchovná
poradkyňa školy.



Charakteristika ŠkVP

15

Organizačné formy a metódy vyučovania
Podporujeme výučbu pomocou modernej didaktickej a výpočtovej techniky, tvorbu samostatných a
tímových projektov, dlhodobých a samostatných prác, prezentáciu a obhajobu výstupov. Dôraz kla-
dieme na samostatnosť a zodpovednosť za učenie, využívanie IKT vo vyučovaní.
Okrem tradičných foriem a metód vyučovania preferujeme kooperatívne učenie, samostatnú prácu,
učenie vo dvojici, kolektívnu a skupinovú prácu, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie,
interaktívne zážitkové učenie, didaktické hry, diferencované vyučovanie.

Vzdelávacie stratégie
Vo výchovno-vzdelávacom procese v našej škole smerujeme k harmónii tela i ducha. V oblasti roz-
umovej výchovy rozvíjame u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie, for-
mujeme u žiakov schopnosť získané poznatky uplatňovať v praxi.
V oblasti mravnej výchovy pestujeme zmysel pre povinnosť a zodpovednosť, uvedomelú pracovnú a
učebnú disciplínu. Organizujeme výchovu k rodičovstvu a spolupracujeme s odborníkmi pri organi-
zácii besied a iných aktivít.
V oblasti etickej výchovy, ktorá stimuluje a pozitívne ovplyvňuje morálny vývin žiakov, pomáhame
rozvíjať ich identitu, ich silné a slabé stránky. Učíme ich schopnosti prevziať zodpovednosť za seba
i druhých. Osobnostný a sociálny rozvoj realizujeme stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučova-
cími výsledkami podporou individuálnych schopností. Pri prevencii drogových závislostí sa zameria-
vame okrem besied, tematických násteniek, individuálneho poradenstva i na organizovanie kvízov a
súťaží, ktoré sú z oblasti zdravej výživy, spoločenského správania, gamblérstva...
V oblasti environmentálnej a globálnej výchovy budujeme správny hodnotový systém detí, usmerňu-
jeme škodlivé správanie a vytvárame zdravý životný štýl, ukazujeme žiakom, aká je ochrana príro-
dy dôležitá. Zapájame žiakov do čistoty interiéru a exteriéru školy. Informujeme o ekoaktivitách pro-
stredníctvom školského časopisu, tematických násteniek a na webovej stránke školy.
V oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti budeme zvyšovať jazykovú kultúru žiakov na všetkých vy-
učovacích hodinách a vypracujeme plán aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov. Podporu-
jeme aj voľnočasové aktivity žiakov zamerané na jazykovú kultúru ( recitačné a literárne súťaže, škol-
ský časopis... ).
V oblasti protidrogovej prevencie a výchove k rodičovstvu a manželstvu venujeme pozornosť aj té-
mam súvisiacich s multikultúrnou výchovou. Dôraz kladieme aj na vzdelávanie v oblasti ľudských
práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy. Upozorňujeme na rôzne formy diskriminácie, xenofóbie,
antisemitizmu, intolerancie, rasizmu a problematike v oblasti migrácie.
Podporujeme vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania matematickej, čitateľ-
skej, prírodovedeckej a finančnej gramotnosti. Získané poznatky následné vedú k zvyšovaniu úrovne
výchovno-vzdelávacieho procesu a kvalitnejšiemu rozvoju kompetencií u žiakov.
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Kapitola 6. Učebný plán

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Počet týž-
denný-

ch hodín

všeobecné vzdělávanie
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 9 + 0 8 + 0 7 + 1 7 + 1 31 + 2

Anglický jazyk 0 + 1 0 + 1 3 + 0 3 + 0 6 + 2

Matematika a práca s informáciami
Matematika 4 + 0 4 + 1 4 + 1 4 + 0 16 + 2

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

Človek a príroda
Prírodoveda 0 + 0 0 + 0 1 + 0 2 + 0 3 + 0

Prvouka 1 + 0 2 + 0 0 + 0 0 + 0 3 + 0

Človek a spoločnosť
Vlastiveda 0 + 0 0 + 0 1 + 0 2 + 0 3 + 0

Človek a hodnoty
Etická / Náboženská výchova 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 4 + 0

Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie 0 + 0 0 + 0 1 + 0 1 + 0 2 + 0

Umenie a kultúra
Hudobná výchova 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 4 + 0

Výtvarná výchova 2 + 0 2 + 0 1 + 0 1 + 0 6 + 0

Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 2 + 1 2 + 1 2 + 0 2 + 0 8 + 2

Popis realizácie
1. Vyučovanie sa začína o 8,00 hod.
2. Vyučovacia hodina trvá 45 minút; nemožno ju bezdôvodne predlžovať ani skracovať.
3. Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch ustanovujú učebné plány školské-
ho vzdelávacieho programu.
4. Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín. Rozvrh hodín je zve-
rejnený v každej triede príslušného ročníka a na internetovej stránke školy. Súčasťou rozvrhu hodín
je triednická hodina.
5. V prvom ročníku sa vyučuje najviac trikrát v týždni v jednom slede päť vyučovacích hodín, v
druhom ročníku v jednom slede päť vyučovacích hodín, v treťom ročníku a vo štvrtom ročníku v
jednom slede najviac dvakrát v týždni šesť vyučovacích hodín. Rozdelenie hodín do ročníkov je v
právomoci školy.
6. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak
vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so
svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.
7. Malé prestávky sú desaťminútové. Po 3. vyučovacej hodine je 20-minútová prestávka určená na
desiatu. Žiaci sa počas veľkej prestávky zdržiavajú mimo učební na školskom dvore alebo za nepriaz-
nivého počasia na spoločných chodbách.
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8. Obedňajšia prestávka pre žiakov 1. ročníka a 2. ročníka začína najneskôr po 5. vyučovacej hodine
a pre žiakov 3. ročníka a 4. ročníka najneskôr po 6. vyučovacej hodine v rozsahu 30 minút.
9. V triedach prvého ročníka až štvrtého ročníka vyučuje všetky predmety spravidla triedny učiteľ. Ak
má škola vytvorené podmienky, môžu vyučovať niektoré predmety výchovného zamerania alebo cudzí
jazyk okrem triedneho učiteľa aj iní pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady
na príslušný predmet.
10. Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určuje podľa priestorových, personálnych a finančných
podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požia-
davky ochrany zdravia a bezpečnosti práce.
11. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych
tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine
klesne pod 12 žiakov, spájame do skupín aj žiakov rozličných ročníkov.
12. Predmety náboženská a etická výchova sa počas celého štúdia vyučujú ako voliteľné predmety.
Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.
13. Predmety náboženská a etická výchova sa neklasifikujú na 1. stupni. Na vysvedčení a v katalógu
sa uvedie „absolvoval/absolvovala“.
14. Ako prvý cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk od 1. ročníka.
15. Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a
vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.
16. Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk využívať odbornú učebňu, kde je interaktívna tabuľa a da-
taprojektor, CD prehrávač a nainštalovaný príslušný softvér.
17. Na vyučovanie predmetu informatika možno triedu rozdeliť na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu
najviac 17 žiakov.
18. Predmet informatika sa vyučuje v dvoch odborných počítačových učebniach, kde je nainštalovaný
príslušný softvér.
19. Pri tvorbe rozvrhu dbáme na to, aby aspoň jedna vyučovacia hodina z predmetov slovenský jazyk
a literatúra, matematika a výtvarná výchova bola odučená v jednej z odborných učební.
20. Telesná a športová výchova sa v prvom až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spo-
ločne.
21. Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl je učivo „Ochrana života a
zdravia“. Obsah učiva sa prakticky realizuje didaktickými hrami 1-krát ročne v rozsahu 4. hodín pre
každý ročník na 1. stupni.
22. Škola môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka plavecký výcvik,
školské výlety, exkurzie a školy v prírode, ktoré podľa návrhov triednych učiteľov sú zaradené do
plánu práce školy. Pred uskutočnením výletu, exkurzie a výcvikov zodpovedný učiteľ napíše záznam
o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. Pre žiakov, ktorí sa na uvedených aktivitách
nezúčastnia, je zabezpečené náhradné vyučovanie.
23. Pre žiakov prvého ročníka až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden jed-
nodňový výlet.
24. Škola môže organizovať ako súčasť vyučovania exkurzie. Miesto a čas exkurzie vychádzajú z
požiadaviek učebných osnov školského vzdelávacieho programu. Žiaci jedného ročníka sa môžu v
školskom roku zúčastniť najviac na troch exkurziách trvajúcich viac ako štyri vyučovacie hodiny.
25. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na ochranu zdravia, spoločnosti a
prírody a to vo vybraných predmetoch, ako aj pri účelových cvičeniach, didaktických hrách a záuj-
movej činnosti.
26. Súčasťou vyučovania telesnej a športovej výchovy môže byť základný plavecký výcvik.
27. Plavecký výcvik sa organizuje v rozsahu piatich pracovných dní alebo 20 vyučovacích hodín.
Plavecký výcvik sa uskutočňuje len vo vyhradenom priestore krytého bazéna alebo kúpaliska do výš-
ky vodnej hladiny 1,2 metra, pričom na jedného dospelého cvičiteľa pripadá skupina s najvyšším po-
čtom 10 žiakov. Plavecký výcvik v škole vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné
predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova. Odborný dozor a výcvik môže vykonávať aj iný
pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť plavecký výcvik. Účastníci plaveckého
výcviku musia byť poistení proti úrazom.
28. Ministerstvo školstva pridelí v rámci rozpisu rozpočtu škole príspevok na žiaka v škole v prírode
100 eur. Tento príspevok môže škola použiť na toho istého žiaka najviac jedenkrát počas školskej
dochádzky.
29. Náklady spojené s výletom alebo exkurziou hradí žiakovi jeho zákonný zástupca.
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30. Pred vyučovaním, počas vyučovania, počas prestávok, v školskej jedálni, po vyučovaní, pri náhlej
nevoľnosti alebo pri úraze, počas všetkých aktivít organizovaných školou alebo školským zariadením
vykonáva nad žiakmi dozor poverený pedagogický zamestnanec podľa pracovného poriadku pedago-
gických zamestnancov. Schválený rozvrh dozorov je zverejnený v budove školy na viditeľnom mieste.
31. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompen-
záciu spravidla v priebehu jedného školského roku.

Využitie tyždnov

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

Výučba 40 40 40 40
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Kapitola 7. Učebné osnovy

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra
Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu
sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii
Štátny vzdelávací program.

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

povinný povinný povinný povinný

9 + 0 8 + 0 7 + 1 7 + 1

Anglický jazyk
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

povinný povinný povinný povinný

0 + 1 0 + 1 3 + 0 3 + 0

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s vyučo-
vacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a literatúra vytvára
vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďal-
šom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na
praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Ko-
munikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená
na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou
v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.

Výučba anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1.1+ podľa Spoločného
európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci primárneho vzdelávania. Kompletnú ko-
munikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu na konci 5. ročníka ZŠ. Označenie úrovne A1 je používateľ
základného jazyka.

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca:

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých účelom je
uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže používať. Dokáže predstaviť
seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o
ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za
predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť (SERR,
2013, s. 26).

Ciele predmetu

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných kompe-
tencií  a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky referenčný rá-
mec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne
zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných čin-
ností a ovládať komunikačné stratégie.

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:

www.minedu.sk
www.statpedu.sk
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• efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevy-
hnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,

• využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa realizoval komunikačný zámer vymedzeným
spôsobom,

• v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s porozu-
mením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ,

• v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný pre-
jav) vytvoriť ústny alebo písomný text,

• používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele.

1. ročník
Profilové kompetencie

• pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa

• rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich používať

• získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami

• rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a vie
navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností

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

• správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám

• dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, spôsob
života

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

Tematické celky

Rodina a spoločnosť (3)

Výkonové štandardy

• Porozumieť jednotlivým pokynom: sit down, stand
up, listen, look, open a tiež nacvičiť úvod hodiny:
Good morning, children! – Good morning, Miss
Teacher/ Mrs. Teacher alebo Class teacher! Žiak sa
vie pozdraviť, vie položiť otázku: What is your na-
me? a odpovedať na ňu.

• Žiak vie pomenovať predmety, ktoré sa nachádza-
jú v škole, triede (chair, desk, window, blackboard,
pen, book...) Dokáže reagovať na otázku: What is
this? It ´s ... . Is it .... ? Yes/ No. – vie vyjadriť svoj
názor. Žiak vie pomenovať veci a uviesť počet ale-
bo farbu, napr.: one chair, blue pen, ... . Vie počítať
do 20.

• Žiak vie pomenovať členov rodiny (mother/ Mum,
father/ Dad, sister, brother). Žiak vie používať väz-
bu: There is .... a reagovať ukázaním na otázku:
Where is your mother? Vie uviesť vzťah k členom
rodiny (väzba like/ don´t like).

Obsahové štandardy

• Pozdravy, jednoduché pokyny, oslovenie, predsta-
venie sa, opýtanie sa na meno.

• Veci okolo nás, ich farba a počet.

• Členovia rodiny, vyjadrenie vzťahu k rodinným
príslušníkom.
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Rodina a spoločnosť (3)

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - dialogická
slovná ( rozhovor, beseda, dra-
matizácia )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - po-
zorovanie ( javov, navodených
situácií )

• exozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - ma-
nipulácia s predmetmi ( labora-
tórna práca, pokus, hra, práca s
didaktickým zameraním, ... )

• expozičná - projektová metóda

• expozičná - metóda samostatnej
práce a uutodidaktické metódy -
samostatná práca s knihou

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Demonštračné formy

• Dialóg

• Samostatná práca žiakov
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Rodina a spoločnosť (3)
Metódy Postupy Formy

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - metóda otázok a od-
povedí

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - opakovací rozhovor

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• diagnostické a klasifikačné - pí-
somné skúšanie

• diagnostické a klasifikačné -roz-
hovor

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

• Multikultúrna výchova

• Regionálna výchova a ľudová kultúra

• Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

• Ochrana života a zdravia

Domov a bývanie (7)

Výkonové štandardy

• Žiak vie pomenovať základné farby (red, blue, gre-
en, ... ). Vie pridať veciam ich farbu v správnom
slovoslede (adjectivum+noun).

• Žiak vie pomenovať hračky (train, car, doll, hor-
se...). Vie reagovať na otázku a vyjadriť vzťah: Do
you like car? Yes, I like. No, I don´t like.

• Žiak vie pomenovať izby v dome a nábytok, ktorý
sa v izbách nachádza.

Obsahové štandardy

• Farby.

• Hračky, vyjadrenie vzťahu k hračkám.

• Izby a ich nábytok.

•
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Domov a bývanie (7)

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - dialogická
slovná ( rozhovor, beseda, dra-
matizácia )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - po-
zorovanie ( javov, navodených
situácií )

• exozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - ma-
nipulácia s predmetmi ( labora-
tórna práca, pokus, hra, práca s
didaktickým zameraním, ... )

• expozičná - projektová metóda

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - metóda otázok a od-
povedí

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Demonštračné formy

• Dialóg
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Domov a bývanie (7)
Metódy Postupy Formy

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - opakovací rozhovor

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• diagnostické a klasifikačné -roz-
hovor

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

• Multikultúrna výchova

• Regionálna výchova a ľudová kultúra

• Ochrana života a zdravia

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie (3)

Výkonové štandardy

• Žiak vie pomenovať základné časti tela a aplikovať
to aj pri zvieratkách. Vie charakterizovať svoje te-
lo: I´m big. I´m small.

• Žiak vie pomenovať základné časti hlavy. Vie opí-
sať svoju náladu: I ´m sad. I ´m happy.

• Žiak vie spievať pieseň Head and Shoulders.

Obsahové štandardy

• Časti tela.

• Časti hlavy.

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Demonštračné formy

• Dialóg

• Samostatná práca žiakov
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Ľudské telo, starostlivosť o zdravie (3)
Metódy Postupy Formy

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - po-
zorovanie ( javov, navodených
situácií )

• exozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - ma-
nipulácia s predmetmi ( labora-
tórna práca, pokus, hra, práca s
didaktickým zameraním, ... )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• diagnostické a klasifikačné -roz-
hovor

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• Prezentácia

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

• Multikultúrna výchova

• Ochrana života a zdravia
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Doprava a cestovanie (2)

Výkonové štandardy

• Žiak vie pomenovať dopravné prostriedky, ur-
čiť farbu a počet v dodržanom slovoslede (nume-
ral+adjectivum+noun).

• Žiak vie pri ceste do školy pomenovať niektoré bu-
dovy, ktoré sa v obci nachádzajú.

Obsahové štandardy

• Dopravné prostriedky.

• Budovy.

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - dialogická
slovná ( rozhovor, beseda, dra-
matizácia )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - metóda otázok a od-
povedí

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - opakovací rozhovor

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Demonštračné formy

• Dialóg

• Samostatná práca žiakov

• Prezentácia
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Doprava a cestovanie (2)
Metódy Postupy Formy

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• diagnostické a klasifikačné -roz-
hovor

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

• Multikultúrna výchova

• Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

• Ochrana života a zdravia

Človek a príroda (6)

Výkonové štandardy

• Žiak vie pomenovať niektoré domáce zvieratká.
Vie uviesť kladný alebo záporný vzťah k nim väz-
bou: I like/ I don´t like.

• Žiak vie pomenovať ročné obdobia.

• Žiak vie pomenovať dni v týždni. Používanie náz-
vov dní s predložkou on.

• Žiak vie určiť čas – celé hodiny. Reaguje na otáz-
ku: What´s the time please?

Obsahové štandardy

• Zvieratá a postoj k nim.

• Ročné obdobia.

• Dni v týždni.

• Čas.

• Počasie.

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Dialóg

• Samostatná práca žiakov

• Prezentácia
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Človek a príroda (6)
Metódy Postupy Formy

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - opakovací rozhovor

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• diagnostické a klasifikačné -roz-
hovor

• Herné cvičenia

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

• Multikultúrna výchova

• Ochrana života a zdravia

Stravovanie, nakupovanie a služby (3)

Výkonové štandardy

• Žiak vie pomenovať jedlo a vyjadriť k nemu vzťah
väzbou: I like / I don´t like. Vie reagovať na otázku
Do you like ... ? Vie vymenovať zdravé a nezdravé
jedlá.

• Žiak vie pomenovať niektoré druhy ovocia a zele-
niny.

• Precvičovanie gramatických väzieb: Can I help
you? Do you have ............. ? Yes. Four oranges,
please. Here you are. Thank you. Good – bye.

Obsahové štandardy

• Jedlo, vzťah k jedlu.

• Ovocie a zelenina.
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Stravovanie, nakupovanie a služby (3)

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - dialogická
slovná ( rozhovor, beseda, dra-
matizácia )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - opakovací rozhovor

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• diagnostické a klasifikačné -roz-
hovor

• Fixačné metódy

• Názorná ukážka - demonštrácia

• upevňovanie a kreatívne využí-
vanie nadobudnutých pohybový-
ch zručností v hre

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Demonštračné formy

• Dialóg

• Samostatná práca žiakov

• Prezentácia
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Stravovanie, nakupovanie a služby (3)

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Multikultúrna výchova

• Ochrana života a zdravia

Obliekanie a móda (1)

Výkonové štandardy

• Žiak vie pomenovať oblečenie (jeans, T – shirt,
shoes, ...). Vie pomenovať oblečenie aj s farbou.

• Vie používať slovné gramatickú väzbu: I ´m wea-
ring...

Obsahové štandardy

• Oblečenie.

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - dialogická
slovná ( rozhovor, beseda, dra-
matizácia )

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Demonštračné formy

• Dialóg

• Samostatná práca žiakov

• Prezentácia
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Obliekanie a móda (1)
Metódy Postupy Formy

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - opakovací rozhovor

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• diagnostické a klasifikačné -roz-
hovor

• Fixačné metódy

• Herné cvičenia

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

• Multikultúrna výchova

• Ochrana života a zdravia

Multikultúrna výchova (6)

Výkonové štandardy

• Žiak je oboznámený s tradíciami vianočných sviat-
kov v Anglicku. Žiak vie spievať jednoduchú via-
nočnú pieseň: We wish you a Merry Christmas...

• Žiak vie povedať jednoduché želanie k Vianociam
a Novému roku: Merry Christmas and Happy New
Year.

• Žiak je oboznámený s tradíciami veľkonočných
sviatkov v Anglicku. Žiak pozná nové slová: Easter
egg, rabbit, chicken, flowers, grass, trees ... ).

• Žiak vie pomenovať tento sviatok po anglicky. Vie
vyznať mamke svoju lásku: I love, my Mum.

Obsahové štandardy

• Vianoce.

• Veľká noc.

• Deň matiek.

• Narodeniny.

• Deň otcov.

• Halloween.
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Multikultúrna výchova (6)
Výkonové štandardy

• Žiak vie reagovať na otázku: How old are you? Vie
pomenovať narodeninové predmety: birthday cake,
candles, present, balloon. Vie spievať pieseň Happy
birthday! Vie reagovať na otázku? How many... ?

• Žiak vie pomenovať tento sviatok po anglicky. Vie
vyznať ockovi svoju lásku: I love, my Dad.

• Žiak vie pomenovať tento sviatok po anglicky. Po-
zná tradíciu tohto sviatku. Vie pomenovať niektoré
predmety, ktoré súvisia s týmto sviatkom.

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• diagnostické a klasifikačné -roz-
hovor

• Fixačné metódy

• Herné cvičenia

• upevňovanie a kreatívne využí-
vanie nadobudnutých pohybový-
ch zručností v hre

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Demonštračné formy

• Dialóg

• Samostatná práca žiakov

• Prezentácia
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Multikultúrna výchova (6)

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

• Multikultúrna výchova

• Regionálna výchova a ľudová kultúra

Voľný čas a zábava (2)

Výkonové štandardy

• Žiak vie pomenovať jednotlivé druhy športov v sú-
vislosti s ročnými obdobiami. swim, ski, play fo-
otball, ... Vie povedať či ovláda jednotlivé športy
väzbou: I can/ I can´t. Vie vyjadriť postoj k jednot-
livým aktivitám (I like/ I don´t like).

• Žiak vie rozprávať o svojom dennom režime.

Obsahové štandardy

• Športové aktivity, schopnosti.

• Denný režim.

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Demonštračné formy

• Dialóg

• Samostatná práca žiakov

• Prezentácia
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Voľný čas a zábava (2)
Metódy Postupy Formy

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - dialogická
slovná ( rozhovor, beseda, dra-
matizácia )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - opakovací rozhovor

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• diagnostické a klasifikačné -roz-
hovor

Literatúra Pomôcky

M. MATOUŠKOVÁ, V. MATOUŠEK - Busy Bee 1 webové stránky, ktoré sú venované výučbe anglické-
ho jazyka, dvojjazyčné slovníky,materiálno-technické
a didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispo-
zícií, obrázkové slovníky, obrazový demonštračný ma-
teriál (magnetické obrázky, karty, pexesá, maňušky a
pod.), multimediálne výukové CD ROM´s

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Regionálna výchova a ľudová kultúra

• Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

• Ochrana života a zdravia

Učebné zdroje

Literatúra Pomôcky

M. MATOUŠKOVÁ, V. MATOUŠEK - Busy
Bee 1

webové stránky, ktoré sú venované vý-
učbe anglického jazyka, dvojjazyčné
slovníky,materiálno-technické a didaktické pros-
triedky, ktoré má naša škola k dispozícií, obráz-
kové slovníky, obrazový demonštračný materiál
(magnetické obrázky, karty, pexesá, maňušky a
pod.), multimediálne výukové CD ROM´s
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2. ročník
Profilové kompetencie

• pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa

• rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich používať

• získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami

• rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a vie
navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností

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

• správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám

• má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými sa stretáva
vo svojom živote

• dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, spôsob
života

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

Tematické celky
Rodina a spoločnosť (8)

Výkonové štandardy

• Porozumieť jednotlivým pokynom: sit down, stand
up, listen, look, open a tiež nacvičiť úvod hodiny:
Good morning, children! – Good morning, Miss
Teacher/ Mrs. Teacher alebo Class teacher! Žiak sa
vie pozdraviť, vie položiť otázku: What is your na-
me? a odpovedať na ňu.

• Žiak vie pomenovať predmety, ktoré sa nachádza-
jú v škole, triede (chair, desk, window, blackboard,
pen, book...) Dokáže reagovať na otázku: What is
this? It ´s ... . Is it .... ? Yes/ No. – vie vyjadriť svoj
názor. Žiak vie pomenovať veci a uviesť počet ale-
bo farbu, napr.: one chair, blue pen, ... . Vie počítať
do 20.

• Žiak vie pomenovať členov rodiny (mother/ Mum,
father/ Dad, sister, brother). Žiak vie používať väz-
bu: There is .... a reagovať ukázaním na otázku:
Where is your mother? Vie uviesť vzťah k členom
rodiny (väzba like/ don´t like).

Obsahové štandardy

• Pozdravy, jednoduché pokyny, oslovenie, predsta-
venie sa, opýtanie sa na meno.

• Veci okolo nás, ich farba a počet.

• Členovia rodiny, vyjadrenie vzťahu k rodinným
príslušníkom.

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Demonštračné formy
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Rodina a spoločnosť (8)
Metódy Postupy Formy

sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - dialogická
slovná ( rozhovor, beseda, dra-
matizácia )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - po-
zorovanie ( javov, navodených
situácií )

• exozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - ma-
nipulácia s predmetmi ( labora-
tórna práca, pokus, hra, práca s
didaktickým zameraním, ... )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - metóda otázok a od-
povedí

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - opakovací rozhovor

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• diagnostické a klasifikačné -roz-
hovor

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• Dialóg

• Samostatná práca žiakov
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Rodina a spoločnosť (8)

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

• Multikultúrna výchova

• Regionálna výchova a ľudová kultúra

• Ochrana života a zdravia

Domov a bývanie (5)

Výkonové štandardy

• Žiak vie pomenovať základné farby (red, blue, gre-
en, ... ). Vie pridať veciam ich farbu v správnom
slovoslede (adjectivum+noun).

• Žiak vie pomenovať hračky (train, car, doll, hor-
se...). Vie reagovať na otázku a vyjadriť vzťah: Do
you like car? Yes, I like. No, I don´t like.

• Žiak vie pomenovať izby v dome a nábytok, ktorý
sa v izbách nachádza.

Obsahové štandardy

• Farby.

• Hračky, vyjadrenie vzťahu k hračkám.

• Izby a ich nábytok.

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná vstupná - problém
ako motivácia

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Demonštračné formy

• Dialóg

• Samostatná práca žiakov

• Prezentácia
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Domov a bývanie (5)
Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - dialogická
slovná ( rozhovor, beseda, dra-
matizácia )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - po-
zorovanie ( javov, navodených
situácií )

• exozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - ma-
nipulácia s predmetmi ( labora-
tórna práca, pokus, hra, práca s
didaktickým zameraním, ... )

• expozičná - projektová metóda

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - metóda otázok a od-
povedí

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - opakovací rozhovor

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - beseda zameraná na
prehĺbenie učiva

• diagnostické a klasifikačné -roz-
hovor

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova
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Domov a bývanie (5)
Prierezové témy

• Mediálna výchova

• Multikultúrna výchova

• Ochrana života a zdravia

Krajiny, mestá a miesta (4)

Výkonové štandardy

• Žiak vie pomenovať dopravné prostriedky, ur-
čiť farbu a počet v dodržanom slovoslede (nume-
ral+adjectivum+noun).

• Žiak vie pri ceste do školy pomenovať niektoré bu-
dovy, ktoré sa v obci nachádzajú.

Obsahové štandardy

• Dopravné prostriedky.

• Budovy.

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná vstupná - problém
ako motivácia

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - dialogická
slovná ( rozhovor, beseda, dra-
matizácia )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Demonštračné formy

• Dialóg

• Samostatná práca žiakov

• Prezentácia
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Krajiny, mestá a miesta (4)
Metódy Postupy Formy

monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - po-
zorovanie ( javov, navodených
situácií )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - opakovací rozhovor

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - film, ilustrácia a dra-
matizácia

• diagnostické a klasifikačné -roz-
hovor

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

• Multikultúrna výchova

• Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

• Ochrana života a zdravia

Vzdelávanie (4)

Výkonové štandardy

• Žiak vie pomenovať čísla od 1 – 20 a reagovať na
otázku How many?

Obsahové štandardy

• Čísla.

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine
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Vzdelávanie (4)
Metódy Postupy Formy

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná vstupná - problém
ako motivácia

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - dialogická
slovná ( rozhovor, beseda, dra-
matizácia )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• exozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - ma-
nipulácia s predmetmi ( labora-
tórna práca, pokus, hra, práca s
didaktickým zameraním, ... )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - opakovací rozhovor

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - beseda zameraná na
prehĺbenie učiva

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• individuálna na hodine

• Výklad

• Demonštračné formy

• Dialóg

• Samostatná práca žiakov

• Prezentácia
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Vzdelávanie (4)
Metódy Postupy Formy

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - film, ilustrácia a dra-
matizácia

• diagnostické a klasifikačné -roz-
hovor

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Mediálna výchova

• Multikultúrna výchova

Voľný čas a záľuby (4)

Výkonové štandardy

• Žiak vie pomenovať jednotlivé druhy športov v sú-
vislosti s ročnými obdobiami. swim, ski, play fo-
otball, ... Vie povedať či ovláda jednotlivé športy
väzbou: I can/ I can´t. Vie vyjadriť postoj k jednot-
livým aktivitám (I like/ I don´t like).

• Žiak vie rozprávať o svojom dennom režime.

Obsahové štandardy

• Športové aktivity, schopnosti.

• Denný režim.

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná vstupná - problém
ako motivácia

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Demonštračné formy

• Dialóg

• Samostatná práca žiakov

• Prezentácia
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Voľný čas a záľuby (4)
Metódy Postupy Formy

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - dialogická
slovná ( rozhovor, beseda, dra-
matizácia )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - po-
zorovanie ( javov, navodených
situácií )

• exozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - ma-
nipulácia s predmetmi ( labora-
tórna práca, pokus, hra, práca s
didaktickým zameraním, ... )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - metóda otázok a od-
povedí

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - opakovací rozhovor

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• diagnostické a klasifikačné -roz-
hovor

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

• Multikultúrna výchova
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Voľný čas a záľuby (4)
Prierezové témy

• Regionálna výchova a ľudová kultúra

• Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

• Ochrana života a zdravia

Stravovanie, nakupovanie a služby (4)

Výkonové štandardy

• Žiak vie pomenovať jedlo a vyjadriť k nemu vzťah
väzbou: I like / I don´t like. Vie reagovať na otázku
Do you like ... ? Vie vymenovať zdravé a nezdravé
jedlá.

• Žiak vie pomenovať niektoré druhy ovocia a zele-
niny.

• Precvičovanie gramatických väzieb: Can I help
you? Do you have ............. ? Yes. Four oranges,
please. Here you are. Thank you. Good – bye.

Obsahové štandardy

• Jedlo, vzťah k jedlu.

• Ovocie a zelenina.

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná vstupná - problém
ako motivácia

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Demonštračné formy

• Dialóg

• Samostatná práca žiakov

• Prezentácia
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Stravovanie, nakupovanie a služby (4)
Metódy Postupy Formy

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - dialogická
slovná ( rozhovor, beseda, dra-
matizácia )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - po-
zorovanie ( javov, navodených
situácií )

• exozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - ma-
nipulácia s predmetmi ( labora-
tórna práca, pokus, hra, práca s
didaktickým zameraním, ... )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - metóda otázok a od-
povedí

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - opakovací rozhovor

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - beseda zameraná na
prehĺbenie učiva

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - film, ilustrácia a dra-
matizácia

• diagnostické a klasifikačné -roz-
hovor

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova
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Stravovanie, nakupovanie a služby (4)
Prierezové témy

• Mediálna výchova

• Multikultúrna výchova

• Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

• Ochrana života a zdravia

Obliekanie a móda (5)

Výkonové štandardy

• Reagovať na slovesá: dress up, put on, take off,
sing, swim, ski, play football. Žiak vie pomenovať
oblečenie (jeans, T – shirt, shoes, ...). Vie pomeno-
vať oblečenie aj s farbou.

• Vie používať slovné gramatickú väzbu: I ´m wea-
ring...

Obsahové štandardy

• Oblečenie.

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná vstupná - problém
ako motivácia

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - dialogická

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Demonštračné formy

• Dialóg

• Samostatná práca žiakov

• Prezentácia
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Obliekanie a móda (5)
Metódy Postupy Formy

slovná ( rozhovor, beseda, dra-
matizácia )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - po-
zorovanie ( javov, navodených
situácií )

• exozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - ma-
nipulácia s predmetmi ( labora-
tórna práca, pokus, hra, práca s
didaktickým zameraním, ... )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - metóda otázok a od-
povedí

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - opakovací rozhovor

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - beseda zameraná na
prehĺbenie učiva

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - film, ilustrácia a dra-
matizácia

• diagnostické a klasifikačné -roz-
hovor

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova
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Obliekanie a móda (5)
Prierezové témy

• Multikultúrna výchova

• Regionálna výchova a ľudová kultúra

• Ochrana života a zdravia

Multikultúrna spoločnosť (5)

Výkonové štandardy

• Žiak je oboznámený s tradíciami vianočných sviat-
kov v Anglicku. Žiak vie spievať jednoduchú via-
nočnú pieseň: We wish you a Merry Christmas...

• Výroba vianočného pozdravu. Vie povedať jedno-
duché želanie k Vianociam a Novému roku: Merry
Christmas and Happy New Year.

• Žiak je oboznámený s tradíciami veľkonočných
sviatkov v Anglicku. Žiak pozná nové slová: Easter
egg, rabbit, chicken, flowers, grass, trees ... ).

• Žiak vie pomenovať tento sviatok po anglicky. Vie
vyznať mamke svoju lásku: I love, my Mum.

Obsahové štandardy

• Vianoce.

• Veľká noc.

• Deň matiek.

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná vstupná - problém
ako motivácia

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Dialóg

• Samostatná práca žiakov

• Prezentácia
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Multikultúrna spoločnosť (5)
Metódy Postupy Formy

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - dialogická
slovná ( rozhovor, beseda, dra-
matizácia )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - metóda otázok a od-
povedí

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - beseda zameraná na
prehĺbenie učiva

• diagnostické a klasifikačné -roz-
hovor

Literatúra Pomôcky

M. MATOUŠKOVÁ, V. MATOUŠEK - Busy Bee 2 webové stránky, ktoré sú venované výučbe anglického
jazyka, dvojjazyčné slovníky, materiálno-technické a
didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozí-
cií, obrázkové slovníky, obrazový demonštračný ma-
teriál (magnetické obrázky, karty, pexesá, maňušky a
pod.), multimediálne výukové CD ROM´s

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

• Multikultúrna výchova

• Regionálna výchova a ľudová kultúra

• Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

• Ochrana života a zdravia
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Učebné zdroje

Literatúra Pomôcky

M. MATOUŠKOVÁ, V. MATOUŠEK - Busy
Bee 2

webové stránky, ktoré sú venované výučbe an-
glického jazyka, dvojjazyčné slovníky, materiál-
no-technické a didaktické prostriedky, ktoré má
naša škola k dispozícií, obrázkové slovníky, ob-
razový demonštračný materiál (magnetické ob-
rázky, karty, pexesá, maňušky a pod.), multime-
diálne výukové CD ROM´s

Matematika a práca s informáciami

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

povinný povinný povinný povinný

4 + 0 4 + 1 4 + 1 4 + 0

Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie základov
matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postu-
pov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňo-
vanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov).

Výučba matematiky musí byť vedená snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti špirá-
lovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku s propedeutickými postupmi prostred-
níctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom i divergentných úloh, aby tvorili jednoduché hypotézy
a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text,
tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore.

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii nových ma-
tematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skú-
seností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Na hodinách matematiky sa tiež kladie dôraz na rozvoj
žiackych schopností a zručností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Proces získavania nových
matematických vedomostí u žiakov musí učiteľ realizovať s prevahou pozorovania a experimentova-
nia v ich prirodzenom prostredí. Učiteľ by mal tiež naučiť žiakov správne klásť otázky, odhadnúť
výsledky i korektne formulovať závery. Učenie matematiky by malo byť pre žiakov zaujímavé, aby sa
u nich formoval pozitívny vzťah k matematike a aby ju vnímali ako nástroj na riešenie problémových
úloh každodenného života.

Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť preberania
tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné rozdelenie na časti a presuny v rámci ročníkov.

CIELE PREDMETU

Žiaci na primárnom stupni vzdelávania majú dosiahnuť nasledujúce ciele:

• osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo vzdelávacom štan-
darde,

• pracovať s prirodzenými číslami (v obore do 10 000) tak, ako to bližšie špecifikuje vzdelávací
štandard,

• používať zlomky na propedeutickej, prípravnej úrovni,

• identifikovať a správne pomenovať funkčné vzťahy medzi číslami,

• objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich,
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• orientovať sa v tabuľkách, grafoch a vytvárať ich,

• identifikovať, pomenovať, narysovať a správne označiť geometrické útvary bližšie špecifikované
vo vzdelávacom štandarde,

• odhadnúť a presne odmerať dĺžku útvaru, premeniť jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, km).

• používať matematiku ako jeden z nástrojov na riešenie problémov reálneho života (vrátane postup-
ného nadobúdania finančnej gramotnosti),

• rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa,

• rozvíjať poznávacie procesy a myšlienkové operácie,

• upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti (samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť,
kritiku, sebakritiku, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v
osobnom i verejnom kontexte),

• rozvíjať kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti.

2. ročník
Profilové kompetencie

• pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa

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

• využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situ-
áciách

• získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami

• rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a vie
navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností

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

• správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám

• dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, spôsob
života

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

Tematické celky

Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ 10 (28)

Výkonové štandardy

• Sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore
do 20 s prechodom cez základ 10.

• Sčítať (odčítať) čísla v ľubovoľnom poradí pri rie-
šení úloh.

• Vyriešiť jednoduché rovnice na sčítanie a odčítanie.

• Vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a od-
čítanie v číselnom obore do 20.

• Vyriešiť zložené slovné úlohy na sčítanie a odčíta-
nie v číselnom obore do 20.

Obsahové štandardy

• Sčítanie počítaním po jednom.

• Dopočítaním druhého sčítanca k prvému.

• Dopočítaním menšieho sčítanca k väčšiemu sčíta-
nie a odčítanie použitím zautomatizovaného spoja
rovnice (na propedeutickej úrovni).

• Jednoduché slovné úlohy typu: určiť súčet, keď sú
dané sčítance; zväčšiť dané číslo o niekoľko jedno-
tiek; určiť jedného sčítanca, ak je daný súčet a dru-
hý sčítanec zmenšiť dané číslo o niekoľko jedno-
tiek; porovnať rozdielom.
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Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ 10 (28)
Výkonové štandardy

• Vytvoriť jednoduché i zložené slovné úlohy k dané-
mu numerickému príkladu na sčítanie a odčítanie v
číselnom obore do 20.

• Sčítať viac rovnakých sčítancov.

• Odčítať viac rovnakých menšiteľov.

Obsahové štandardy
• Zložená slovná úloha typu: určiť súčet, keď sú da-

né tri sčítance; určiť rozdiel, keď je daný menšenec
a dva menšitele.

• Propedeutika násobenia a delenia prirodzených čí-
sel.

Metódy Postupy Formy

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - riešenie problému

• expozičná - metóda samostatnej
práce a uutodidaktické metódy -
samostatná práca s knihou

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - písomné opakovanie

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• diagnostické a klasifikačné - pí-
somné skúšanie

• diagnostické a klasifikačné - di-
daktické testy

• Fixačné metódy

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Samostatná práca žiakov

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova
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Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ 10 (28)
Prierezové témy

• Multikultúrna výchova

Čísla do 100 (12)

Výkonové štandardy

• Určiť počet prvkov v skupine a vyjadria ho priro-
dzeným číslom.

• Vytvoriť (vyznačiť, oddeliť) skupinu s daným po-
čtom prvkov.

• Napísať a prečítať číslo.

• Rozlíšiť a správne použiť pojmy číslo, číslica, cif-
ra.

• Rozlíšiť jednociferné, dvojciferné a trojciferné čís-
lo.

• Rozložiť dvojciferné číslo na jednotky a desiatky.

• Zložiť z jednotiek a desiatok dvojciferné číslo.

• Použiť radové číslovky v číselnom obore do 100.

• Orientovať sa v číselnom rade.

• Vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad.

• Doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj zostup-
ného číselného radu.

• Zobraziť číslo na číselnej osi.

• Usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i zo-
stupne.

• Porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať
pomocou relačných znakov >,̌, =.

• Vyriešiť jednoduché nerovnice.

• Vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie.

Obsahové štandardy

• Počítanie po dvoch, troch, ..., po jednotkách, po de-
siatkach.

• Prirodzené čísla 1 – 100 a 0 číslo.

• Číslica, cifra jednociferné číslo, dvojciferné číslo,
trojciferné číslo

• Jednotky, desiatky.

• Rozklad čísla na jednotky a desiatky.

• Prvý, piaty, ..., dvadsiaty piaty, ..., stý.

• Číselný rad.

• Pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade:
pred, za, hneď pred, hneď za, prvý, druhý, ..., pred-
posledný, posledný.

• Vzostupný a zostupný číselný rad.

• Číselná os.

• Väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie.

• Relačné znaky >, ̌, =.

• Nerovnice (na propeutickej úrovni).

• Slovné úlohy na porovnávanie charakterizované
vzťahmi viac, menej, rovnako.

Metódy Postupy Formy

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• frontálna na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Samostatná práca žiakov
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Čísla do 100 (12)
Metódy Postupy Formy

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - riešenie problému

• expozičná - metóda samostatnej
práce a uutodidaktické metódy -
samostatná práca s knihou

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - písomné opakovanie

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• diagnostické a klasifikačné - pí-
somné skúšanie

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 100 (72)

Výkonové štandardy

• Sčítať prirodzené čísla spamäti.

• Odčítať prirodzené čísla spamäti.

• Sčítať prirodzené čísla písomne.

• Odčítať prirodzené čísla písomne.

• Pri riešení úloh využiť komutatívnosť sčítania.

• Vyriešiť jednoduché rovnice v číselnom obore do
100.

• Vyriešiť jednoduché slovné úlohy v číselnom obore
do 100.

• Vyriešiť zložené slovné úlohy v číselnom obore do
100.

Obsahové štandardy

• Pamäťové sčítanie a odčítanie.

• Sčítanie a odčítanie celých desiatok.

• Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez
prechodu cez základ 10.

• Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného
bez prechodu cez základ 10.

• Sčítanie dvojciferného čísla a celej desiatky.

• Odčítanie celej desiatky od dvojciferného čísla.

• Sčítanie dvojciferného čísla a jednociferného čísla
s prechodom cez základ 10.

• Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného s
prechodom cez základ 10.
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Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 100 (72)
Výkonové štandardy

• Pri riešení slovných úloh vykonať kontrolu správ-
nosti.

Obsahové štandardy
• Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel bez precho-

du cez základ 10.

• Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel s precho-
dom cez základ 10.

• Algoritmus písomného sčítania a odčítania dvoch
prirodzených čísel bez prechodu i s prechodom cez
základ 10.

• Sčítanie troch a viacerých prirodzených čísel.

• Komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na propede-
utickej úrovni) rovnice (na propedeutickej úrovni).

• Jednoduché slovné úlohy na sčítanie: určiť súčet,
ak sú dané sčítance; zväčšiť dané číslo o niekoľko
jednotiek.

• Jednoduché slovné úlohy na odčítanie: určiť roz-
diel dvoch čísel; zmenšiť dané číslo o niekoľko
jednotiek; porovnať rozdielom.

• Zložené slovné úlohy typu: a + b + c, a + b – c, a –
b + c, a – b – c.

• Kontrola správnosti (skúška správnosti).

Metódy Postupy Formy

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - riešenie problému

• expozičná - metóda samostatnej
práce a uutodidaktické metódy -
samostatná práca s knihou

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - písomné opakovanie

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• individuálna na hodine

• Samostatná práca žiakov
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Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 100 (72)
Metódy Postupy Formy

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• diagnostické a klasifikačné - pí-
somné skúšanie

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

Geometria a meranie (19)

Výkonové štandardy

• Vyznačiť bod a pomenovať ho.

• Narysovať, označiť a pomenovať priamku, pol-
priamku, úsečku.

• Vyznačiť bod, ktorý danému útvaru (úsečke, priam-
ke, polpriamke) patrí, resp. nepatrí.

• Vyznačiť úsečku na priamke, polpriamke.

• Narysovať úsečku, ak sú dané dva krajné body.

• Odmerať dĺžku predmetu za pomoci pravítka (s
presnosťou na centimetre) a výsledok merania za-
písať.

• Odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na centimet-
re), porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky.

• Narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou na
centimetre).

• Odmerať vzdialenosť za pomoci metra i pásma (s
presnosťou na metre) a výsledok merania zapísať.

• Správne použiť a označiť jednotky dĺžky.

• Pri meraní dĺžky použiť vhodný nástroj na meranie
a zvoliť vhodnú jednotku dĺžky.

• Odmerať dĺžku za pomoci neštandardných jedno-
tiek.

• Narysovať uzavretú čiaru.

• Identifikovať a pomenovať mnohouholníky.

Obsahové štandardy

• Bod, označenie bodu veľkým tlačeným písmenom
(A, B,...).

• Priamka, polpriamka, úsečka.

• Bod patrí (nepatrí) útvaru, bod leží (neleží) na út-
vare.

• Krajné body úsečky.

• Jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter (cm),
meter (m).

• Dĺžka úsečky v centimetroch.

• Porovnávanie a usporiadanie úsečiek pomocou
prúžku papiera, meraním a odhadom.

• Nástroje na meranie dĺžky: pravítko, meter, mera-
cie pásmo.

• Neštandardné jednotky dĺžky: palec, stopa, lakeť a
pod.

• Uzavretá čiara.

• Pomenovanie mnohouholníkov: trojuholník, štvor-
uholník, …

• Strana a vrchol rovinného geometrického útvaru.

• Zhodné zobrazenie – posunutie (na propedeutickej
úrovni).

• Vzor, obraz.

• Stavba z kociek.
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Geometria a meranie (19)
Výkonové štandardy

• Identifikovať strany a vrcholy rovinných geomet-
rických útvarov.

• V štvorcovej sieti dokresliť (dorysovať) zhodný
obrázok.

• Postaviť jednoduchú stavbu z kociek podľa vzoru a
podľa obrázka.

Metódy Postupy Formy

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• diagnostické a klasifikačné - úst-
ne skúšanie

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda samostatnej
práce a uutodidaktické metódy -
samostatná práca s knihou

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - metóda otázok a od-
povedí

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - písomné opakovanie

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - domáce úlohy

• diagnostické a klasifikačné - pí-
somné skúšanie

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• individuálna na hodine

• Samostatná práca žiakov

Literatúra Pomôcky

M. BELIC, J. STRIEŽOVSKÁ - Matematika pre 2.
ročník ZŠ učebnica, Matematika pre 2. ročník ZŠ PZ
1. časť, Matematika pre 2. ročník ZŠ PZ 2. časť

trojuholníkové drevené pravítko, papierový meter

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu
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Geometria a meranie (19)
Prierezové témy

• Environmentálna výchova

Učebné zdroje

Literatúra Pomôcky

M. BELIC, J. STRIEŽOVSKÁ - Matematika pre
2. ročník ZŠ učebnica, Matematika pre 2. ročník
ZŠ PZ 1. časť, Matematika pre 2. ročník ZŠ PZ
2. časť

číselný rad, plagáty sčítania a odčítania, prezen-
tácie s návodom na sčítanie a odčítanie s precho-
dom cez základ 10, trojuholníkové drevené pra-
vítko, papierový meter, papierové mince a ban-
kovky

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

povinný povinný povinný povinný

0 + 0 0 + 0 1 + 0 1 + 0

V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie konkrétnych
skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s digitálnymi technológiami.
Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. Hlavne na riešenie problémov pomocou
počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej
časti sa prelína i celým nižším stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto
oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, ktorá má dominantné postavenie
pri výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v primárnom
vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň pripravuje žiakov na to, aby
korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a poznatky i v iných predmetoch.

CIELE PREDMETU

Žiaci

• uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich spracovanie,

• uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov , vytvárajú návody,
programy podľa daných pravidiel,

• logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,

• poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických problémov,

• komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie na webe,

• poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,

• rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú,

• rešpektujú intelektuálneho vlastníctvo.

Človek a príroda

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

povinný povinný povinný povinný
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0 + 0 0 + 0 1 + 0 2 + 0

Vzdelávací štandard predmetu je konštruovaný tak, aby si žiaci postupne systematizovali poznatky
o prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústredia na opis pozorovaných
skutočností, rozvíjajú si pozorovacie a kategorizačné spôsobilosti. Neskôr sa sústredia na rozširovanie
poznania tým, že sa snažia skúmať fungovanie vybraných prírodných javov.

Rozvíjané sú spôsobilosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie informácií v rôzny-
ch druhoch sekundárnych zdrojov. Učiteľ vedie žiakov do situácií, v ktorých je ich úlohou vyjadrovať
aktuálne poznanie, diskutovať s vrstovníkmi o vysvetleniach pozorovaných skutočností. Zároveň po-
skytuje žiakom dostatok času na skúmanie situácií a javov tak, aby sami získali nové poznanie, ktoré
je funkčne začlenené v ich aktuálnom systéme vedomostí. Učiteľ usmerňuje žiakov, ktorých úlohou
je samostatne tvoriť nové poznatky vlastnou bádateľskou činnosťou. Prírodoveda vedie žiakov k pre-
mýšľaniu, skúmaniu, hľadaniu informácií, zvažovaniu, usudzovaniu a k tvorbe záverov, ktoré sú ar-
gumentačne podložené, či už minulou a aktuálnou skúsenosťou, alebo inak získavanými objektívnymi
informáciami.

CIELE PREDMETU

Cieľom prírodovedy je rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov. Prírodoveda rozvíja vo vzájomnej
súčinnosti všetky tri zložky prírodovednej gramotnosti:

• žiacke aktuálne poznanie (prírodovedné pojmy, koncepty);

• poznávacie procesy žiaka potrebné pri úprave aktuálnych a tvorbe nových prírodovedných poznat-
kov (rozvíja induktívne poznávanie žiaka);

• špecifické prírodovedné postoje, ktoré vedú žiaka k uvedomelému využívaniu vedomostí.

Žiaci:

• spoznávajú životné prostredie a pozorujú zmeny, ktoré sa v ňom dejú,

• vyjadrujú svoje predstavy o javoch slovom a obrazom, diskutujú o svojich aktuálnych predstavách,

• argumentujú a menia svoje naivné predstavy a vysvetlenia vplyvom argumentácie a/alebo vlastného
bádania,

• samostatne vyhľadávajú informácie v rôznych informačných zdrojoch a vo vybraných prírodoved-
ných témach vedú veku primeranú a úrovni poznania zodpovedajúcu diskusiu,

• pozorujú detaily prírodných objektov a prírodných javov a na ich základe rozvíjajú svoje aktuálne
poznanie,

• kategorizujú prírodné objekty na základe pozorovateľných znakov,

• identifikujú faktory (premenné), ktoré vplývajú na priebeh pozorovaných či skúmaných situácií
a javov,

• experimentujú so zmenami podmienok a vyslovujú závery z vlastného bádania,

• vytvárajú si vlastné poznámky z prírodovednej aktivity a uvedomujú si ich význam pri tvorbe záveru
zo zrealizovanej činnosti,

• majú osvojené základné prírodovedné pojmy, pričom ich vzájomne prepájajú a vytvárajú vysvetle-
nia,

• odlišujú vedeckú terminológiu od bežnej, hovorovej komunikácie,

• chápu význam výsledkov vedy pre každodenný život a objektívne posudzujú pozitívne a negatívne
vplyvy vedy a technológií na prírodu a celkové životné prostredie,

• citlivo pristupujú k živej prírode,

• majú tendenciu vytvárať vysvetlenia,
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• dokážu meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak sú ovplyvňované logickou argumentáciou.

Prvouka
Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu
sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii
Štátny vzdelávací program.

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

povinný povinný povinný povinný

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

Človek a spoločnosť

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

povinný povinný povinný povinný

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

Vlastiveda v 3. a 4. ročníku má osobité, nezastupiteľné postavenie vzhľadom na význam v utváraní
predstáv o bezprostrednom mieste života žiakov (priestorový aspekt) a historickom období, v ktorom
žijú (časový aspekt). Svojím zameraním má za cieľ podnecovať, motivovať žiakov na rozprávanie
o danej téme (či už na základe vlastných skúseností, podľa obrázka a i.) a v čo najväčšej miere využívať
heuristický rozhovor a zážitkové učenie.

Vlastivedné – motivačné poznávanie začína v 1. a 2. ročníku (prvouka) spoznávaním okolia školy
a bydliska a postojmi k spoločnosti, pokračuje v 3. ročníku (Moja obec) a končí vo 4. ročníku (Objavné
cesty po Slovensku).

Vlastiveda v 3. ročníku (Moja obec) je obsahovo naplnená emotívnym (dobrodružným) poznávaním,
pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmami z vlastnej obce (okolie školy) v časových pre-
menách jednotlivých ročných období (aj s aspektom starostlivosti o bezpečnosť a zdravie). Nezastupi-
teľná je vlastivedná vychádzka, ktorá má motivačno-heuristický charakter. Vybrané témy, napr. orien-
tácia v okolí školy, sa odporúča realizovať formou pozorovania mimo triedy, ak sú na to možnosti. Delí
sa na spoznávanie miestnej krajiny (jednoduchá práca s nákresmi) a orientáciu v čase (plynutie kalen-
dárneho a školského roka, významné sviatky počas roka, tradície a i.). Na ne nadväzuje rozprávanie
o doprave,  o pamätihodnostiach. Osobitá pozornosť sa venuje pozorovaniu, skúmaniu prírody, jej
zložiek, ale rovnako aj pamiatok v okolitej krajine.

Vo 4. ročníku (Objavné cesty po Slovensku) žiaci spoznajú najvýznamnejšie a najatraktívnejšie prv-
ky, časti regiónov. Tieto cesty sa realizujú prostredníctvom „výletov“ od Tatier k Dunaju, od Dunaja
k Hornádu, od Hornádu po Dunajec. Výlety po Slovensku sú zamerané na zážitkové (názorné) spoz-
návanie regiónov. Dôraz je na práci s mapami, príbehmi a ilustráciami. Mapy použité v 3. a 4. ročníku
sú zamerané a prispôsobené vyučovaniu vlastivedy. Každý zemepisný názov z textu nájdu žiaci na
mape, obrázku aj kresbe. Používajú sa veľmi jednoduché mapy, ktoré pri ústnom, či písomnom pre-
verovaní vedomostí pomáhajú žiakom (nič sa neučia naspamäť). Základ tvorí „Čítanie mapy – prstom
po mape“ a prerozprávanie príbehov podľa obrázkov.

CIELE PREDMETU

Žiaci:

• skúmajú, pozorujú a bádajú v kraji, v ktorom žijú,

• porozprávajú o svojej obci (mesto, dedina – o krajine svojho okolia) a určia jednotlivé prvky – časti
svojej obce,

www.minedu.sk
www.statpedu.sk
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• orientujú sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov,

• rozlišujú primerane vzťahy a väzby prírodného a spoločenského charakteru vo svojej obci, doma
i v škole,

• použijú poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností,

• identifikujú a odlíšia, čo vytvorila príroda a čo človek,

• rozprávajú o premenách prírody počas roka (vyhľadajú v kalendári významné dni),

• ukážu na mape (prispôsobenej vlastivede v 4. ročníku) vybrané pohoria, jaskyne, rieky, mestá a iné,

• opíšu (pomocou obrázkov) pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia,

• prerozprávajú obsah povesti podľa výberu,

• porozprávajú o významných historických udalostiach,

• vedia čítať mapu a rozprávať podľa ilustrácií a fotografií

• vypátrajú pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska,

• porovnávajú jednotlivé oblasti so svojou obcou.

Človek a hodnoty

Etická / Náboženská výchova
Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu
sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii
Štátny vzdelávací program.

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

povinný povinný povinný povinný

1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

povinný povinný povinný povinný

0 + 0 0 + 0 1 + 0 1 + 0

Pracovné vyučovanie na primárnom stupni vzdelávania je zamerané na široké spektrum pracovných
činností a technológií založených na tvorivej tímovej spolupráci. Technickým vzdelávaním sú žiaci
vedení k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Vzde-
lávací obsah predmetu pracovné vyučovanie prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie
žiakov. Predmet je zameraný na rozvoj praktických pracovných zručností a doplňuje celé základné
vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti.

CIELE PREDMETU
Žiaci

• rozlíšia rôzne prírodné a technické materiály a ich význam pre človeka,

• pochopia techniku ako nástroj na riešenie problémov reálneho života,

www.minedu.sk
www.statpedu.sk
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• spoznajú základné vlastnosti materiálov a možnosti ich použitia v praxi,

• získajú poznatky o pracovných činnostiach vo vybraných povolaniach a profesiách,

• spoznajú ľudové tradície, remeslá a zhotovia tradičné produkty,

• upevnia svoje kladné morálne a vôľové vlastnosti pri riešení technických problémov,

• pracujú a riadia pracovnú činnosť v tíme,

• narábajú s jednoduchým náradím na opracovanie materiálov bezpečne a dodržiavajú hygienu práce,

• navrhujú vlastnú predstavu pri konštruovaní jednoduchých statických a pohyblivých modelov,

• poznajú zásady stolovania a prípravy jednoduchých pokrmov.

Umenie a kultúra

Hudobná výchova
Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu
sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii
Štátny vzdelávací program.

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

povinný povinný povinný povinný

1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0

Výtvarná výchova
Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu
sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii
Štátny vzdelávací program.

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

povinný povinný povinný povinný

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

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

povinný povinný povinný povinný

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

Zameranie telesnej a športovej výchovy v primárnom vzdelávaní je dominantne upriamené na teles-
né, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientova-
nej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná a športová výchova poskytuje elementárne teoretické
a praktické vzdelanie z oblasti pohybových aktivít a športu, významne prispieva k psychickému, so-
ciálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj
dôležitú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Svojím zameraním má telesná a športová výchova
výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva
predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému formovaniu

www.minedu.sk
www.statpedu.sk
www.minedu.sk
www.statpedu.sk
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osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybových cvičení, hier a súťaží
pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.

Vzdelávací štandard má tri základné časti: Zdravie a zdravý životný štýl, Telesná zdatnosť a pohybo-
vá výkonnosť a Športové činnosti pohybového režimu. Tieto časti zohľadňujú pohybovo a zdravotne
orientovanú koncepciu telesnej a športovej výchovy. Časť s názvom Športové činnosti pohybového
režimu je členená na základné tematické celky a pre jednoduchšiu orientáciu učiteľa je navrhnutá od-
porúčaná časová dotácia pre základné pohybové zručnosti (30 %), manipulačné, prípravné a športové
hry (30 %), hudobno-pohybové a tanečné činnosti (15 %), psychomotorické a zdravotne orientované
cvičenia (10 %) a aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti (15 %).

Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina a zúčastňujú sa jej všetci žiaci
zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny, prípadne III. zdravotnej skupiny (integrované vyučovanie).
Žiaci so zdravotným oslabením, zdravotným postihnutím (III. zdravotná skupina) sa môžu vyučovať
samostatne v oddelení zdravotnej telesnej výchovy, pričom obsah vyučovania sa realizuje podľa sa-
mostatných vzdelávacích programov.

CIELE PREDMETU

Žiaci:

• získajú poznatky o vplyve pohybu na zdravie a vnímajú pohybovú aktivitu ako prostriedok upev-
ňovania zdravia,

• osvoja si základné vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu,

• majú vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach,

• nadobudnú pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu,

• uplatňujú zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti,

• majú kultivovaný pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,

• osvoja si základné pohybové zručnosti súvisiace s vykonávaním základných lokomócií, neloko-
močných pohybových zručností a vybraných športov,

• prostredníctvom vhodných telesných cvičení si rozvíjajú pohybové schopnosti pre optimálny rozvoj
zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti,

• chápu význam diagnostiky v telesnej výchove ako prostriedku pre získanie informácií o úrovni
vlastnej telesnej zdatnosti.

Zmeny kvality výkonu v predmete telesná a športová výchova:

Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete telesná a športová vý-
chova v 1. ročníku bude meniť kvalitu výkonu v týchto tematických celkoch:

- základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti,

- manipulačné, pohybové a prípravné hry,

- aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti,

- psychomotorické cvičenia a hry,

- kreatívne a estetické činnosti.

1. ročník
Profilové kompetencie

• pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa
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• získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami

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

• správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám

• dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, spôsob
života

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

Tematické celky

Základné pohybové zručnosti (9)

Výkonové štandardy

• Žiak vie pomenovať základné povely a útvary po-
radových cvičení realizovaných vo výučbe.

• Žiak vie používať základné povely a správne na ne
reagovať pohybom.

• Žiak vie vysvetliť význam a potrebu rozcvičenia
pred vykonávaním pohybovej činnosti.

• Žiak vie zvládnuť techniku behu, skoku do diaľky
a hodu tenisovou loptičkou.

• Žiak vie zvládnuť techniku základných akrobatic-
kých cvičení v rôznych obmenách a väzbách a sko-
kov.

Obsahové štandardy

• Základné povely, postoje, obraty a pochodové útva-
ry – pozor, pohov, vpravo vbok, vľavo vbok, čelom
vzad.

• Rad (dvojrad, 3–rad ap.), zástup (dvojstup, 3-stup
ap.), kruh, polkruh. Jednotlivec, dvojica, trojica,
družstvo, skupina, kolektív. Na značky, čiara, pries-
tor, ihrisko.

• Úloha rozcvičenia pred vykonávaním pohybových
činností ako prevencia pred zranením. Rôzne spô-
soby rozcvičení bez náčinia, s náčiním, s hudob-
ným doprovodom a pod..

• Cvičenia a hry s prvkami poradovej prípravy ako
prostriedky účelnej organizácie činností v priestore.

• Bežecká abeceda, beh rýchly, beh vytrvalostný, beh
akceleračný, beh z rôznych polôh, beh so zmenami
smeru.

• Hod loptičkou, hod plnou loptou.

• Skok do diaľky, skok do diaľky znožmo z miesta.
Pojmy – štart, cieľ, súťaž, pravidlá, dráha.

• Cvičenie a manipulácia s náčiním a pomôckami –
gymnastickým náčiním (lopta, stuha, obruč, krátka
tyč, overbal, fitbal, švihadlo, lano, expander ap.).

• Cvičenie na náradí (lavičky, rebriny, debna, preliez-
ky, lezecké a prekážkové dráhy).

• Preskoky a skoky na švihadle, skoky na pružnom
mostíku.

Metódy Postupy Formy

• diagnostické a klasifikačné -
praktické skúšanie

• Prípravné cvičenia

• Zdokonaľovacie činnosti

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad
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Základné pohybové zručnosti (9)
Metódy Postupy Formy

• Herné cvičenia

• prípravná hra

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• Dialóg

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

• Multikultúrna výchova

• Regionálna výchova a ľudová kultúra

• Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

• Ochrana života a zdravia

Manipulačné, prípravné a športové hry (16)

Výkonové štandardy

• Žiak vie charakterizovať základné pojmy súvisiace
s hrami.

• Žiak vie pomenovať základné herné činnosti jed-
notlivca.

• Žiak vie vymenovať názvy hier realizovaných vo
výučbe.

• Žiak vie aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a re-
špektovať ich, zvládnuť techniku manipulácie s ná-
činím.

• Žiak vie uplatniť manipuláciu s náčiním v pohybo-
vej alebo prípravnej športovej hre.

• Žiak vie zvládnuť herné činnosti jednotlivca v hrá-
ch realizovaných vo výučbe.

• Žiak vie využívať naučené zručnosti z hier v rôz-
nom prostredí (telocvičňa, príroda, voda).

Obsahové štandardy

• Základné pojmy – pohybová hra, športová hra,
hráč, spoluhráč, súper, kapitán, rozhodca, útočník
– útok, útočná činnosť, obranca – obrana, obranná
činnosť.

• Ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), stredová čia-
ra.

• Bránka, kôš, hracie náčinie (lopta, pálka, hokejka a
pod.).

• Gól, bod, prihrávka, hod, streľba, dribling.

• Hry so zameraním na manipuláciu s rôznym tradič-
ným, ale aj netradičným náčiním a s inými pomôc-
kami.

• Pravidlá realizovaných hier, ich význam a sankcie
za porušenie, pravidlá fair-play.
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Manipulačné, prípravné a športové hry (16)
Obsahové štandardy

• Pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových
schopností (kondičných, koordinačných a hybrid-
ných).

• Prípravné športové hry zamerané na futbal, basket-
bal, volejbal, hádzanú, tenis.

• Pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojo-
vaných pohybových zručností rôzneho charakteru
(gymnastického, atletického, plaveckého).

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• exozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - ma-
nipulácia s predmetmi ( labora-
tórna práca, pokus, hra, práca s
didaktickým zameraním, ... )

• Metóda praktického precvičova-
nia

• Herné cvičenia

• prípravná hra

• Názorná ukážka - demonštrácia

• upevňovanie a kreatívne využí-
vanie nadobudnutých pohybový-
ch zručností v hre

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• Samostatná práca žiakov

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Ochrana života a zdravia

Hudobno-pohybové a tanečné činnosti (2)

Výkonové štandardy

• Žiak vie vymenovať základné pojmy rytmickej a
modernej gymnastiky.

Obsahové štandardy

• Základné pojmy a poznatky – rytmická gymnastika
(rytmus, takt, tempo, dynamika), moderná gymnas-
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Hudobno-pohybové a tanečné činnosti (2)
Výkonové štandardy

• Žiak vie pomenovať tanečné kroky realizované vo
výučbe.

• Žiak vie vykonať ukážku rytmických cvičení.

• Žiak vie zladiť pohyby tela, chôdzu, skoky a beh s
rytmom navodeným potleskom, zvukovým signá-
lom, hudbou.

• Žiak vie zvládnuť základné tanečné kroky, tanečné
motívy v rôznych obmenách realizovaných vo vý-
učbe.

• Žiak vie vytvoriť krátke väzby a motívy z nauče-
ných tanečných krokov ľudových i moderných tan-
cov.

• Žiak vie uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudob-
no-pohybových, tanečných a dramatických hrách.

• Žiak vie improvizovať na zadanú tému alebo hu-
dobný motív.

Obsahové štandardy
tika – náčinie a cvičenia s ním (lopta, švihadlo, stu-
ha, kužele, obruč), rovnovážne výdrže – pózy, po-
skoky a skoky (nožnicový, čertík, kadetkový).

• Tanec – ľudový, moderný, tanečný krok (prísunný,
cval, poskočný, polkový, valčíkový, mazurkový),
tanečný motív, tanečná väzba, pohybová skladba.

• Rytmické cvičenia spojené s vytlieskavaním, vydu-
pávaním, hrou na telo.

• Cvičenia a hry na rozvoj rytmickej schopnosti.

• Tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, posko-
ky, so zameraním na správne a estetické držanie te-
la ako celku i jeho častí v rôznych polohách.

• Tanečné kroky a motívy regionálnych ľudových
tancov.

• Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôz-
nych jednoduchých hudobných nástrojov.

• Imitačné pohyby so slovným navádzaním, napo-
dobňovacie pohyby (napr. zvierat, športovcov, čin-
ností človeka).

• Tanečná improvizácia na základe naučených taneč-
ných krokov, motívov, väzieb.

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• expozičná - metóda mimovoľné-
ho učenia sa ( preberanie názo-

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• individuálna na hodine

• Samostatná práca žiakov
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Hudobno-pohybové a tanečné činnosti (2)
Metódy Postupy Formy

rov, postojov, záujmov, napodob-
ňovanie činnosti )

• Názorná ukážka - demonštrácia

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

• Regionálna výchova a ľudová kultúra

• Ochrana života a zdravia

Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry (3)

Výkonové štandardy

• Žiak vie postupne uvoľniť pri slovnom doprovode
svalstvo končatín i celého tela.

• Žiak vie opísať základné spôsoby dýchania.

• Žiak vie vykonať jednoduché strečingové cvičenia.

• Žiak vie charakterizovať cvičenia z psychomotori-
ky, vysvetliť podstatu psychomotorických cvičení a
ich význam.

• Žiak vie aplikovať naučené zručnosti v cvičeniach
a hrách.

Obsahové štandardy

• Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia
a hry.

• Cvičenia so zameraním na riadené spevňovanie a
uvoľňovanie svalstva (svalové napätie a uvoľne-
nie).

• Aktivity zamerané na rozvoj dýchania, dýchacie
cvičenia – cvičenia zamerané na nácvik správneho
dýchania v rôznych polohách.

• Naťahovacie (strečingové) cvičenia.

• Kompenzačné (vyrovnávajúce) cvičenia.

• Cvičenia na rozvoj flexibility (ohybnosť, pohybli-
vosť).

• Rozvoj rovnováhových schopností: statickej rov-
nováhy (cvičenia zamerané na stabilitu a labilitu v
rôznych polohách), dynamickej rozvoj (balansova-
nie na fit lopte, cvičenia na balančných pomôckach
– bosu, go-go šliapadlo a pod.).

• Balansovanie s predmetmi (žonglovanie, prenáša-
nie predmetov rôznym spôsobom a pod.).

• Cvičenia spájajúce zmyslové vnímanie s pohybo-
vým (napr. pohybové reakcie na zmyslové podne-
ty).
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Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry (3)
Obsahové štandardy

• Psychomotorické hry, cvičenia a hry s neštandard-
ným náčiním (balóny, štipce, noviny a pod.).

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• Herné cvičenia

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• Samostatná práca žiakov

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

• Ochrana života a zdravia

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti (6)

Výkonové štandardy

• Žiak vie vymenovať základné druhy realizovaných
sezónnych pohybových aktivít.

• Žiak vie zvládnuť pohybové zručnosti vybraných
sezónnych aktivít.

• Žiak vie uplatniť prvky sezónnych pohybových
činností v hrách, súťažiach, v škole i vo voľnom
čase.

• Žiak vie bezpečne sa pohybovať v rôznom priesto-
re a v rôznych podmienkach.

• Žiak vie prekonať pohybom rôzne terénne nerov-
nosti.

• Žiak vie vysvetliť význam a zásady ochrany príro-
dy počas pohybových aktivít v nej.

Obsahové štandardy

• Základné pojmy a poznatky zo sezónnych aktivít
realizovaných vo výučbe.

• Chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom na
povrch a terén, turistika.

• Druhy a formy turistiky, turistický výstroj, turistic-
ký chodník, turistická značka, mapa, buzola, zása-
dy a význam otužovania, pohybu a pobytu v príro-
de v každom ročnom období a počasí jazda, hry a
súťaže na kolobežke, bicykli.
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Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti (6)

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• upevňovanie a kreatívne využí-
vanie nadobudnutých pohybový-
ch zručností v hre

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• skupinová na vychádzke, exkur-
zii, výlete

• individuálna na vychádzke, ex-
kurzii, výlete

• Výklad

Literatúra Pomôcky

odborné publikácie k daným témam, webové stránky s
témou telesnej a športovej výchovy

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Regionálna výchova a ľudová kultúra

• Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

• Ochrana života a zdravia
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Učebné zdroje

Literatúra Pomôcky

odborné publikácie k daným témam, webové
stránky s témou telesnej a športovej výchovy

žinienky, lopty (overball, basketbalové, volej-
balové, tenisové, king-ball), kužele, méty, hula
hop kruhy, tenisové rakety, bedmintonové rakety,
frisbee, slide board, švihadlá + laná na švihadlá,
koza + mostík, lavičky, padák

2. ročník
Profilové kompetencie

• pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa

• využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situ-
áciách

• získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami

• rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a vie
navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností

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

• správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám

• dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, spôsob
života

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

Tematické celky

Základné pohybové zručnosti (26)

Výkonové štandardy

• Pomenovať základné povely a útvary poradových
cvičení realizovaných vo výučbe.

• Používať základné povely a správne na ne reagovať
pohybom.

• Vysvetliť význam a potrebu rozcvičenia pred vyko-
návaním pohybovej činnosti.

• Pomenovať základné pohybové zručnosti.

• Zvládnuť techniku behu, skoku do diaľky a hodu
tenisovou loptičkou.

• Pomenovať a vykonať základné polohy tela a jeho
častí.

• Zvládnuť techniku základných akrobatických cvi-
čení v rôznych obmenách a väzbách a skokov.

• Vykonať ukážku z úpolových cvičení.

Obsahové štandardy

• Základné povely, postoje, obraty a pochodové útva-
ry – pozor, pohov, vpravo vbok, vľavo vbok, čelom
vzad.

• Rad (dvojrad, 3–rad ap.), zástup (dvojstup, 3-stup
ap.) kruh, polkruh.

• Jednotlivec, dvojica, trojica, družstvo, skupina, ko-
lektív.

• Na značky, čiara, priestor, ihrisko.

• Cvičenia a hry s prvkami poradovej prípravy ako
prostriedky účelnej organizácie činností v priestore.

• Úloha rozcvičenia pred vykonávaním pohybových
činností ako prevencia pred zranením.

• Rôzne spôsoby rozcvičení bez náčinia, s náčiním, s
hudobným doprovodom a pod.

• Bežecká abeceda, beh rýchly, beh vytrvalostný, beh
akceleračný, beh z rôznych polôh, beh so zmenami
smeru.
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Základné pohybové zručnosti (26)
Obsahové štandardy

• Hod loptičkou, hod plnou loptou.

• Skok do diaľky, skok do diaľky znožmo z miesta.

• Pojmy – štart, cieľ, súťaž, pravidlá, dráha.

• Cvičenia základnej gymnastiky, cvičenia spevňova-
cie, odrazové, rotačné.

• Cvičenia okolo rôznych osí tela cvičiaceho (pre-
valy, obraty, kotúle) stojka na lopatkách, stojka na
hlave.

• Cvičenie a manipulácia s náčiním a pomôckami –
gymnastickým náčiním (lopta, stuha, obruč, krátka
tyč, overbal, fitbal, švihadlo, lano, expander ap.).

• Cvičenie na náradí (lavičky, rebriny, debna, preliez-
ky, lezecké a prekážkové dráhy).

• Preskoky a skoky na švihadle, skoky na pružnom
mostíku a trampolínke.

• Úpolové cvičenia a hry zamerané na odpory, pretlá-
čanie a preťahovanie.

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - ústne opakovanie uči-
va žiakom

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• individuálna na hodine

• Výklad

• Samostatná práca žiakov
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Základné pohybové zručnosti (26)
Metódy Postupy Formy

• expozičná - metóda mimovoľné-
ho učenia sa ( preberanie názo-
rov, postojov, záujmov, napodob-
ňovanie činnosti )

• fixačná - metóda precvičovania a
zdokonaľovania zručností - mo-
torický tréning

• diagnostické a klasifikačné -
praktické skúšanie

• diagnostické a klasifikačné - po-
zorovanie žiaka

• Metódy rozvoja odrazových a
rýchlostných schopností

• Prípravné cvičenia

• Zdokonaľovacie činnosti

• metódy rozvoja silových schop-
ností

• Metódy rozvoja vytrvalostných
schopností

• Herné cvičenia

• upevňovanie a kreatívne využí-
vanie nadobudnutých pohybový-
ch zručností v hre

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

• Ochrana života a zdravia

Manipulačné, prípravné a športové hry (29)

Výkonové štandardy

• Charakterizovať základné pojmy súvisiace s hrami.

• Pomenovať základné herné činnosti jednotlivca.

• Vymenovať názvy hier realizovaných vo výučbe.

Obsahové štandardy

• Základné pojmy – pohybová hra, športová hra,
hráč, spoluhráč, súper, kapitán, rozhodca, útočník
– útok, útočná činnosť, obranca – obrana, obranná
činnosť.



Učebné osnovy

74

Manipulačné, prípravné a športové hry (29)
Výkonové štandardy

• Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať
ich, zvládnuť techniku manipulácie s náčiním.

• Uplatniť manipuláciu s náčiním v pohybovej alebo
prípravnej športovej hre.

• Zvládnuť herné činnosti jednotlivca v hrách reali-
zovaných vo výučbe.

• Využívať naučené zručnosti z hier v rôznom pro-
stredí (telocvičňa, príroda, voda).

Obsahové štandardy
• Ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), stredová čia-

ra.

• Bránka, kôš, hracie náčinie (lopta, pálka, hokejka a
pod.).

• Gól, bod, prihrávka, hod, streľba, dribling.

• Hry so zameraním na manipuláciu s rôznym tradič-
ným, ale aj netradičným náčiním a s inými pomôc-
kami.

• Pravidlá realizovaných hier, ich význam a sankcie
za porušenie, pravidlá fair-play.

• Pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových
schopností (kondičných, koordinačných a hybrid-
ných).

• Prípravné športové hry zamerané na futbal, basket-
bal, volejbal, hádzanú, tenis.

• Pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojo-
vaných pohybových zručností rôzneho charakteru
(gymnastického, atletického, plaveckého).

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• expozičná - riešenie problému

• expozičná - metóda mimovoľné-
ho učenia sa ( preberanie názo-

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• skupinová na hodine

• Samostatná práca žiakov
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Manipulačné, prípravné a športové hry (29)
Metódy Postupy Formy

rov, postojov, záujmov, napodob-
ňovanie činnosti )

• diagnostické a klasifikačné -
praktické skúšanie

• Metóda praktického precvičova-
nia

• Metódy rozvoja odrazových a
rýchlostných schopností

• Prípravné cvičenia

• Zdokonaľovacie činnosti

• metódy rozvoja silových schop-
ností

• Metódy rozvoja vytrvalostných
schopností

• Herné cvičenia

• prípravná hra

• upevňovanie a kreatívne využí-
vanie nadobudnutých pohybový-
ch zručností v hre

• praktické cvičenie - precvičova-
nie

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

• Ochrana života a zdravia

Hudobno-pohybové a tanečné činnosti (17)

Výkonové štandardy

• Vymenovať základné pojmy rytmickej a modernej
gymnastiky.

• Pomenovať tanečné kroky realizované vo výučbe.

• Vykonať ukážku rytmických cvičení.

Obsahové štandardy

• Základné pojmy a poznatky – rytmická gymnastika
(rytmus, takt, tempo, dynamika), moderná gymnas-
tika – náčinie a cvičenia s ním (lopta, švihadlo, stu-
ha, kužele, obruč), rovnovážne výdrže – pózy, po-
skoky a skoky (nožnicový, čertík, kadetkový).



Učebné osnovy

76

Hudobno-pohybové a tanečné činnosti (17)
Výkonové štandardy

• Zladiť pohyby tela, chôdzu, skoky a beh s rytmom
navodeným potleskom, zvukovým signálom, hud-
bou.

• Zvládnuť základné tanečné kroky, tanečné motívy
v rôznych obmenách realizovaných vo výučbe.

• Vytvoriť krátke väzby a motívy z naučených taneč-
ných krokov ľudových i moderných tancov.

• Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno-pohybo-
vých, tanečných a dramatických hrách.

• Improvizovať na zadanú tému alebo hudobný mo-
tív.

Obsahové štandardy
• Tanec – ľudový, moderný, tanečný krok (prísunný,

cval, poskočný, polkový, valčíkový, mazurkový),
tanečný motív, tanečná väzba, pohybová skladba.

• Rytmické cvičenia spojené s vytlieskavaním, vydu-
pávaním, hrou na telo.

• Cvičenia a hry na rozvoj rytmickej schopnosti.

• Tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, posko-
ky, so zameraním na správne a estetické držanie te-
la ako celku i jeho častí v rôznych polohách.

• Tanečné kroky a motívy regionálnych ľudových
tancov.

• Tanečné kroky a motívy vybraných moderných tan-
cov.

• Aerobik, zumba, brušné tance a iné formy cvičení s
hudobným sprievodom.

• Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôz-
nych jednoduchých hudobných nástrojov.

• Imitačné pohyby so slovným navádzaním, napo-
dobňovacie pohyby (napr. zvierat, športovcov, čin-
ností človeka).

• Tanečná improvizácia.

• Pohybová improvizácia na hudobné motívy alebo
zadané témy.

• Tanečná improvizácia na základe naučených taneč-
ných krokov, motívov, väzieb.

• Pantomíma.

Metódy Postupy Formy

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - monologic-
ká slovná ( rozprávanie, opis,
vysvetľovanie, prednáška )

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• individuálna na hodine

• Samostatná práca žiakov
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Hudobno-pohybové a tanečné činnosti (17)
Metódy Postupy Formy

• expozičná - metóda priameho
prenosu poznatkov - dialogická
slovná ( rozhovor, beseda, dra-
matizácia )

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• expozičná - metóda mimovoľné-
ho učenia sa ( preberanie názo-
rov, postojov, záujmov, napodob-
ňovanie činnosti )

• fixačná - metóda opakovania a
precvičovania vedomostí a spô-
sobilostí - film, ilustrácia a dra-
matizácia

• Zdokonaľovacie činnosti

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

• Multikultúrna výchova

• Regionálna výchova a ľudová kultúra

• Ochrana života a zdravia

Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry (15)

Výkonové štandardy

• Postupne uvoľniť pri slovnom doprovode svalstvo
končatín i celého tela.

• Opísať základné spôsoby dýchania.

• Vykonať jednoduché strečingové cvičenia.

• Charakterizovať cvičenia z psychomotoriky, vy-
svetliť podstatu psychomotorických cvičení a ich
význam.

Obsahové štandardy

• Relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry (vyklepá-
vanie, vytriasanie automasáž a pod.).

• Cvičenia so zameraním na riadené spevňovanie a
uvoľňovanie svalstva (svalové napätie a uvoľne-
nie).

• Aktivity zamerané na rozvoj dýchania, dýchacie
cvičenia – cvičenia zamerané na nácvik správneho
dýchania v rôznych polohách.
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Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry (15)
Výkonové štandardy

• Aplikovať naučené zručnosti v cvičeniach a hrách.
Obsahové štandardy

• Naťahovacie (strečingové) cvičenia.

• Kompenzačné (vyrovnávajúce) cvičenia.

• Cvičenia na rozvoj flexibility(ohybnosť, pohybli-
vosť).

• Rozvoj rovnováhových schopností: statickej rov-
nováhy (cvičenia zamerané na stabilitu a labilitu v
rôznych polohách), dynamickej rozvoj (balansova-
nie na fit lopte, cvičenia na balančných pomôckach
– bosu, go-go šliapadlo a pod.).

• Balansovanie s predmetmi (žonglovanie, prenáša-
nie predmetov rôznym spôsobom a pod.).

• Cvičenia telesnej schémy zamerané na uvedomova-
nie si vlastného tela – pohybových možností jeho
jednotlivých častí.

• Cvičenia spájajúce zmyslové vnímanie s pohybo-
vým (napr. pohybové reakcie na zmyslové podne-
ty).

• Psychomotorické hry, cvičenia a hry s neštandard-
ným náčiním (balóny, štipce, noviny a pod.).

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná vstupná - motivačné
rozprávanie

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• expozičná - metóda sprostredko-
vaného prenosu poznatkov - de-
monštračná ( demonštrácia ob-
razu, filmu, pohybu, činnosti,
akustická, ... )

• expozičná - metóda mimovoľné-
ho učenia sa ( preberanie názo-
rov, postojov, záujmov, napodob-
ňovanie činnosti )

• Prípravné cvičenia

• Zdokonaľovacie činnosti

• Herné cvičenia

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

• frontálna na hodine

• individuálna na hodine

• Samostatná práca žiakov
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Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry (15)
Metódy Postupy Formy

• prípravná hra

• upevňovanie a kreatívne využí-
vanie nadobudnutých pohybový-
ch zručností v hre

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Mediálna výchova

• Ochrana života a zdravia

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti (11)

Výkonové štandardy

• Vymenovať základné druhy realizovaných sezón-
nych pohybových aktivít.

• Zvládnuť pohybové zručnosti vybraných sezónny-
ch aktivít.

• Uplatniť prvky sezónnych pohybových činností v
hrách, súťažiach, v škole i vo voľnom čase.

• Bezpečne sa pohybovať v rôznom priestore a v rôz-
nych podmienkach.

• Prekonať pohybom rôzne terénne nerovnosti.

• Vysvetliť význam a zásady ochrany prírody počas
pohybových aktivít v nej.

Obsahové štandardy

• Základné pojmy a poznatky zo sezónnych aktivít
realizovaných vo výučbe.

• Korčuľovanie (in-line a na ľade) – jazda vpred,
vzad, zastavenie, obrat, hry a súťaže na korčuliach.

• Cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vod-
ným prostredím, splývanie, dýchanie a orientáciu
vo vode, skoky do vody z rôznych polôh, nácvik
techniky jedného plaveckého spôsobu, plavecký
spôsob (kraul, znak, prsia), štartový skok, obrátka.

• Chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom na
povrch a terén, turistika.

• Chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom na
povrch a terén, turistika - jej druhy a formy, turis-
tický výstroj, turistický chodník, turistická značka,
mapa, buzola, zásady a význam otužovania, pohy-
bu a pobytu v prírode v každom ročnom období a
počasí jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli.

Metódy Postupy Formy

• motivačná vstupná -motivačné
rozprávanie

• motivačná vstupná - motivačný
rozhovor

• motivačná priebežná -motivačná
výzva

• komplexný bez rozkladania ( pri
jednoduchých témach a úlohá-
ch )

• analyticko - syntetický ( rozklad
na časti a následné skladanie do
celku )

• induktívny ( od konkrétneho ku
všeobecnému )

• skupinová na vychádzke, exkur-
zii, výlete

• individuálna na vychádzke, ex-
kurzii, výlete
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Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti (11)
Metódy Postupy Formy

• motivačná priebežná - pochvala ,
povzbudenie, kritika

• Metódy rozvoja odrazových a
rýchlostných schopností

• Prípravné cvičenia

• Zdokonaľovacie činnosti

• metódy rozvoja silových schop-
ností

• Metódy rozvoja vytrvalostných
schopností

• deduktívny ( od všeobecného ku
konkrétnemu )

Literatúra Pomôcky

odborné publikácie k daným témam, webové stránky s
témou telesnej a športovej výchovy

tenisové rakety, bedmintonové rakety, frisbee, švihad-
lá + laná na švihadlá, padák

Prierezové témy

• Osobnostný a sociálny rozvoj

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

• Environmentálna výchova

• Regionálna výchova a ľudová kultúra

• Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

• Ochrana života a zdravia

Učebné zdroje

Literatúra Pomôcky

odborné publikácie k daným témam, webové
stránky s témou telesnej a športovej výchovy

žinienky, lopty (overball, basketbalové, volej-
balové, tenisové, king-ball), kužele, méty, hula
hop kruhy, tenisové rakety, bedmintonové rakety,
frisbee, slide board, švihadlá + laná na švihadlá,
koza + mostík, lavičky, padák

Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj

Environmentálna výchova

Mediálna výchova

Ochrana života a zdravia
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Kapitola 8. Učebné zdroje (učebnice,
didaktická technika, materiálne
zdroje)

Na vzdelávanie sa podľa školského zákona (§ 13, ods. 1) používajú učebnice schválené ministerstvom
školstva; používajú sa aj iné učebné texty, učebnice a pracovné zošity, ktoré sú v súlade s cieľmi a
princípmi tohto zákona.
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Kapitola 9. Začlenenie deti so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami alebo žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami

V zmysle platnej legislatívy je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami žiak, ktorý má
zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované CPPP a P alebo CŠPP
v Košiciach.
Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem,
metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. Špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodňujúcom
prostredí, ktorých zohľadnenie mu 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:

1) žiak so zdravotným znevýhodnením, t.j.:
- žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým
postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďal-
šími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím);
- žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti,
s vývinovou poruchou učenia, žiak s poruchou správania);
2) žiak zo sociálne znevýhodneného (znevýhodňujúceho) prostredia;
3) žiak s nadaním.
Na efektívne vzdelávanie a saturáciu potrieb žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
je potrebné zabezpečiť:
- včasnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, medicínsku diagnostiku, vzdelávanie podľa indivi-
duálneho vzdelávacieho programu, individuálnu a skupinovú prácu, používanie špeciálnych metód
a foriem vyučovania, úpravu vzdelávacieho obsahu, zaradenie špecifických vyučovacích predmetov,
špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov, aplikáciu alternatívnych foriem komunikácie,
úzku spoluprácu s rodičmi a ďalšie, v závislosti od individuálnej potreby konkrétneho žiaka, vyplý-
vajúcej z odbornej diagnostiky;
- materiálne vybavenie, ktoré zahŕňajú špeciálne učebnice, špeciálne vyučovacie pomôcky, kompen-
začné pomôcky, prístroje, úpravu prostredia (napr. bezbariérový prístup);
- odborný servis špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga, logopéda, liečebného peda-
góga, asistenta učiteľa, školského psychológa, ďalej nižší počet žiakov v triede, v prípade individuál-
nej integrácie zníženie maximálneho počtu žiakov v triede, odborná príprava učiteľov;
- finančné zdroje na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych podmienok.
Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v:
- v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre žiakov s rovnakým druhom zdravotného zne-
výhodnenia; časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže uskutočňovať v triede spoločne s ostat-
nými žiakmi školy; niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti môže žiak absolvovať mimo špe-
ciálnej triedy;
- v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými žiakmi školy, ak je to potrebné, podľa
individuálneho vzdelávacieho programu.
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Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom so zdravotným znevý-
hodnením špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a saturovanie ich špeciálnych výchov-
no-vzdelávacích potrieb, najmä:
- zaradiť do školských vzdelávacích programov škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným
znevýhodnením, špecifické predmety, ktorými možno žiakovi, vzdelávanému formou školskej integ-
rácie, nahradiť voliteľné predmety alebo iné vyučovacie predmety, podľa odporúčania školského za-
riadenia výchovného poradenstva a prevencie;
- podľa druhu zdravotného znevýhodnenia a individuálnej potreby uplatňovať alternatívne formy ko-
munikácie (posunkový jazyk, Braillovo písmo, alternatívna augmentatívna komunikácia);
- umožniť rozdelenie triedy na 2 skupiny v prípade integrácie žiakov s poruchami správania;
- dať možnosť učiteľovi flexibilne prispôsobiť rozsah a štruktúru vyučovacej hodiny zohľadňujúc mo-
mentálny psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré sú dôsledkom ich zdravotného znevýhod-
nenia;
- vypracovať individuálny vzdelávací program v prípade, že žiak nemôže vzhľadom na svoje zdra-
votné znevýhodnenie plniť požiadavky príslušného vzdelávacieho programu v špeciálnej škole alebo
špeciálnej triede.
Základné podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných triedach (integ-
rované vzdelávanie):
- zabezpečiť odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky zodpovedajúce
individuálnym potrebám žiaka so zdravotným znevýhodnením a tiež systematickú spoluprácu školy
so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie alebo špeciálnou školou;
- vypracovať individuálny vzdelávací program pre integrovaného žiaka, za ktorý zodpovedá triedny
učiteľ v spolupráci s vyučujúcim daného predmetu, školským špeciálnym pedagógom a školským
zariadením výchovného poradenstva a prevencie;
- využívať disponibilné hodiny na zavedenie špecifických predmetov, príp. na individuálne alebo sku-
pinové vyučovanie v predmetoch, v ktorých sa žiaci vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho
programu;
- vyučovať za pomoci školského špeciálneho pedagóga žiakov so zdravotným znevýhodnením indivi-
duálne alebo v skupinkách na vyučovaní alebo mimo triedy, pričom obsah, formy a postup vyučovania
sa konzultuje s príslušným učiteľom;
- zabezpečiť v rámci vyučovania možnosť individuálnej práce s vybranými žiakmi prostredníctvom
školského špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, logopéda, školského psychológa s cieľom sys-
tematickej, intenzívnej korekcie, terapie alebo reedukácie postihnutia, narušenia.
Kompletný obsah a špecifiká vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením sa nachádzajú v na-
sledujúcich vzdelávacích programoch:
- Vzdelávací program pre žiakov so sluchovým postihnutím;
- Vzdelávací program pre žiakov so zrakovým postihnutím;
- Vzdelávací program pre žiakov s telesným postihnutím;
- Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou;
- Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami;
- Vzdelávací program pre žiakov chorých a zdravotne oslabených;
- Vzdelávací program pre žiakov hluchoslepých;
- Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia;
- Vzdelávací program pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti;
- Vzdelávací program pre žiakov s viacnásobným postihnutím;
- Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania;
- Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Sociálne znevýhodnené (znevýhodňujúce) prostredie (ďalej aj „SZP“) definujeme ako prostredie, kto-
ré vzhľadom na sociálne (jazykové, kultúrne) podmienky neposkytuje dostatok primeraných podnetov
pre kognitívny rozvoj dieťaťa a nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a osobnostný rozvoj.
Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je znížiť alebo odstrániť potenciálne hendikepy, ktoré
vyplývajú z tohto znevýhodnenia tak, aby sa vytvorili podmienky pre efektívne vzdelávanie a zabez-
pečil sa ich rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu.
Možnosti kompenzácie znevýhodňujúceho prostredia v škole:
- prispôsobenie metód a postupov pri vzdelávaní tak, aby sa eliminovali a kompenzovali obmedzenia
žiaka spôsobené znevýhodňujúcim prostredím, využívanie individuálneho prístupu;
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- včasné riešenie vzdelávacích problémov, využívanie pomoci asistenta učiteľa a iné dostupné mož-
nosti pomoci odborníkov;
- motivovanie a vytváranie podmienok pre žiakov zo SZP a ich rodičov pre pravidelnú dochádzku
na vyučovanie;
- príprava aktivít, v ktorých môžu žiaci prejaviť a uplatniť svoje schopnosti;
nižší počet žiakov triede.
Vzdelávanie žiakov zo SZP sa uskutočňuje v bežných triedach (spoločne s ostatnými žiakmi triedy).
V prípade potreby škola môže využiť individuálny vzdelávací program pre konkrétneho žiaka (vypra-
covaný na jeden, viacero alebo všetky predmety). Tento program vypracúva triedny učiteľ v spolu-
práci so špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými
pracovníkmi podľa potreby.
Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia v spolupráci s obecným úradom poskytujeme:
- stravovanie v školskej jedálni za minimálny poplatok,
- zakúpenie potrebných školských pomôcok.
Finančnú dotáciu, ktorú poskytuje školám MŠVVaŠ SR na skvalitnenie podmienok na výchovu a
vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia využívame na nákup učebníc, pracovných
zošitov, refundáciu mzdy asistenta učiteľa, na čiastočnú finančnú úhradu školy v prírode,...
V prípade, že majú títo žiaci výchovno-vyučovacie problémy sú v individuálnej starostlivosti škol-
ského špeciálneho pedagóga po súhlase rodiča. Školský špeciálny pedagóg sa snaží spolupracovať s
rodičmi týchto žiakov.
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia úspešne zvládajú výchovno-vyučovací proces.

Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním
Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania a pripra-
viť ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Okrem rozvoja výkonových charak-
teristík nadania je potrebné venovať rovnakú pozornosť aj osobnostnému rozvoju nadaných žiakov,
najmä v oblasti ich emocionality a sociálnych vzťahov.
Pre nadaného žiaka, ktorý je vzdelávaný v bežnej triede základnej školy treba vypracovať individuálny
vzdelávací program. Ak je v triede integrovaná skupina nadaných žiakov s rovnakým druhom nadania,
môžu byť individuálne vzdelávacie programy všetkých týchto žiakov rovnaké.
Triedy s rozšíreným vyučovaním niektorých predmetov možno zriaďovať aj pre tých nadaných žiakov,
ktorí neboli diagnostikovaní ako žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale vybraní
na základe kritérií určených riaditeľom školy. Za triedy pre žiakov s nadaním sú pokladané iba tie trie-
dy, ktorých žiaci boli ako nadaní diagnostikovaní centrom pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie.
Vo všetkých organizačných formách vzdelávania postupujú nadaní žiaci, ktorí majú okrem nadania
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia alebo sociálne
znevýhodneného prostredia, podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý má okrem rozvoja
nadania zabezpečiť aj kompenzáciu obmedzení žiaka. Pri jeho príprave spolupracuje triedny učiteľ
s príslušným odborným zamestnancom zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak je nada-
ný žiak súčasne žiakom so zdravotným znevýhodnením, môže byť do jeho vzdelávania zapojený aj
asistent učiteľa.
Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom s nadaním špecifické
podmienky pre úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu ich osobnosti, najmä:
- špecifikovať v školskom vzdelávacom programe, resp. v individuálnom vzdelávacom programe ciele
vzdelávania s ohľadom na druh a stupeň rozvíjaného nadania a na potrebu všestranného osobnostného
rozvoja nadaných žiakov;
- zabezpečiť vzdelávanie nadaných žiakov materiálne, metodicky i personálne;
spolupracovať so psychológom, v prípade umelecky nadaných žiakov s odborným pedagógom kon-
krétnej umeleckej disciplíny a športovo nadaných žiakov so športovým trénerom;
- akceptovať nadaných žiakov a rešpektovať špecifiká ich osobností a správania;
dbať na všestranný rozvoj osobnosti nadaných žiakov, a to v oblasti pohybovej, kognitívnej, motivač-
nej, vôľovej, emocionálnej, sociálnej i v oblasti manuálnych zručností;
- zamestnávať žiakov zmysluplne, zadávať im stimulujúce úlohy a využívať pedagogické postupy
zamerané na rozvoj samostatnosti a tvorivosti žiakov, napr. projektové vyučovanie;
- umožniť žiakom vzdelávanie pod vedením tútora alebo vzdelávanie v konkrétnom predmete pod
vedením učiteľa školy vyššieho stupňa;
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akceptovať vlastné postupy žiakov, ktoré vedú k žiaducim výsledkom, aj keď sa líšia od bežne pou-
žívaných;
- viesť žiakov k realistickému hodnoteniu vlastných schopností i výsledkov svojej práce;
- viesť žiakov k vzájomnej spolupráci.
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Kapitola 10. Vnútorný systém
kontroly a hodnotenia detí a žiakov

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov postupujeme podľa Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZŠ č. 22/2011. Žiakov so ŠVVP hodnotíme podľa Metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia ZŠ §55 ods.4 zákona č. 245/2008
Z. z..

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme
brať do úvahy možný vplyv žiakovho znevýhodnenia na jeho školský výkon. Budeme prihliadať na
to, aby sme odlišovali hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

Hodnotenie v nultom a v 1. ročníku
Po prerokovaní na PR a RŠ dňa 28.8.2015 riaditeľka školy rozhodla o hodnotení a klasifikácii nasle-
dovne:
V nultom a v 1. ročníku sa zavádza slovné hodnotenie. Predmet Etická výchova / Náboženská výchova
sa neklasifikuje. Na vysvedčení i v triednom výkaze sa uvedie – absolvoval/-a.
Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre nultý a pre prvý ročník základnej
školy bude hodnotiť slovne týmito stupňami:
a) dosiahol veľmi dobré výsledky,
b) dosiahol dobré výsledky,
c) dosiahol uspokojivé výsledky.
d) dosiahol neuspokojivé výsledky.
Odmenou za usilovnosť žiaka je pozitívna pečiatka. Zo všetkých predmetov píše učiteľ priebežne,
podľa potreby, krátke hodnotenie do zošita. Na vysvedčení v časti Slovný komentár zhodnotí celoročnú
prácu žiaka (s dôrazom na kladnú motiváciu a na celkový osobnostný rast dieťaťa).
Hodnotenie v 2. – 4. ročníku
V 2. – 4. ročníku sa všetky predmety budú klasifikovať. Predmet Etická výchova / Náboženská vý-
chova sa neklasifikuje. Na vysvedčení i v triednom výkaze sa uvedie – absolvoval/-a.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava
učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:
a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
b) sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové),
d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi a pracovníkmi po-
radenských zariadení,
e) rozhovormi so žiakom a zástupcami žiaka.
Žiak by mal byť v polročnom hodnotiacom období vyskúšaný aspoň 2-krát ústne, písomne alebo prak-
ticky t. j. pri klasifikácii musí mať minimálne 2 známky z predmetu v každom polroku.
Učiteľ je povinný viesť evidenciu o každej klasifikácii žiaka.
Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre 2. – 4. ročník základnej školy
bude hodnotiť známkou týmito stupňami:
Stupeň 1 (výborný)
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri in-
telektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené
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 činností sú
kvalitné až originálne.
Stupeň 2 (chválitebný)
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo pri intelektuál-
nych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kom-
petencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s
menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti
a výstižnosti.
Stupeň 3 (dobrý)
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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 intelek-
tuálnych, 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 estetic-
ký. Výsledky jeho činností 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 ja-
vov. 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 nedos-
tatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.
Stupeň 5 (nedostatočný)
Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné me-
dzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľú-
čových 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 činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky
nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.
Žiakom, ktorí sú v niektorom predmete neklasifikovaní (nehodnotení), sa na vysvedčení a v katalógo-
vom liste uvedie namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo:
a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol
žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,
b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a mo-
torické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval,
c) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti
ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.
Žiaci 2. – 4. ročníka píšu 4-krát ročne písomné práce s časovou náročnosťou do 20 minút. Zostavujú
ich učitelia príslušných predmetov a sú v súlade s prebratým učivom. Hodnotené sú bodovou stupni-
cou. Vhodnosť zadaní písomných prác je prehodnotená na zasadnutiach MZ. Výsledky písomných
prác sú porovnávané so vzdelávacími štandardmi a ich úspešnosť, prípadne nedostatky sú predmetom
rokovaní MZ.
SLOVENSKÝ JAZYK
Diktáty
1. ročník .……… počet diktátov: 1 – výstupný
2. ročník ………. počet diktátov: 10
3. ročník ………. počet diktátov: 10
4. ročník …….… počet diktátov: 10
Klasifikačná stupnica pre diktáty pre 1., 2., 3., 4. ročník – prvý polrok
0 – 2 chyby …….…. známka 1
3 – 4 chyby …….…. známka 2
5 – 7 chýb …..…….. známka 3
8 – 10 chýb ………. známka 4
11 a viac chýb ….… známka 5
Klasifikačná stupnica pre diktáty pre 4. ročník – druhý polrok
0 – 1 chyba …….…. známka 1
2 – 4 chyby …….…. známka 2
5 – 7 chýb ………… známka 3
8 – 10 chýb …….…. známka 4
11 a viac chýb ….… známka 5
Písomné práce
1. ročník ………. štvrťročné práce: 0, výstupné testy: jún
2. ročník ………. štvrťročné práce: 4, výstupné testy: jún
3. ročník ………. štvrťročné práce: 4, výstupné testy: jún
4. ročník ………. štvrťročné práce: 4, výstupné testy: jún
Hodnotenie písomných prác
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100 % - 90 % ………. známka 1
89 % - 75 % ………... známka 2
74 % - 55 % ……..…. známka 3
54 % - 30 % ………… známka 4
29 % - 0 % …….……. známka 5
V slovenskom jazyku sa v 2. – 4. ročníku sa budú písať pravopisné cvičenia zamerané na upevňova-
nie preberaného učiva. Pravopisné cvičenia sa neznámkujú. Neznámkujú sa ani nácvičné diktáty. O
správnosti sú žiaci informovaní počtom chýb alebo bodov. Vstupné diktáty a testy neklasifikujeme.
MATEMATIKA
Hodnotíme: vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne riešiť daný problém, úprava a vede-
nie zošita, aktivitu na vyučovaní, písomné práce na záver prebratého tematického celku, rozcvičky a
bleskovky, ústne pamäťové počítanie, presnosť a estetiku rysovania.
Písomné práce
1. ročník ………. štvrťročné práce: 0, výstupné testy: jún
2. ročník ………. štvrťročné práce: 4, výstupné testy: jún
3. ročník ………. štvrťročné práce: 4, výstupné testy: jún
4. ročník ………. štvrťročné práce: 4, výstupné testy: jún
Hodnotenie písomných prác
100 % - 90 % ………. známka 1
89 % - 75 % ………... známka 2
74 % - 55 % ……..…. známka 3
54 % - 30 % ………… známka 4
29 % - 0 % …….……. známka 5
Prostriedky hodnotenia: Žiaci sú priebežne hodnotení známkami.
Povinné: polročná, koncoročná veľká písomná práca.
Nepovinné sú bleskovky.
PRÍRODOVEDA
Hodnotíme: vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne odpovedať, úprava a vedenie zošita,
projekty, aktivitu na vyučovaní, písomné práce na záver prebratého tematického celku.
Prostriedky hodnotenia: Žiaci sú priebežne hodnotení známkami.
Povinné: kontrolné práce po tematických celkoch, ústne skúšanie.
Nepovinné: projekty na ľubovoľnú tému k prebratému učivu, úprava zošitov.
VLASTIVEDA
Hodnotíme: vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne odpovedať, úprava a vedenie zošita,
projekty, aktivitu na vyučovaní, orientáciu na mape, písomné práce na záver prebratého tematického
celku.

Prostriedky hodnotenia: Žiaci sú priebežne hodnotení známkami.
Povinné: kontrolné práce po tematických celkoch, ústne skúšanie.
Nepovinné: projekty na ľubovoľnú tému k prebratému učivu, úprava zošitov, bleskovky.
ANGLICKÝ JAZYK
V 2. ročníku sa predmet anglický jazyk neklasifikuje, len slovne hodnotí. Klasifikuje sa v 3. a 4.
ročníku.
Hodnotíme: komunikačné schopnosti v jazyku (umelecké a psychomotorické schopnosti, analýzy
problémov a schopnosti ich riešenia, počúvanie a schopnosti viesť dialóg).

Prostriedky hodnotenia: Žiaci sú priebežne hodnotení známkami.
Povinné: testy po lekciách, projekty, ústne skúšanie.
Nepovinné: úprava zošitov, bleskovky.
HUDOBNÁ VÝCHOVA
Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, jeho formujúce sa názory na
svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické úsudky, snahu vzdelávať sa v hudbe a zlepšovať svoje hudobné
prejavy.
Hodnotenie hudobnej výchovy je špecifické, pretože musí zohľadniť špecifický prínos hudobnej vý-
chovy k vzdelanostnému rastu a formovaniu osobnosti žiaka. Dôležitá je motivačná funkcia hodnote-
nia, a to najmä pri menej nadaných žiakov. Teda aktuálny výkon žiaka hodnotíme vzhľadom na jeho
možnosti. Hodnotenie HV vyžaduje osobný, diferencovaný prístup učiteľa k žiakovi.
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Ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie a na základe pozorovania hodnotenie známkou.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä
týmito metódami, formami a prostriedkami:
- sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania
- sústavným pozorovaním hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na vyučovaní – neodporúča sa
vyžadovať sólový hudobný výkon žiaka, úroveň hudobných činností sledujeme v skupinách
- hodnotíme reakcie žiaka na hudbu slovom, pohybom, prípadne výtvarným prejavom
- v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom a zákonnými zástup-
cami žiaka

Kritériá hodnotenia:
Výborný
- je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, tvorivo a pohotovo
uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách
- úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave
- dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie
- individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne realizuje v ostatných hudobných
činnostiach

Chválitebný
- je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý

- menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave

Dobrý
- chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť
- je málo aktívny a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa

Dostatočný
- žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni bez vlastného vkladu

Nedostatočný
- žiak nespĺňa kritériá
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne cit-
livú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti. Žiaka
vedieme k sebahodnoteniu.
Žiak je hodnotený z úloh v rámci rozličných metodických radov, aby bola vyváženosť výkonu žiaka,
nakoľko môžu byť rozdiely vzhľadom na rôznorodosť záujmov a schopností žiakov. Berieme ohľad
na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami a intímnym svetom žiaka a že
toto hľadisko sa bude prejavovať a v jeho riešení výtvarných úloh. Uprednostňujeme osobný, diferen-
covaný prístup. Výsledok výtvarných činností (artefakt) nie je jediným predmetom hodnotenia, ale
zvažujeme všetky nižšie vymenované kritériá.
Hodnotíme proces výtvarných činností, prípravu pomôcok, pretože práve v rámci tohto procesu do-
chádza k formácii osobnosti žiaka a k získaniu kompetencií – k napĺňaniu cieľov výtvarnej výchovy.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä
týmito metódami, formami a prostriedkami:
- sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania hodnotením prí-
stupu k činnostiam z hľadiska prípravy pomôcok, tvorivosti, experimentovania, cieľavedomosti rieše-
ní, záujmu o činnosti v rámci edukačných úloh a schopnosti spolupracovať, zároveň zaujať stanoviská
k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov
- v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom a zákonnými zástup-
cami žiaka.

Kritériá hodnotenia:
Výborný
- je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, tvorivo a pohotovo
uplatňuje osvojené zručnosti, vo výtvarnom prejave
- ovláda zručnosti ( technické, nástrojové, materiálové, podľa požiadaviek ročníkových kompetencií
na vynikajúcej úrovni)
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- dokáže vyjadriť veku primerané postoje
- dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči tvorivým prejavom, názorom a
vkusu iných
- zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam

Chválitebný
- v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý

Dobrý
- chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, nerozlišuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie
prostriedky, podlieha stereotypom

Dostatočný
- žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni bez vlastného vkladu

Nedostatočný
- žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovací proces.
TELESNÁ VÝCHOVA
Hodnotenie telesnej výchovy má výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mlad-
šieho školského veku, pričom vychádza zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“
platné pre celú školskú telesnú výchovu.
Žiaci sú hodnotení slovne a písomne, hodnotenie je komplexné, založené na princípe individuálneho
prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových zručnos-
tiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, v snahe o lepšie výkony, ale aj angažovanosť
v telesnej výchove. V smere k žiakovi prevláda pozitívne hodnotenie.

Metódy a formy:
- dosiahnutá úroveň vyššie uvedených požiadaviek na výkony žiakov, resp. evidentná snaha o ich
dosiahnutie a prekročenie,
- evidentný prejav radosti, netrpezlivosti pred vyučovaním telesnej výchovy, ale aj prejavený záujem
o dianie, obsah a priebeh telovýchovného procesu,
- objem a intenzita vynakladaného úsilia, zaujatie, celková aktivita, snaha o zvládnutie (osvojenie)
učiva, túžba po lepšom individuálnom výkone, vyžiadanie hodnotenia výkonu v priebehu vyučovania
telesnej výchovy,
- aktivita v záujmovej školskej a mimoškolskej telesnej výchove, vrátane rekreačných foriem v kruhu
rodiny,
- prejavy záujmu i schopnosť viesť dialóg na aktuálne, žiackej úrovni primerané témy s telovýchovnou
problematikou.

Kritériá na priebežné hodnotenie požadovanej intenzity reálneho postoja žiakov k
vlastnému zdraviu:
- dosiahnutá úroveň, rozsah a kvalita osvojenia poznatkov a vedomostí v príslušnej oblasti (zdravoveda
– hygiena, životospráva),
- reálne prejavený záujem a aktivita v starostlivosti o hygienu tela, odevu, ale i hygienu prostredia,
- primeraná angažovanosť i aktivita na hodinách telesnej výchovy,
- primeraná ostražitosť v priebehu telovýchovnej činnosti a pri rizikových formách telovýchovnej
aktivity,
- primeraná frekvencia a objem pohybovej aktivity v režime dňa, ale aj jej cieľavedomé vyhľadávanie
a využívanie

Výborný
Žiak si osvojí hodnotenú pohybovú činnosť tak, že ju vykonáva technicky správne, účelne, rytmicky.
Orientuje sa v priestore, má pekné držanie tela, pohyb v súlade s hudbou. V pohybovej činnosti pre-
ukazuje samostatnosť, tvorivosť. V hre je iniciatívny, dodržiava pravidlá a účelne uplatňuje osvojené
herné činnosti. Vedomosti žiaka sú celistvé a presné. Uplatňuje ich samostatne pri riešení úloh. Má
aktívny vzťah k telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti a záujem o vlastné telesné zdokonaľo-
vanie. Je aktívny v mimoškolskej a športovej činnosti.

Chválitebný
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Žiak vykonáva pohyb – s drobnými chybami v technike ale účelne, plynule, rytmicky. Orientuje sa
v priestore, v držaní telá má malé nedostatky podobne ako vo vyjadrení hudby pohybom. V hre je
kolektívny a zriedka porušuje pravidlá hry. Žiakove vedomosti sú v podstate celistvé a presné (s ne-
významnými chybami). Uplatňuje ich s malou pomocou učiteľa pri riešení pohybových úloh.

Dobrý
Žiak vykonáva pohyb s väčšími chybami v technike nie vždy účelne, v priestore sa chybne orientuje.
Porušuje plynulosť a rytmus pohybu a jeho súlad s hudbou. Má väčšie nedostatky v držaní tela, pohyb
vykonáva s malou pomocou alebo v uľahčených podmienkach. Čiastočne napodobňuje ostatných.
V hre je málo pohotový, neiniciatívny, málo kolektívny a často porušuje pravidlá. Vedomosti žiaka
majú medzery a chyby. Pri ich uplatňovaní potrebuje pomoc učiteľa. K telovýchovnej činnosti má
nevyhranený postoj.

Dostatočný
Žiak pohyb vykonáva s veľkými technickými chybami, alebo len čiastočne, resp. ho vykonáva s veľ-
kou pomocou učiteľa. Veľmi zle sa orientuje v priestore, silne porušuje plynulosť a rytmus pohybu,
ako aj jeho súlad s hudbou. V hre je zväčša nepohotový, netvorivý, pasívny, nekolektívny a porušuje
pravidlá. Vedomosti žiaka majú vážne medzery a chyby. Žiak ich vie uplatniť len pri riešení ľahkých
úloh a s pomocou učiteľa. Jeho postoj k telesnej výchove je negatívny.

Nedostatočný
Žiakove vedomosti a zručnosti sú veľmi medzerovité, nesústavné, chybné. Žiak sa ani nepokúsi vyko-
návať pohyb alebo vykoná iný pohyb. Nie je schopný hrať v kolektíve. Žiak vôbec neprejavuje úsilie
plniť uložené úlohy na hodinách telesnej výchovy. Má negatívny postoj k hodinám telesnej výchovy
so snahou vyhnúť sa tejto činnosti.
PRACOVNÉ VYUČOVANIE
Pracovné vyučovanie má na prvom stupni ZŠ medzi ostatnými predmetmi významné postavenie. Vy-
učuje sa vo 4. ročníku. Je to špecifický predmet, v ktorom sa hodnotí duševná a manuálna činnosť.
U žiakov hodnotíme ako sa im podarilo zhotoviť rôzne jednoduché výrobky a úžitkové predmety. V
samostatnom pracovnom procese sa formujú a hodnotia začiatočné i už nadobudnuté technické vedo-
mosti, zručnosti a návyky.

Kritériá hodnotenia:
Výborný
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri in-
telektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené
vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho
prejav je správny, výstižný. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

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
prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činností sú kvalitné,
bez väčších nedostatkov.

Dobrý
Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí 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 prejave má
častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

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 ja-
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vov. Jeho prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov
jeho činností sa prejavujú omyl. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

Nedostatočný
Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medze-
ry, 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 prejav je nesprávny, nepresný.
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Kapitola 11. Vnútorný systém
kontroly a hodnotenia zamestnancov
školy

Kontrolnou činnosťou sledujeme podmienky a priebeh ako i úroveň a efektívnosť výchovy a vzdelá-
vania vzhľadom k platným právnym predpisom a záväzným pedagogickým dokumentom na úrovni
ZŠ. Pri hodnotenie pedagogických zamestnancov postupujeme podľa Smernice č. 1/2014 Hodnote-
nie pedagogických a odborných zamestnancov. Hodnotenie je zamerané na získavanie informácií o
schopnostiach, pracovnom výkone a správaní jednotlivých zamestnancov školy.

Systém hodnotenia má pozitívne vplývať na pracovnú výkonnosť zamestnancov, motivovať a efektív-
ne ich stimulovať plniť si svoje pracovné povinnosti a tak zvyšovať osobnú angažovanosť k skvalit-
ňovaniu edukačného procesu. Sledovať a hodnotiť svoj pracovný výkon a pracovné správanie a meniť
ich kvalitu prostredníctvom kontinuálneho profesijného vzdelávania a sebavzdelávania, a tým zvyšo-
vať kvalitu celej organizácie. Aktívne a samostatne podávať návrhy na zlepšenie činnosti školy tak,
aby boli dosiahnuté plánované úlohy a dosiahla sa strategická vízia školy.
Pri hodnotení postupujeme podľa daných kritérií:
• pripravenosť učiteľa na vyučovaciu hodinu,
• skladba vyučovacej hodiny, učebné pomôcky, využívanie IKT,
• spôsob hodnotenia, vedomostná úroveň, komunikatívnosť, sebahodnotenie,
• práca žiakov, zapájanie sa do vyučovacieho procesu, samostatnosť,
• tvorivosť žiakov,
• spôsob výkladu učiva,
• plnenie učebných osnov,
• zhodnotenie vyučovacej hodiny, vzťah učiteľ – žiak,
• náročnosť učiva, primeranosť veku, preťažovanie žiakov,
• dodržiavanie Detských práv,
• vyplňovanie pedagogickej dokumentácie,
• spolupráca s vedením školy, s ostatnými vyučujúcimi a rodičmi pri riešení problémov žiakov,
• stmeľovanie žiackeho kolektívu.
Podklady na hodnotenie získavame na základe:
• hospitačnej činnosti,
• rozhovoru,
• výsledku žiakov, ktorých učiteľ vyučuje,
• hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,
• tvorby učebných pomôcok,
• mimoškolskej činnosti,
• plnenia tematických úloh,
• vzájomného hodnotenia učiteľov.

STANOVENIE CIEĽOV
1. Ciele výchovy a vzdelávania §4 Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 (školský zákon).
2. Ciele, ktoré si stanovila škola:
• zvýšiť účasť rodičov na dianí v škole,
• posilniť demokratickú klímu v škole,
• podporovať environmentálne zameranie školy,
• posilniť a aktualizovať ponuku aktivít na voľný čas,
• podporiť využívanie informačných technológií vo výučbe a domácej príprave,
• rozvíjať národné povedomie.
Podklady pre spracovanie vlastného hodnotenia školy:
• školský vzdelávací program, inovovaný školský vzdelávací program,
• správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy,
• pedagogická dokumentácia,
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• školský poriadok,
• záznamy z pedagogických rád, metodických zdrutžení a predmetových komisií,
• hospitačné záznamy,
• žiacke testy (napr. monitor, inšpekčné testy),
• protokoly a záznamy o kontrolách a inšpekčné správy,
• personálna a mzdová dokumentácia,
• SWOT analýza,
• dotazníkové prieskumy,
• prezentácia školy na verejnosti (kultúrne, školské a mimoškolské aktivity),
• vnútorný systém kontroly a hodnotenia - rozpracovaný samostatne, v pláne práce školy, v plánoch
MZ, PK a v školskom poriadku.
OBLASTI HODNOTENIA ŠKOLY

1. Personálne podmienky vzdelávania:
• odborná kvalifikácia pedagogických zamestnancov,
• odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov.
• vekové zloženie pedagogických pracovníkov a podiel zastúpenia mužov a žien.
2. Materiálno-technické podmienky vzdelávania:
• Využitie priestorov školy:
- budova školy,
- učebne a odborné učebne,
- školský klub detí,
- ihriská, telocvičňa, areál školy.

• Vybavenie priestorov školy:
- vybavenie tried nábytkom,
- vybavenie učebnými pomôckami, športovým náradím, hračkami a hrami (ŠKD),
- vybavenie žiakov učebnicami a pomôckami,
- vybavenie kabinetov, laboratórií učebnými pomôckami,
- vybavenie audiovizuálnou a výpočtovou technikou,
- vybavenie učebnicami a pomôckami pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a pre ta-
lentovaných žiakov.
- vybavenie vonkajších priestorov školy, prírodná záhrada.

• Finančné podmienky vzdelávania:
- priame neinvestičné výdavky školy,
- príspevky od zriaďovateľa,
- príspevky na prevádzku,
- investičné dotácie.

• Ďalšie zdroje:
- príspevky rodičovského združenia,
- dary.
3. Riadenie školy, kvalita personálnej práce, kvalita ďalšieho vzdelávania pedagogických pra-
covníkov
• Organizácia prevádzky školy:
- organizačná štruktúra školy,
- delegovanie právomocí a pracovné náplne,
- poradné a metodické orgány,
- prenos informácií vnútri školy,
- systém vnútorných smerníc a pokynov riaditeľky školy.
• Systém vedenia a hodnotenia pracovníkov:
- vedenie pedagogických pracovníkov,
- vedenie začínajúcich a nekvalifikovaných učiteľov,
- vedenie nepedagogických pracovníkov pri zaisťovaní prevádzky školy,
- hospitačná a kontrolná činnosť,
- hodnotenie zamestnancov.
• Finančné a materiálne zabezpečenie školy:
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- plánovanie finančnej oblasti,
- plánovanie v oblasti materiálno technickej,
- systém finančnej kontroly,
- inventarizácia majetku.
• Výsledky vzdelávania žiakov:
- úroveň predstavivosti a fantázie v tvorivých činnostiach,
- pohybová úroveň žiakov,
- úroveň komunikačných spôsobilostí,
- mimoriadne výsledky a úspechy žiakov,
- žiacke práce, písomnosti, výrobky,
- vystúpenie, koncerty výstavy,
- súťaže, olympiády,
- prospech a správanie žiakov,
- pochvaly a výchovné opatrenia,
- hodnotenie úspešnosti prijímania na stredné školy.
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Kapitola 12. Požiadavky na
kontinuálne vzdelávanie
pedagogických a odborných
zamestnancov

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ako súčasť celoživotného vzde-
lávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí. Jeho cieľom je získavať,
obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedago-
gickej praxe a odbornej činnosti. Upravuje ho zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnan-
coch a odborných zamestnancoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2009 a novela zákona č.
390/2011 Z.z.
MŠVVaŠ SR v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. akreditovalo programy kontinuálneho vzdelá-
vania pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a kategórie odborných
zamestnancov, kariérové pozície špecialistov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnan-
cov, ako aj pre kariérové pozície vedúcich pedagogických zamestnancov alebo vedúcich odborných
zamestnancov.
Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov zameriavame na:
- rozvíjanie právneho vedomia pedagogických pracovníkov v oblasti školskej reformy, riadenia školy
a inovácie legislatívy v oblasti školstva,
- vzdelávanie v súlade s prioritnými úlohami MŠVVaŠ SR,
- podporu vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy, globálnej výchovy, rozvoja čitateľskej a
finančnej gramotnosti žiakov,
- aktívnu prácu v programe Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu
Erasmus+, ktorý okrem iného podporuje vzdelávaciu mobilitu a vytváranie medzinárodných partners-
tiev.
MPC je organizáciou pre uskutočňovanie prvej a druhej atestácie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov škôl a školských zariadení. Žiadosti o vykonanie atestácie sa podávajú v ter-
míne do 30. júna alebo do 31. decembra spolu s atestačnou prácou. Aktuálne informácie sú zverejnené
na webovom sídle MPC www.mpc-edu.sk.
Ďalšie čiastkové ciele vyplývajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania kreditov.
Druhy kontinuálneho vzdelávania
• Adaptačné vzdelávanie  umožní získať profesijné kompetencie začínajúcim pedagogickým a odbor-
ným zamestnancom školy alebo školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.
• Aktualizačné vzdelávanie zabezpečí sprostredkovanie aktuálnych informácií, prehlbovanie, rozví-
janie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností. Za tento typ vzdelávania sa
získavajú kredity.
• Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým a odborným zamestnancom zdokonaľovanie profesij-
ných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej alebo odbornej činnosti. Za tento typ
vzdelávania sa získavajú kredity s výnimkou funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity
nezískavajú.
• Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špe-
cializovaných činností. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.
• Funkčné vzdelávanie je zamerané na získanie profesijných kompetencií, ktoré sú potrebné na výkon
riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Za tento typ vzdelávania sa
nezískavajú kredity.
• Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie kvalifi-
kačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobač-
ného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.
Všetci pedagogickí zamestnanci sa priebežne zapájajú do kontinuálneho vzdelávania súvisiaceho s
požiadavkami a potrebami školy v zmysle plánu kontinuálneho vzdelávania vypracovaného na prí-
slušný rok.


