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I. Všeobecná charakteristika školy 

 

1. Veľkosť školy 

Základná škola Školská ul.14 v Leviciach patrí medzi najmladšie školy v meste. Nachádza sa na 

sídlisku Vinohrady na okraji Levíc. Základná škola je plno organizovaná 15 triedna škola, ktorej 

súčasťou sú oddelenia školského klubu detí a zariadenie školského stravovania. 

Pavilón učebnej časti školy bol odovzdaný do užívania primátorom Levíc Ing. L. Kiselym za 

účasti ministerky školstva PhDr. E. Slavkovskej 8.4.1998. Riaditeľom školy sa stal PaedDr. 

Ladislav Behul a zástupcom riaditeľa Mgr. Peter Šturc. 

Školský rok, pre našu školu prvý, sme slávnostne otvorili 2.9.1998. 25-členný pedagogický 

kolektív privítal 414 žiakov rozdelených do 16 tried.    

V júni 1999 prevzal funkciu riaditeľa školy Mgr. P. Šturc a PaedDr. L. Behul sa stal zástupcom 

riaditeľa. 

19.9.2000  začala svoje služby pre žiakov i obyvateľov sídliska Vinohrady poskytovať  v našich 

priestoroch zriadená pobočka Tekovskej knižnice – oddelenie detskej literatúry. 19.10.2001 bola 

za prítomnosti ministra školstva  M. Ftáčnika a primátora Levíc  Ing. L. Kiselyho odovzdaná 

nová telocvičňa. Od tohto dňa majú naši žiaci zabezpečené všetky podmienky pre  telesnú 

prípravu v jej priestoroch a  po vyučovaní ju využívajú športové krúžky.  

Od 1.4.2002 sme škola s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Levice. 

Od 22.10.2003   je žiakom i zamestnancom poskytovaná strava pripravovaná v priestoroch 

školy, čo umožnilo otvorenie novej  školskej jedálne s kuchyňou. 

V septembri 2004 sa nám podarilo dobudovať nové fitcentrum s finančným prispením ZRŠ 

a z projektu Otvorená škola – oblasť športu, ktoré slúži žiakom, ich rodičom a obyvateľom 

sídliska Vinohrady aj v popoludňajších hodinách. 

19.9.2005 boli ukončené stavebné práce a  prebehlo slávnostné odovzdanie posledného pavilónu 

G s odbornými učebňami: prírodovedná učebňa,   dielne technickej výchovy, kuchynka,  

počítačová učebňa a byt školníka. 

Od decembra 2006 je žiakom i verejnosti k dispozícii novovybudované športové multifunkčné 

ihrisko pri našej ZŠ. V jarných mesiacoch 2007 boli dokončené terénne úpravy priľahlých 

priestorov školy a jej oplotenie. 

Dopravné ihrisko otvorené  v júni 2007 umožňuje vytvárať u detí správne návyky pri pohybe na 

cestách.  

2. Charakteristika žiakov 

Základnú školu navštevujú hlavne deti zo sídliska Vinohrady, ale sú medzi nimi aj deti 

z priľahlých obcí Kalinčiakovo, Čankov  resp. iných častí mesta. Percento žiakov zo sídliska sa 

pohybuje okolo 90%. Počet žiakov sa počas 10 rokov menil, do roku 2003 mal stúpajúcu 

tendenciu, keď školu navštevovalo 525 žiakov a od roku 2004 sa počet žiakov znižoval až 
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k dnešnému počtu cca 330, z toho v nižšom sekundárnom vzdelávaní cca 200. Tento trend je 

spôsobený jednak demografickým vývojom a nízkym počtom novonarodených detí, ako aj 

polohou školy a žiadnou možnosťou zamestnania sa na sídlisku Vinohrady. Rodičia pracujú 

v meste a mnohokrát svoje deti umiestnia do škôl v centre mesta. I keď škola poskytuje 

rôznorodý a kvalitný výchovno-vzdelávací program a materiálno-technické podmienky školy sú 

na výbornej úrovni, počet žiakov sa nám nedarí zvyšovať. 

Počet tried nižšieho sekundárneho vzdelávania sa stabilizoval na 9 a priemerný počet žiakov 

v triede sa pohybuje okolo 21.  

3. Personálne zabezpečenie 

Počas existencie školy sa stabilizoval pedagogický zbor. Na škole pracujú mladí a vysoko 

kvalifikovaní učitelia. Priemerný počet pedagogických zamestnancov nižšieho sekundárneho 

vzdelávania sa pohybuje okolo 15. I napriek tomu, že odbornosť vyučovania sa pohybuje okolo 

93 %, učitelia sa vzdelávajú a zdokonaľujú v príprave tak náročného povolania ako je učiteľ. 

Navštevujú školenia a semináre, ktoré sú usporiadané Metodickým centrom v Bratislave, 

Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave, Krajským školským úradom v Nitre, 

Pedagogicko-psychologickou poradňou v Leviciach resp. inými vzdelávacími inštitúciami. 

Vedenie školy absolvovalo 2-ročné štúdium prípravy  vedúcich pedagogických zamestnancov. 

Väčšina učiteľov získala certifikáty v oblasti využitia IKT v práci učiteľa a funkčnej gramotnosti 

učiteľov v IKT. Riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa školy absolvovali semináre tvorby 

a používania školského informačného systému. Väčšina učiteľov bola preškolená odborným 

seminárom prevencie šikanovania na základnej škole a boli vyškolení ako poskytnúť prvú 

pomoc.  Triedni učitelia absolvovali 1-ročnú prípravu triednych učiteľov. Učitelia sú od 

školského roku 2008/2009 zapojení do projektov: Modernizácia vzdelávacieho procesu na 

základných školách a Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky a informatickej výchovy. 

Učitelia majú okrem systematickej prípravy na vyučovanie aj mnoho ďalších povinností. 

Väčšina učiteľov má funkciu triedneho učiteľa a spolupracuje s výchovnou poradkyňou, 

školským špeciálnym pedagógom, s rodičmi a niekedy aj s úradom práce, sociálnych vecí  

a rodiny. Organizujú triedne akcie, triednické hodiny, triedne výlety a ročníkové exkurzie. 

Učitelia sú členmi alebo vedúcimi metodických združení a predmetových komisií, sú správcami 

kabinetov a inventáru kabinetných zbierok, organizujú predmetové olympiády a súťaže rôzneho 

zamerania, starajú sa o výzdobu tried a chodieb ako aj odborných učební. Každoročne 

predkladajú projekty a v prípade ich úspešnosti sú koordinátormi. Pripravujú školu v prírode, 

plavecký výcvik a lyžiarsky kurz. 

Pedagogický zbor nižšieho sekundárneho vzdelávania tvoria učitelia 2. stupňa (5. - 9. ročník). Až 

na troch mužov, učiteľský kolektív tvoria ženy. Niektoré učiteľky primárneho vzdelávania učia 

predmety aj na nižšom sekundárnom vzdelávaní – ruský jazyk, hudobná výchova, výchova 

umením. Na škole pracuje školský špeciálny pedagóg, ktorý spolupracuje s triednymi učiteľkami 

a zástupkyňou školy a stará sa o žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami. 

Personálne  zabezpečenie chodu nižšieho sekundárneho vzdelávania: 

 riaditeľ 

 zástupca riaditeľa pre 2. stupeň 

 vedúci predmetových komisií spoločensko-vedných predmetov a prírodovedných 

predmetov 
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 výchovný poradca 

 špeciálny pedagóg 

 učitelia školy 2. stupňa  

 tajomníčka, mzdová účtovníčka, účtovníčka 

 vedúca jedálne 

 kuchárky 

 školník 

 upratovačky 

4. Dlhodobé projekty 

Škola od svojho otvorenia vytvárala a neustále vytvára podmienky pre žiakov z hľadiska rozvoja 

ich záujmov v rámci záujmových krúžkov prírodovedného, humanitného a športového 

zamerania. Postupne sa tak zapájame do rôznych projektov celoštátneho i regionálneho 

charakteru zameraných na ochranu zdravia, ochranu prírody, pohybové aktivity, rozvoj 

počítačových zručností, spoznávanie kultúry iných krajín a na ďalšie oblasti  -  Zdravá škola, 

Zelená škola, Projekt regionálnej výchovy, Otvorená škola – Infovek, Digitálni štúrovci, 

Otvorená škola – oblasť športu, Comenius – partnerstvo škôl, Enviroprojekt. 

Do projektu Zelená škola sme sa zapojili ako jedna z prvých ZŠ v okrese. Vedieme žiakov 

k ochrane a tvorbe životného prostredia cez  konkrétne aktivity – šetrenie elektrickou energiou, 

teplom, vodou, separovaný zber odpadu. Pripravujeme pre nich rôzne súťaže s environmentálnou 

tematikou. 

O úspešnosti našich projektov svedčí i záujem obyvateľov sídliska Vinohrady, ktorí sa v rámci 

projektu Infovek - Otvorená škola zapojili do rôznych motivačných aktivít. Projekt Digitálni 

štúrovci pomohol prostredníctvom kurzov organizovaných školou zvýšiť vzdelanosť 

nezamestnaných žien a mamičiek na materskej dovolenke v oblasti informačno-komunikačných 

technológií. 

V rámci regionálnej výchovy sme sprístupnili izbu ľudových tradícií pod gesciou Dr. K. 

Holbovej. Folklórny súbor Vinička zameraný na ľudovú pieseň a tanec vytvára priestor na 

realizáciu našich najmenších v oblasti ľudových tradícií. 

Projekt Socrates  bol  zameraný na poznávanie hudby v Európe, jej histórie ako i hudobných 

súborov či hudobných nástrojov v danom regióne, meste, krajine. Spolupráca so základnými 

školami v Poľsku, Bulharsku, Rumunsku a na Kréte prinášala žiakom mnoho informácii, zábavy, 

ako aj možnosť stretnutia sa so svojimi rovesníkmi na projektových stretnutiach.  

Od školského roku 2005/2006 realizujeme na našej škole náš vlastný projekt „Prevencia 

šikanovania“. Na začiatku školského roka žiaci slávnostne schvaľujú školskú zmluvu, ktorá je 

zameraná na prevenciu šikanovania. V rámci prevencie spolupracujeme s mestskou políciou, 

ktorej príslušníci realizujú na našej škole v rámci projektu „Správaj sa normálne“ celoročné 

prednášky pre žiakov 5. ročníka. 

Školský časopis Sedmička, ktorý vychádza od roku 2000, má nezastupiteľné miesto medzi 

žiakmi i rodičmi, ktorí si ho radi kupujú a zaujímajú sa o dianie v škole. V roku 2005 sme vydali 

prvýkrát ročenku školy, kde sú obsiahnuté najdôležitejšie  výchovno-vzdelávacie aktivity školy 



 9 

za uplynulé obdobie a od tohto roku vychádza pravidelne. V jubilejnom desiatom roku života 

školy bola vydaná  Desaťročenka informujúca o aktivitách školy. 

Viac rokov pracuje  na škole školský parlament, ktorý zastupuje a háji záujmy žiakov vo 

výchovno-vzdelávacej oblasti. Jeho poslaním je aj  organizácia  voľného času detí – príprava 

a realizácia akcií a rôznych súťaží.  

Hliadky z našej školy každoročne oslovujú počas Dňa narcisov svojich spolužiakov, rodičov 

i neznámych ľudí, aby pomohli tým, ktorí pomoc nevyhnutne potrebujú. Všetci žiaci, 

pedagógovia i ostatní zamestnanci školy si uvedomujú, aké je dôležité pomôcť v  boji so 

zákernou chorobou  pri záchrane ľudských životov. 

Žiacky parlament aktívne spolupracuje i s organizáciou UNICEF a zúčastňuje sa podujatí ako 

predaj vianočných pohľadníc či Týždeň modrého gombíka. 

V roku 2005 sme nadviazali spoluprácu s partnerskou školou v Náměšti na Hané v Českej 

republike.  Vzájomné kontakty prerástli od vzájomnej výmeny žiackych prác prostredníctvom 

internetu do dnešných pravidelných stretnutí v Leviciach alebo v Náměšti na Hané bohatých na 

športové, kultúrne a poznávacie aktivity. 

5. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni. Pri základnej škole je plne funkčné Rodičovské 

združenie s právnou subjektivitou a Rada školy. Rodičovská rada je volená každý rok a zo 

zástupcov každej triedy je volený výbor rodičovskej rady. Rada školy má 4-ročné funkčné 

obdobie a členmi RŠ sú zástupcovia pedagogických zamestnancov (2), zástupca 

nepedagogických zamestnancov (1), zástupcovia rodičov (4), zástupcovia zriaďovateľa (3) 

a zástupca inej inštitúcie podieľajúcej sa na vzdelávaní (1).  V súčasnom funkčnom období je jej 

zloženie nasledovné:  

Zástupcovia rodičov: JUDr. Ján Janáč, Magdaléna Kúdeľová, Simona Sládečková, Beáta 

Ráczová     

Zástupcovia zriaďovateľa: RNDr. Ján Krtík, Mgr.Peter Kriška, Helena Brániková, Mgr. Monika 

Matusová  

Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Daša Tarišková, Mgr. Miroslava Bobová          

Nepedagogický zamestnanec: Ivan Baláž  

Predseda Rady školy: Mgr. Daša Tarišková 

 

Obidva subjekty sú nápomocné škole v rôznych oblastiach. Rada školy ako aj rodičovské 

združenie sa vyjadruje k zásadným otázkam chodu školy, ku koncepcii rozvoja školy, k plánu 

práce a využívaniu finančných zdrojov rodičovského združenia. Veľmi kladne hodnotíme 

finančnú pomoc RZ ako aj možnosť poskytnutia 2% daní na účet RZ. Spolupráca školy a rodičov 

je zabezpečená prostredníctvom konzultačných hodín, s výchovno-vzdelávacími výsledkami sú 

pravidelne oboznamovaní  na zasadnutiach rodičovského združenia, na webovej stránke školy sú 

umiestnené informácie o škole a najdôležitejšie aktivity školy, rodičia sa zúčastňujú rôznych 

kultúrnych, spoločenských a športových akcií školy.   V  školskom roku sa uskutočňuje jedno 

plenárne zasadnutie a tri triedne zasadnutia rodičovského združenia. 
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Prostredníctvom detí chceme budovať pozitívny a zodpovedný vzťah ku škole aj u rodičov. Pri 

riešení problémov nezabúdame na pozitívnu motiváciu. Dbáme na informovanosť rodičov, 

týkajúcu sa osobnostného rozvoja ich detí a priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu 

prostredníctvom osobných pohovorov, stretnutí, formou webovej stránky školy a internetovej 

žiackej knižky. S rodičmi sa nestretávame len formálne na triednych schôdzkach, ale aj na 

rôznych aktivitách školy, ako sú: vítanie prvákov, deň otvorených dverí, deň matiek, deň detí. 

Za veľmi úspešnú aktivitu spolupráce považujeme batôžkovú zábavu rodičov, pedagógov 

a priateľov školy, ktorá sa každoročne uskutočňuje vo februári. Rodičia sú  nápomocní  aj pri 

voľnočasových a mimoškolských akciách školy, ako aj pri pomoci pri ubytovaní českých detí 

počas družobnej návštevy, slávnostnej akadémii, vedení športových krúžkov. 

Spolupracujeme s MŠ na Hlbokej ulici, Vojenskej ulici a v Kalinčiakove. V rámci pravidelných 

návštev predškolákov je im sprístupnená telocvičňa, knižnica, počítačová miestnosť, fit štúdio. 

Organizujeme spoločné akcie: Mikulášska štafeta, karneval, Deň bezpečnosti na cestách, Deň 

detí.  Vyučujúce 1. a 2. ročníka sa zúčastňujú na otvorených hodinách predškolákov a rozlúčke 

so školou v MŠ na Hlbokej ulici. Nadviazaná je i spolupráca so ZŠ v Hontianskej Vrbici, ktorá 

spočíva v účasti žiakov školy na našich podujatiach. Pravidelne uskutočňujeme otvorené hodiny 

v 1.a 2. ročníku pre deti MŠ a veľmi úspešný deň otvorených dverí  pre predškolákov, ich 

rodičov a širokú verejnosť, kde sa každý môže oboznámiť so životom našej školy.  

Pravidelne spolupracujeme aj ďalšími subjektmi, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní. Sú 

to Tekovská knižnica, Tekovské múzeum, Slovenský červený kríž, polícia, hasičský a záchranný 

zbor, stredné školy, Mestské kultúrne stredisko a Centrum voľného času v Leviciach. Formy 

spolupráce sú rôzne: návštevy, besedy, prednášky, tvorivé dielne, semináre resp. vyšetrenia 

v pedagogicko-psychologickej poradni. 

6. Materiálno-technické a priestorové podmienky 

Výučba nižšieho sekundárneho vzdelávania prebieha v 9 kmeňových triedach, ktoré sa 

nachádzajú v hlavnom pavilóne. Triedy sú zariadené vhodným, spravidla novým nábytkom.  

Súčasťou školy sú nasledovné priestory: 

- telocvičňa 

- jedáleň s kuchyňou 

- pobočka Tekovskej knižnice 

- fit štúdio 

- posilňovňa 

- spoločenská miestnosť 

- regionálna učebňa 

- enviroučebňa v prírode  

- multifunkčné ihrisko 

- odborné učebne na výučbu IKT, prírodovedných predmetov, cvičná kuchynka, literárna 

miestnosť, herňa ŠKD 

- byt školníka 

 

Vedľa školy sa nachádza nové dopravné ihrisko, ktoré slúži na výučbu dopravnej výchovy 

našich žiakov. Škola venuje veľkú pozornosť vybaveniu kabinetných zbierok novými 

pomôckami a jednotlivé kabinety sú postupne doplňované v závislosti od finančných 

prostriedkov školy a rodičovského združenia. Škola je na dobrej úrovni vybavená informačno-
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komunikačnými technológiami (IKT). V jednej počítačovej učebni je umiestnených 24 

počítačov, v druhej 13 počítačov s pripojením na internet, tlačiareň, dataprojektor, notebook 

a kopírovací stroj. Učebňa slúži na predpoludňajšie vyučovanie, ale aj poobedňajšie voľnočasové 

aktivity. Kancelárie vedenia školy, ako aj oddelenie PAM, má tiež samostatné počítače 

s pripojením na internet, kopírovacie stroje a tlačiarne. U riaditeľa školy sa nachádza jedna 

farebná laserová tlačiareň. V zborovni školy sa nachádza jeden  veľkokapacitný kopírovací stroj, 

ktorý slúži všetkým učiteľom. Učitelia a žiaci školy majú možnosť využiť celý rad 

audiovizuálnej techniky: 2 televízory, 2 DVD prehrávače, CD prehrávače, 3 notebooky (v rámci 

vzdelávania majú ešte k dispozícii učiteľky 6 notebookov a 3 dataprojektory), 3 digitálne 

fotoaparáty, videokameru, ozvučovaciu aparatúru s mixážnym pultom a e-beam tabuľu. 

K športovému vyžitiu žiakov, učiteľov, ale i rodičov slúži priestranná telocvičňa vybavená 

potrebným športovým náradím, posilňovňa zariadená 15 posilňovacími strojmi, fit štúdio a fit 

loptami, 10 stolnotenisových stolov, ktoré sú rozmiestnené po chodbách školy 

a novovybudované multifunkčné ihrisko na futbal, basketbal, volejbal a tenis. Ihrisko slúži aj pre 

záujemcov  obyvateľov sídliska za poplatok, pre žiakov pod dozorom dospelej osoby je prístup 

zdarma. V budúcnosti plánujeme vybudovať doskočisko na skok vysoký a skok ďaleký. 

Školská jedáleň s kuchyňou je zariadená s najmodernejšími spotrebičmi zodpovedajúcimi 

normám HACCP, všetky vstavané spotrebiče a pomôcky sú zhotovené z nerezu. Jedáleň, ktorá 

má kapacitu 300 stravníkov je tiež zariadená novým nábytkom. V pláne máme vypracovať 

projekt, ktorý nám pomôže uľahčiť výdaj stravy prostredníctvom čipových kariet. 

Ku skvalitneniu výučby prírodovedných predmetov prispelo vybudovanie školskej enviroučebne 

s prírodným jazierkom, náučnými tabuľami a rôznych biotopoch a altánkom so sedením v rámci 

projektu Enviroprojekt. V budúcnosti plánujeme dokončenie projektu  v ďalších vonkajších 

priestoroch školy a zriadenie športovo-relaxačno-oddychového areálu. 

7. Škola ako životný priestor 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie kladieme dôraz na: upravené 

a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy 

nachádzajúcich sa na vstupných informačných tabuliach v tvare stromov, ktoré sa nachádzajú vo 

vstupnej chodbe školy pripomínajúcej alej na nástenkách rozmiestnených a chodbách, na 

budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi. 

Žiaci a pedagógovia sa cítia príjemne nielen v budove školy ale aj v jej vonkajších priestoroch, 

v okolí jazierka s priľahlým altánkom, ktoré sa stávajú miestom i neoficiálnych stretnutí. 

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

Proces výchovy a vzdelávania prebieha podľa schváleného rozvrhu hodín v súlade s platnou 

legislatívou opierajúc sa o Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ako 

aj  Vyhlášku MŠ SR č.224 o základnej škole. Rozvrh hodín je zverejnený v každej triede. 

Vyučovacia hodina trvá 45 minút a prestávky medzi hodinami sú v rozmedzí 10 - 15 minút. 

Počas prestávok je nad žiakmi zabezpečený pedagogický dozor. Pri organizovaní vyučovania 

iným spôsobom ako vo vyučovacích hodinách, je tento proces riadený s prihliadnutím na 

fyziologické, psychické a hygienické potreby žiakov. Škola sa snaží vytvárať podmienky na 

zdravý vývin žiakov a predchádzať sociálnopatologickým javom. Na škole je zriadená funkcia 

zdravotníka a eviduje sa každý školský úraz detí resp. pracovný úraz zamestnancov, ku ktorému 
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došlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu. Pri vzniku úrazu sa spisuje záznam o úraze, ktorý 

je podstúpený na odškodnenie. Zamestnanci a žiaci školy  sú každoročne preškolení ako 

predchádzať úrazom. Súčasťou interných smerníc školy sú vypracované školské poriadky pre 

žiakov a pracovný poriadok pre zamestnancov školy, kde sú zahrnuté ich práva a povinnosti. 

Každý žiak a zamestnanec je preukázateľnou formou oboznámený s uvedenými dokumentmi. 

Všetci zamestnanci sú preškolovaní v oblasti požiarnej ochrany a BOZP najmenej 1 krát za dva 

roky. Každý zamestnanec absolvuje vstupnú lekársku prehliadku a každé dva roky preventívnu 

lekársku prehliadku, ktorej výsledky sú podchytené v zápisníku bezpečnosti  práce.  

Školský nábytok a zariadenie školy učebnými pomôckami je v súlade so všeobecne záväznými 

normami a predpismi. Každoročne sa uskutočňuje revízia elektrospotrebičov a telocvičného 

náradia a náčinia, 1 krát za dva roky sa uskutočňuje revízia prenosných hasiacich prístrojov 

a hydrantov. V rámci účelového cvičenia Ochrana človeka a zdravia sa každoročne uskutočňuje 

požiarny poplach a nácvik evakuácie priestorov školy. 

Technicko-hospodárskym zamestnancom s prevahou fyzickej činnosti sa každoročne prideľujú 

osobné ochranné pracovné prostriedky - ošatenie a obuv. 
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II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

1. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 

 

Škola umožní žiakovi rozvoj kľúčových kompetencií: 

 kompetencií k učeniu 

 kompetencií k riešeniu problémov 

 kompetencií komunikatívnych 

 kompetencií sociálnych a osobnostných 

 kompetencií občianskych 

 kompetencií pracovných 
 

Splnenie vytýčených cieľov bude škola dosahovať tým, že  

 výchovno-vzdelávaciu činnosť bude smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich 

vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, ako aj rýchlo a účinne riešiť 

problémy. 

 pripraví človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, 

schopného vnútornej motivácie k celoživotnému vzdelávaniu. 

Žiaci absolvovaním nižšieho sekundárneho vzdelávania: 

 získajú dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích 

predmetoch, ako aj hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných 

predmetoch.  

 dosiahnu zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT,  

 kvalitnú prípravu v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť v cudzích 

jazykoch  

 

a tak získajú kompetencie,  

- a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných 

spôsobilostí,  

- využívania informačno-komunikačných technológií,  

- komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku,  

- matematickej gramotnosti,  

- kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií,  

- k celoživotnému učeniu,  

- sociálne kompetencie 

- občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti 

-  kultúrne kompetencie. 

Cieľom školy je u žiakov 

 rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne 

poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s 

nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce. S tým súvisí 

i osvojenie správnej identifikácie a analýzy problémov a návrhov ich riešenia. 

 formovať tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne 

cítenie a hodnotové orientácie a bude svojich žiakov vychovávať v duchu 

humanistických princípov.  

 posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a 

tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k 

svojej vlastnej kultúre, získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným 

slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd,  
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 pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a 

znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a 

etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,  

 naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v 

skupine a preberať na seba zodpovednosť, 

 naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie 

vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty, 

 

Zároveň však v duchu motta „S radosťou za vzdelaním“ škola umožní zažiť úspech a radosť 

všetkým svojim žiakom. Mimoriadna pozornosť bude venovaná žiakom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj žiakom, ktorí majú vypracovaný individuálny 

výchovno-vzdelávací program. 

 
 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

Vzdelávanie sa v škole i mimo nej, porozumenie potrebám vzdelávať sa, uvedomenie si svojho miesta 

medzi ľuďmi, vytváranie medziľudských priateľských vzťahov, potreba mať partnerov v  zahraničí, 

komunikácia v cudzom jazyku, vplyv športu na zdravie detí, utváranie trvalého vzťahu k pohybovým 

aktivitám, ochrana životného prostredia a budovanie uvedomelého vzťahu k prírode, vytváranie hrdosti 

k mestu, v ktorom žijeme poznaním jeho súčasnosti i histórie, to je cieľom učiteľov tejto školy. Táto 

filozofia je prioritou celej školy a nového školského vzdelávacieho programu. 

 

Stupeň vzdelania  

ISCED 2 

 

3. Profil absolventa 

 

Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný 

vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť  svoju úlohu v škole, v rodine a v 

spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať 

kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, 

osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, 

experiment, analýza) a diskutovať  o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať 

ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo 

vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a 

sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky na 

jemu primeranej úrovni, byť zručný v manuálnych činnostiach, mať schopnosť vnímať umenie, 

snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť  si vedomý svojich kvalít, byť 

pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.  

 

4. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania 

Žiakovi školy môže byť na základe žiadosti zákonného zástupcu umožnený osobitný spôsob 

plnenia školskej dochádzky podľa § 23 školského zákona č. 245/2008 Z.z. Nižšie stredné 

vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho 

programu pre druhý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je 

vysvedčenie s doložkou.  
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5. Pedagogické stratégie 

 
V nižšom sekundárnom vzdelávaní  usilujeme o naplňovanie cieľov školy nasledovnými 

pedagogickými stratégiami: 

Vytvárať pohodové školské prostredie  

Úspešnosť školy je závislá na atmosfére, ktorá sa odvíja od medziľudských vzťahov, estetiky     

prostredia, tradícií školy, symbolov, pocitov bezpečia a istoty. Túto atmosféru vytvárajú všetci, 

ktorí na škole pracujú a školu navštevujú, teda učitelia, žiaci, rodičia. Optimálne je, keď na škole 

panuje rešpekt a porozumenie, ústretovosť, spoločné plány, pekné okamihy, ktoré mnohokrát 

prichádzajú po dosiahnutých úspechoch v rôznych súťažiach, ale aj pri  tradičných akciách 

školy.  

Zdravo sa učiť, porozumieť potrebe vzdelávať sa, cítiť potrebu celoživotného vzdelávaní 

Vzdelávanie chápeme ako celoživotný proces. Zdravo sa učiť, porozumieť potrebe vzdelávať sa, 

znamená voliť najvhodnejšie metódy a formy práce, zapojovať motiváciu, vťahovať žiakov do 

spoluúčasti na učení, zapojovať ho do procesu učenia tak, aby smeroval k dosiahnutiu kľúčových 

kompetencií. Svojím pôsobením i vlastným príkladom presviedčame žiakov, že učenie je 

celoživotný proces, pretože je súčasťou osobnostného vývoja. Dôraz bude zameraný na 

vzdelávanie v oblasti Matematika a práca s informáciami, v ktorej škola dosahuje už niekoľko 

rokov vynikajúce výsledky. 

Vychovávať ľudskú osobnosť a porozumieť jej 

Neučíme predmety, učíme deti – osobnosti sa všetkými ich vlastnosťami, formujúcimi 

sa hodnotami. Prispievame k výchove zdravého, zodpovedného a sociálne tolerantného občana. 

Jeho gramotnosť by sa mala prejaviť v komunikácii s moderným svetom v oblasti jazykovej, 

informačnej, športovej, tvorivej a občianskej. Veľkú úlohu tu hrá osobnosť a odbornosť učiteľov 

a priestor daný voliteľnými predmetmi a prierezovými témami. 

Práca so žiakmi vyžadujúcimi si špeciálnu starostlivosť 

Tento program umožňuje rozvoj každého žiaka. To znamená žiaka so špeciálnymi vzdelávacími 

potrebami – vývojovými poruchami učenia, žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Osobnostný rozvoj detí je individuálny. Vzdelávanie môže byť riadené i na základe 

individuálneho vzdelávacieho programu, na ktorom sa podieľa triedny učiteľ, vyučujúci 

príslušných predmetov, pedagogicko psychologická poradňa, výchovný poradca, špeciálny 

pedagóg, rodičia, prípadne ďalší odborníci.  

Vytvárať informačné prostredie a porozumieť práci s informáciami 

Vyhľadávanie informácií a prácu s nimi považujeme za jeden z pilierov vzdelávania. 

Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné 

a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú 

výučbu. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo 

vyučovaní, neznamená to, že pracujeme len s počítačmi, ale získavame, triedime, používame a 

využívame informácie získané štúdiom kníh, literatúry, filmu, divadla, masmediálnych 

prostriedkov atď. Pozornosť venujeme tiež školskej knižnici, pobočke Tekovskej knižnice 

v priestoroch školy a vybaveniu učební tak, aby žiakov obklopovalo podľa možností to, o čom sa 

učia, čo vytvorili a čo im  môže slúžiť ako názorná pomôcka.  
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Športovať a porozumieť tomu, že športovať nemusíme len v škole 

Šport je nielen zdravou aktivitou, ale i nenahraditeľnou výchovnou metódou formovania 

osobnosti. Športové vybavenie školy a okolia školy vytvára výborné podmienky pre športové 

využitie a využitie voľného času. Možnosť pravidelného športovania je skvelou prevenciou 

sociálne patologických javov a upevňuje žiaduce návyky detí, vedie ich k reprezentácii samých 

seba ako aj školy. Klasickú telesnú výchovu doplňuje rozšírená telesná výchova so zameraním 

na futbal, florbal, volejbal, plávanie a všestrannú telesnú výchovu. Tiež niektoré z ponúkaných 

krúžkov sú zamerané na šport. 

Mať partnera v zahraničí a pochopiť, že sme súčasťou Európy 

Partnera v zahraničí, konkrétne v Českej republike v Náměšti na Hané, máme už niekoľko 

rokov. Tieto kontakty slúžia ku spoznávaniu českého jazyka, českej kultúry a Českej republiky. 

V rámci nedávno uskutočneného trojročného projektu Socrates Comenius mali žiaci možnosť 

spoznať hudbu partnerských krajín Poľska, Rumunska, Bulharska a Grécka a výsledné 

prezentácie projektu sa budú využívať i v tomto školskom roku. 

Rozvíjať samosprávnu demokraciu, uvedomiť si svoje miesto medzi ľuďmi 

Škola a trieda je veľmi vhodným miestom pre poznávanie základných princípov demokracie. Tá 

je realizovaná pod vedení triedneho učiteľa v spolupráci s žiackym parlamentom. Vedenie školy 

sa pravidelne stretáva so žiackym parlamentom, ktorý tvoria zástupcovia jednotlivých tried a 

spolupracuje s ním v mnohých oblastiach  riadenia a rozvoja školy. 

 

Mať rozpracované preventívne programy  

Škola má prepracovaný program prevencie šikanovania. Cieľom tohto programu je celoškolská 

realizácia systémových, cielených dlhodobých a kontinuálnych činností a aktivít zameraných na 

osvojovanie pozitívneho sociálneho správania. Jedná sa o nasledujúce aktivity: 

 Uplatnenie rôznych foriem a metód pôsobenia na jednotlivca, skupiny detí,  

zameraného na podporu rozvoja osobnosti a sociálneho správania. Program je 

realizovaný už na prvom stupni vo forme osvety, hier a techník v réžii triedneho 

učiteľa. Na začiatku školského roka sa žiaci celej školy zaväzujú a svojím podpisom 

potvrdzujú dodržiavanie školskej zmluvy o vzájomnom správaní.  

 Preventívne aktivity sú riadené vyškolenými peer aktivistami. Škola má stanovené 

pravidlá, ktoré určujú postup pri odhalení šikanovania. Priebežne sa sledujú  

konkrétne  podmienky a situácia na škole z hľadiska rizík výskytu sociálne 

patologických javov a uplatňovanie rôznych metód a foriem riešenia. Poskytované sú 

poradenské služby  školského psychológa a výchovnej poradkyne žiakom. 

 Situácia je monitorovaná ďalej vyučujúcimi, ale aj anonymnými dotazníkmi. Žiaci 

vedia na koho sa majú obrátiť v prípade problémov, pokiaľ nemajú na to odvahu, 

môžu sa zdôveriť „schránke dôvery“.  

 Ďalej spolupracuje škola s Mestskou políciou Levice, ktorá zabezpečuje celoročné 

školenia pre žiakov 5. ročníka – „Policajt – môj kamarát“, ktoré sú zamerané nielen 

na prevenciu šikanovania, ale aj na oboznámenie sa s prácou polície, protidrogovú 

prevenciu, bezpečné správanie sa na cestách ...  

Ďalšie preventívne programy: 

 V rámci protidrogovej prevencie  sú organizované besedy a tvorivé popoludnia pre 

žiakov v organizácii koordinátorky protidrogovej prevencie. 
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 Vytváranie podmienok pre zmysluplné využitie voľného času detí je organizované 

ponúknutými záujmovými krúžkami, ktoré môžu žiaci navštevovať a zapojiť sa do 

činností športových, umeleckých i vzdelávacích. 

 Spolupráca s rodičmi a osvetová činnosť pre rodičov v oblasti zdravého životného štýlu a 

v oblasti prevencie problémov vo vývoji a výchove detí. Poskytovanie poradenských 

služieb školskej psychologičky, špeciálnej pedagogičky a školskej výchovnej poradkyne 

rodičom a zaisťovanie poradenských služieb špecializovaných poradenských a 

preventívnych zariadení pre žiakov, rodičov a učiteľov. 

 

 Sebavzdelávanie – systematické vzdelávanie pedagogických pracovníkov v metodikách 

preventívnej výchovy, v netradičných technikách pedagogickej preventívnej práce 

s deťmi a v riešení problémových situácií súvisiacich s výskytom sociálne patologických 

javov. 
 

Komunikovať s verejnosťou 

Komunikácia je most k pochopeniu. V tejto oblasti škola  buduje svoje postavenie, rodičia si 

zvykajú dobrú úroveň školy. Naším cieľom je vzťahy s verejnosťou prehlbovať, dávať o sebe 

viac vedieť, organizovať stretnutia s bývalými žiakmi, pripraviť Deň otvorených dverí. 

Informácie o škole sa verejnosť dozvedá i z miestnej týždennej tlače, ako aj z vysielania 

regionálnej televízie.       

Škola má predovšetkým tieto ďalší koncepčné zámery: 

 Naplňovať a ďalej skvalitňovať  školský vzdelávací program 

 Budovať matematický profil školy 

 Pokračovať v zabezpečovaní personálnych podmienok školy 

 Podporovať celoživotné vzdelávanie učiteľov 

 Spolupracovať so zahraničím predovšetkým cez partnerstvo škôl s Českou 

republikou. 

 Zlepšovať materiálno-technické podmienky školy 

 Zaisťovať dobrú úroveň kontrolnej a riadiacej práce 

 

 

6. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

 

Osobitnú pozornosť venujeme žiakom, ktorí si vyžadujú špeciálnu starostlivosť, t.j. žiakom: 

- so zdravotným znevýhodnením, 

- zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

- s nadaním. 

Žiakom zabezpečujeme včasnú diagnostiku a pri ich evidencii postupujeme podľa platnej 

legislatívy a vyjadrenia poradenských zariadení. Na škole pracuje školský špeciálny pedagóg. 

Žiaci majú zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky. 

 

1. Žiaci so zdravotným znevýhodnením 

 

Žiaci sa vzdelávajú v bežnej triede so svojimi rovesníkmi, čím podporujeme ich sociálnu 

adaptáciu. Vytvárame pozitívne podnetné a ústretové školské prostredie, v ktorom žiaci rozvíjajú 

svoj vnútorný potenciál. V špeciálnej učebni vybavenej učebnými a kompenzačnými pomôckami 

sa im individuálne venuje odborník, školský špeciálny pedagóg a školský psychológ. Podľa 

svojich silných stránok sa žiaci zapájajú do rôznych  projektov a o ich úspechoch informujeme 
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v regionálnych novinách, miestnej televízii, prostredníctvom násteniek v priestoroch školy. 

Žiaci, ktorí nemôžu splniť požiadavky príslušných vzdelávacích oblastí a štandardov, sa 

vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov. 

Žiakom so špeciálnymi potrebami vytvárame také prostredie, aby nepociťovali svoje nedostatky 

a tiež s radosťou a im primeraným tempom a spôsobom kráčali za vzdelaním.  

 

2. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 

V prípade prijatia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sme pripravení spolupracovať 

s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, s Pedagogicko-psychologickou poradňou 

a príslušnými inštitúciami a vytvárať podmienky, aby žiak postupne zmiernil alebo prekonal 

nedostatok, ktorý vyplýva zo znevýhodneného prostredia – hygienická zanedbanosť, slabá 

podnetnosť rodinného prostredia, zlé materiálne zabezpečenie rodiny, nepravidelná dochádzka. 

 

3. Žiaci s nadaním 

 

Pri evidencii a práci so žiakmi s nadaním postupujeme podľa odporúčania psychologickej 

a špeciálno-pedagogickej poradne. Žiak môže byť individuálne integrovaný a postupovať podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracuje vyučujúci so špeciálnym pedagógom. 

Pri jeho vzdelávaní využívame vo veľkej miere modernú počítačovú techniku, internet, literatúru 

– knižný fond, encyklopédie. Podľa druhu nadania spolupracujeme s odborníkmi z rôznych 

oblastí ( Tekovské múzeum, Okresný archív, Lesný závod a pod.) 

 

7. Začlenenie prierezových tém  

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

osnovách jednotlivých predmetov. Konkretizácia začlenenia prierezových tém je súčasťou 

tematicko-výchovných plánov jednotlivých predmetov. 

Kurz ochrana života a zdravia 

1. Charakteristika učiva 

Predmet využíva povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ (OŽZ) sa v základných školách 

realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom 

samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier a účelových cvičení. 

Aplikuje sa v ňom učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou ochrany človeka a prírody (OČP). Z 

jeho obsahu bola vyčlenená ochrana prírody a dopravná výchova do iných vzdelávacích oblastí 

štátneho vzdelávacieho programu. Ochrana človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a 

zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri 

pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností 

ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

 

2. Ciele učiva 

Predmet poskytuje žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formuje ich 

vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou žiakov:  

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

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

poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;  

c) psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových situácií;  
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d) fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej telesnej 

zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných 

životných situácií;  

Kompetencie preberaného učiva zahŕňajú individuálne, medziľudské aspekty a pokrývajú formy 

správania, ktoré jednotlivec využíva na efektívnu a konštruktívnu účasť na spoločenskom živote 

v prípadoch riešenia konfliktov. Základné zručnosti v rámci tejto kompetencie zahŕňajú 

schopnosť účelne komunikovať v rozličných prostrediach a situáciách ohrozujúcich život a 

zdravie človeka. Tieto spoločenské a občianske kompetencie by mali ovplyvniť schopnosť 

žiakov zvládať stres a frustráciu, komunikáciu s inými ľuďmi a solidaritu pri riešení problémov 

širšej komunity ľudí. 

Možno predpokladať, že rozvíjaním týchto vlastností sa utvárajú požadované schopnosti 

potrebné pre občana v oblasti ochrany života a zdravia ( OŽZ ) a to nielen v aktuálnom čase 

počas vzdelávania v škole, ale aj v úlohe perspektívnej v dospelosti v rôznych zamestnaniach. 

Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na 

prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie. Učivo 

obsahuje opatrenia a popis činností pri záchrane života, zdravia a majetku obyvateľov pri 

odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Svojou humánnou podstatou má pre žiakov 

mimoriadny význam. Sebaochrana a vzájomná pomoc vychádza z práva každého občana byť 

včas varovaný pred hroziacim nebezpečenstvom varovnými signálmi, zabezpečený 

individuálnymi ochrannými prostriedkami , evakuáciou a ukrytím. Mimoriadna udalosť môže 

vzniknúť v rôznych častiach štátu kedykoľvek. Občania nemôžu očakávať okamžité poskytnutie 

pomoci. Z toho dôvodu musia byť schopní v rámci svojich možností chrániť svoje zdravie a 

poskytnúť pomoc iným osobám. 

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

Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie prírodného prostredia. Prioritne je učivo 

obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických 

havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň 

napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, 

terorizmu voči občanom nášho štátu. V obsahu učiva je viac tém, ktoré sa odvíjajú zo základov 

takých oblastí, ktoré môžu prispieť k rozvoju vedomostí, zručností a návykov pre ochranu 

človeka a spoločnosti. Pre dosiahnutie cieľov využíva OŽZ daný tematický obsah, vhodné 

organizačné formy, metódy a prostriedky prispôsobené daným podmienkam. Opakovanie 

určitých zhodných prvkov a príbuznosti tém treba chápať z hľadiska cieľov v ročníku ( vidieť, 

poznať, ovládať, získať poznatok a zručnosť ). 

Na záver deväť ročného štúdia na základnej škole by mali žiaci teoreticky a prakticky ovládať 

vybrané úlohy: 

 -z tematiky riešenia mimoriadnych situácií – civilná ochrana; 

 -zo zdravotnej prípravy vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc; 

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

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

odolnosť pre prípad vzniku predpokladaných mimoriadnych situácií. 

3. Obsah a realizácia učiva 

Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom : 

- riešenie mimoriadnych situácií- civilná ochrana 

- zdravotná príprava 

- pohyb a pobyt v prírode 

Na realizáciu učiva OŽZ sa využívajú viaceré organizačné formy : 

Účelové cvičenia ( ÚC ) v 5.-9. ročníku realizujeme v prírode 2 krát v roku po 5 hodín s pravidla 

na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3-5 

hodín podľa náročnosti obsahu a organizácii plánovaného ÚC. Učivo turistiky realizované v 

rámci telesnej výchovy formou cvičení v prírode nezamieňame s ÚC. 
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Účelové cvičenia možno vykonať po ročníkoch - triedach. Na komplexnejšie zabezpečenie 

uplatňovania učiva je možné využívať ďalšie vzdelávacie a organizačné činnosti školy : - vhodné 

témy z obsahu niektorých vyučovacích predmetov – medzi predmetové vzťahy, 

- úlohy objektovej ochrany školy, 

- rešpektovanie vnútorného poriadku školy, 

- požiarne a poplachové smernice, 

- zabezpečenie úrazovej zábrany a predlekárskej prvej pomoci, 

- cvičenia v prírode v rámci TV, 

- príprava učiteľov na proces v ÚC. 

 

Obsah učiva pre nižšie sekundárne vzdelávanie 

V tejto časti je uvedený obsah učiva pre teoreticko – praktickú prípravu a účelové cvičenia v 

jednotlivých ročníkoch druhého stupňa základných škôl. Postup vyučovania zvolia vyučujúci 

podľa možností školy a vyspelosti žiakov s využitím metodických odporúčaní metodických 

oddelení. Osobitnú pozornosť treba venovať výstupným vedomostiam a zručnostiam žiakov 

deviateho ročníka. 

 

1. Obsahové zameranie v piatom ročníku 

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

- varovné signály CO – činnosť na varovný signál „ Všeobecné ohrozenie“; 

„Ohrozenie 

- vodou“ , „ Koniec ohrozenia“; 

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

- ukážka prechodu priestoru kontaminovaného nebezpečnými látkami; 

- kolektívna ochrana, evakuácia –vyhlasovanie evakuácie, evakuačné zariadenia; 

spôsoby 

- vykonávania evakuácie, evakuačná batožina; 

- kolektívna ochrana – ukrytie a ochrana v budovách pri mimoriadnej udalosti; 

b)  Zdravotná príprava 

- imobilizácia horných a dolných končatín pomocou štandardných dláh; 

- znehybnenie poranených končatín improvizovanými prostriedkami; 

- uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy – privolanie lekára; 

- ošetrenie a znehybnenie zlomenín dolných končatín; 

- spôsoby odsunu poraneného – podľa druhu a závažnosti poranenia; 

c)  Pohyb pobyt v prírode 

- zásady orientácie v prírode podľa prírodných úkazov, kompasu, buzoly, mapy, 

- odhad vzdialeností do 300 m a výšky 10 m; 

- pochod na neznáme miesto s riešením úloh na určovanie vlastného stanovišťa podľa 

mapy; 

- správne zakladanie ohňa; 

 

2. Obsahové zameranie v šiestom ročníku 

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

- charakteristika nebezpečných látok ohrozujúcich školu a jej okolie; 

- vyhlásenie varovných signálov CO – činnosť v domácnostiach, činnosť žiaka a triedy 

po ich vyhlásení; 

- lokalizácia a likvidácia požiaru ručnými hasiacimi prostriedkami; 

- vyrozumenie a privolanie požiarnikov – údaje; 

- dekontaminácia – hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu; 
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- evakuácia z ohrozeného priestoru; 

- pravidlá správania sa obyvateľstva pri ohrození a pri vzniku mimoriadnej udalosti; 

b)  Zdravotná príprava 

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

obväzová 

- technika; 

- prakové obväzy brady nosa; 

- šatkové obväzy hlava, ruky, nohy; 

- náplasťové obväzovanie poranení na horných a dolných končatinách; 

- ošetrenie poranených kĺbov a kostí horných a dolných končatín- vyvrtnutie; 

vykĺbenie, 

- zlomeniny; 

c) Pohyb a pobyt v prírode 

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

- pomer výšky a šírky s nárastom vzdialenosti; 

- zhotovenie jednoduchej pomôcky na odhad výšky a šírky; 

- zemepisný azimut; 

- určenie vlastného stanovišťa podľa mapy; 

- určenie svetových strán podľa núdzových orientačných prostriedkov; 

- prenášanie azimutu z mapy do terénu a z terénu do mapy; 

- preventívna ochrana pred bleskom; 

3. Obsahové zameranie v siedmom ročníku 

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

- činnosť na varovné signály CO, 

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

- kolektívna ochrana, evakuácia obyvateľstva, obsah evakuačnej batožiny; 

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

- dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, dekontaminácia; 

- postup pri vzniku požiaru v osobnom automobile; 

- zbrane hromadného ničenia - ničivé účinky, škodlivé pôsobenie na organizmus 

a ochrana pred nimi; 

- ochrana potravín a vody pred škodlivinami a zamorením; 

b)  Zdravotná príprava 

- poskytnutie prvej pomoci s pomocou lekárničky v osobnom automobile; 

- prvá pomoc pri otrave plynom, chemikáliami; 

- prvá pomoc pri šoku, protišokové opatrenia; 

- vytiahnutie poraneného z rokliny; 

- znehybnenie pri poranení panvy, krčnej chrbtice, hrudníka; 

- ošetrenie a znehybnenie otvorenej zlomeniny; 

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

- zastavenie tepnového, žilového a vlásočnicového krvácania; 

c) Pohyb a pobyt v prírode 

- príprava pochodu, zhotovenie harmonogramu a náčrtu pochodu; 

- výber a úprava plochy pre stanovanie, stavanie turistického stanu; 

- meranie rýchlosti, šírky a hĺbky vodného toku; 

- prekonávanie vodnej prekážky; 

- správanie sa pri prietrži mračien a prívaloch vody; 

- značenie mostov a prechodov cez vodné toky; 
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4. Obsahové zameranie v ôsmom ročníku 

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

- jadrové zbrane a ich ničivé účinky; 

- ochrana pre svetelným žiarením; 

- ochrana pred tlakovou vlnou ( tlakovým nárazom ); 

- ochrana pred prenikavou radiáciou a rádioaktívnou kontamináciou; 

- hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu,; 

- lokalizácia a likvidácia požiaru s jedovatými splodinami horenia; 

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

ohrozeného 

- územia; 

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

- odstraňovanie nebezpečných látok z povrchu terénu, budov a materiálu; 

b) Zdravotná príprava 

- hromadné nešťastia, triedenie chorých a ranených; 

- postup pri poskytovaní prvej pomoci v mieste hromadného nešťastia; 

- praktické riešenie prvej pomoci topiacej sa osobe; 

- technická a zdravotná pomoc pri poranení elektrickým prúdom; 

- prvá pomoc pri popáleninách; 

- poskytnutie zdravotníckej pomoci pri strate vedomia; 

- poskytnutie prvej pomoci pri úpaloch; 

- sterilizácia prostriedkov; 

- nebezpečenstvo pohlavných chorôb, zásady prevencie; 

- alkoholizmus, drogy, toxikománia – škodlivé účinky, prevencia; 

c) Pohyb a pobyt v prírode 

- pochod podľa pripravených azimutov, tabuľka pochodu; 

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

- značkovanie turistických ciest a chodníkov; 

- príprava jednoduchej teplej stravy s použitím ohňa, zásady bezpečnosti; 

- odstraňovanie devastačných následkov spôsobených ľuďmi v prírode; 

5. Obsahové zameranie v deviatom ročníku 

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

- úlohy CO vyplývajúce zo Ženevských dohovorov a dodatkových protokolov; 

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

- analýza územia obce, mesta, okresu; 

- organizovanie jednotiek civilnej ochrany – štáby a odborné jednotky; 

- varovné signály CO – činnosť po ich vyhlásení; 

- činnosť pri záchrane ľudí zo závalov a poškodených krytov; 

- jódová profilaxia ( v okolí AE ); 

b) b) Zdravotná príprava 

- preverenie vedomostí a prehĺbenie návykov a zručností z poskytovania prvej 

pomoci pri rôznych poraneniach, zlomeninách, obväzovanie, znehybňovanie častí 

tela; 

- darcovstvo krvi a transplantácie orgánov ľudského tela; 

- správanie sa pri náleze zraneného mimo obývaného priestoru; 

- prevencia proti kliešťovej encefalitíde; 

c) Pohyb a pobyt v prírode 

- základný turistický výstroj; 

- absolvovanie trasy primeranej veku; 

- povinnosti turistov pri ochrane životného prostredia; 

 



 23 

4. Výstupné vzdelávacie štandardy s exemplifikačnými úlohami povinného učiva ochrany 
života a zdravia pre nižšie sekundárne vzdelávanie základných škôl 

 

T e m a t i c k ý c e l o k : Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana 

Obsahový štandard: 

Činnosť po varovaní varovnými signálmi. Používanie prostriedkov individuálnej ochrany. 

Základné zručnosti pri použití ochrannej masky. Kompletizovanie ochrannej masky, pochodová, 

pohotovostná a ochranná poloha. Čiastočná hygienická očista osôb a čiastočná dezaktivácia 

potravín, vody a materiálu. Ochrana pred účinkami zbraní hromadného ničenia. Prevencia proti 

požiarom a činnosť po vzniku požiaru. 

Výkonový štandard: 

1. Varovné signály a činnosť po ich vyhlásení.. 

Poznať varovné signály a základné činnosti po ich vyhlásení. 

Popíš, ako sa vyhlasuje varovný signál „ Všeobecné ohrozenie“, „ Ohrozenie vodou“, „ Koniec 

ohrozenia“. 

Uveď, aká je činnosť po vyhlásení varovného signálu „ Všeobecné ohrozenie“. Priprav si 

ochrannú masku do predpísanej polohy po varovaní signálom „ Všeobecné ohrozenie“. 

Čo zabezpečíš v byte pred odchodom do úkrytu? Uveď, kde najbližšie sa nachádza úkryt a 

povedz, aký čas potrebuješ na presun do úkrytu. 

2. .Prostriedky individuálnej ochrany. 

Poznať prostriedky individuálnej ochrany a vedieť ich správne používať. 

Popíš z akých hlavných častí sa skladá ochranná maska CM 3-/3h 

Aké prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca poznáš ? 

Popíš funkciu ochrannej masky. 

Uveď, aké polohy ochrannej masky poznáš a čo je pohotovostná poloha. 

Vymenuj improvizované prostriedky ochrany dýchacích ciest, končatín a tela. 

Nasaď si ochrannú masku správnym spôsobom v časovom limite do ochrannej polohy. 

Prečo je potrebné dezinfikovať ochrannú masku po použití . 

Povedz, čo znamená skratka PIO. 

3. Kolektívna ochrana pred účinkami následkov pri mimoriadnej udalosti. 

Získať vedomosti a zručnosti v oblasti kolektívnej ochrany. 

Čo rozumieš pod pojmom kolektívna ochrana osôb ? 

Popíš čo je evakuácia a ako sa uskutočňuje. 

Uveď, aké spôsoby evakuácie poznáš a aké sú povinnosti občanov. 

Charakterizuj jednotlivé typy úkrytov. 

Uveď, čo má obsahovať evakuačná batožina a aká je povolená hmotnosť pre tvoj vek. 

Povedz základné zásady správania sa v úkrytoch. 

4. Zbrane hromadného ničenia a ich ničivé účinky. 

Vedieť rozdeliť zbrane hromadného ničenia a poznať ich ničivé účinky. 

Vymenuj tri druhy zbraní hromadného ničenia. 

Povedz aké ničivé účinky jadrových zbraní poznáš. 

Povedz účinky otravných látok a biologických zbraní. 

Čo je prenikavá radiácia, rádioaktívne zamorenie, svetelné žiarenie, tlaková vlna a ako sa 

proti nim chránime. 

Použi individuálnu ochranu pri zamorení ovzdušia otravnou látkou a urči cestu úniku. 

Vymenuj aké sú zásady ochrany a prevencia pred infekčnou chorobou. 

5. Hygienická očista a ochrana potravín a vody. 

Poznať zásady ochrany osôb, potravín, vody a materiálu. 

Povedz, čo rozumieme pod pojmom kontaminácia. 

Uveď, čo znamenajú pojmy dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia a dekontaminácia. 
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Vykonaj hygienickú očistu tváre, dýchacích ciest, očí, rúk a vrchného oblečenia po prechode 

prašného územia na účelovom cvičení správnym postupom. 

Popíš, akým spôsobom sa vykoná úplná hygienická očista a špeciálna očista materiálu po 

zamorení rádioaktívnym prachom a otravnými látkami. 

Popíš, ako chránime vodné zdroje proti zamoreniu. 

Priprav na účelové cvičenie svoje potraviny a vodu do dostupných bezpečných obalov proti 

kontaminácii. 

6. Ochrana proti požiarom. 

Poznať preventívne opatrenia proti požiarom a zásady hasenia vzniknutého začínajúceho 

požiaru. 

Vymenuj jednoduché hasiace prostriedky a aké horľaviny nimi hasíme. 

Vymenuj, aké ručné hasiace prístroje a aké horľaviny ktorým hasíme poznáš. 

Povedz, akým ručným hasiacim prístrojom nesmieme hasiť horiace elektrické zariadenie pod 

prúdom. 

Povedz, aké horľaviny sa nesmú nachádzať v blízkosti vykurovacích telies. 

Vymenuj, aké tekuté horľaviny poznáš a akými prostriedkami ich hasíme. 

Povedz, aké sú zásady manipulácie s otvoreným ohňom. 

Uveď, aké základné protipožiarne opatrenia poznáš, ktoré dodržujete vo vašej domácnosti. 

Povedz, aké protipožiarne opatrenia musíme dodržiavať pri táborení. 

Povedz, čo prikazujú požiarne poplachové smernice vo vašej škole. 

Uveď, ako privoláš hasičov k vzniknutému požiaru a ako sa vyhlasuje varovný signál „Požiarny 

poplach“. 

T e m a t i c k ý c e l o k : Zdravotná príprava 

Obsahový štandard: 

Všeobecné zásady prvej pomoci. Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život – krvácanie, 

zastavenie dýchania, strata vedomia a šok. Základné ošetrenie a znehybnenie končatín 

štandardnými a improvizovanými prostriedkami pri zlomeninách, vyvrtnutiach a vykĺbeninách. 

Zásady pri poranení panvy, krčnej chrbtice. Obväzová technika a odsun raneného. Postup pri 

poskytovaní prvej pomoci pri hromadnom nešťastí, poranení elektrickým prúdom, popáleninách 

, úpaloch, podchladení a otravách. 

Výkonový štandard: 

1. Všeobecné zásady pri poskytovaní prvej pomoci 

Poznať základné zásady prístupu k zranenému, technickú a zdravotnícku prvú pomoc. 

Vymenuj tie činnosti, ktoré patria do technickej a zdravotníckej prvej pomoci. 

Vymenuj dôležité životné funkcie. 

Popíš, ako zistíš, či postihnutý dýcha, je pri vedomí a či je krvný obeh funkčný. 

Uveď technickú činnosť záchrancu pri poranení elektrickým prúdom a otrave v zadymenom 

priestore. 

Vymenuj jednotlivé zásady protišokových opatrení. 

Povedz , ktorým zraneným poskytneš pomoc najskôr pri väčšom počte zranených osôb. 

Aký je postup privolania odbornej zdravotníckej pomoci k zranenému? 

2. Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život. 

Poznať druhy krvácania , spôsoby zastavenia a obnovenie krvného obehu. 

Porovnaj vonkajšie a vnútorné krvácanie. 

Popíš rozdiel medzi žilovým, tepnovým a vlásočnicovým krvácaním. 

Vymenuj tlakové body a uveď ich význam pri zastavení krvácania. 

Popíš, ako budeš postupovať pri príznakoch vnútorného krvácania. 

Vymenuj spôsoby zastavenia krvácania z poranenej tepny. 

Poskytni prvú pomoc zastavenia tepnového krvácania pomocou tlakového obväzu pri poranení 

ramennej tepny. 

Povedz, prečo nesmieme podávať tekutiny pri vnútornom krvácaní. 
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Popíš, ako ošetríš krvácajúcu povrchovú reznú ranu. 

Uveď, kedy uskutočňujeme masáž srdca a popíš, akým spôsobom sa vykonáva. 

Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri zastavení dýchania. 

Povedz, podľa akých príznakov zistíme, že postihnutý nedýcha. 

Uveď možné príčiny zastavenia dýchania. 

Popíš, akým spôsobom uvoľníme dýchacie cesty. 

Vykonajte vo dvojici správne umelé dýchanie z úst do úst a nepriamu masáž srdca na modeli 

(Resusci Anne ). Ak nemáš model, popíš presný postup. 

Uveď počet stlačení hrudníka na jeden vdych postihnutému so zastaveným dýchaním a krvným 

obehom. vykonaj na figurantovi správne uloženie do stabilizovanej polohy. 

Vedieť zvládnuť situáciu a poskytnúť prvú pomoc postihnutému so stratou vedomia, 

podchladení, otravách a popáleninách. 

Uveď, ktoré životné funkcie kontrolujeme u postihnutého so stratou vedomia. 

Povedz, čo nám signalizujú modré pery u postihnutého so stratou vedomia. 

Popíš, ak postihnutý dýcha, do akej polohy ho uložíme. 

Povedz, aké sú možné príčiny straty vedomia. 

Uveď, ako zabezpečíme odbornú pomoc a prevoz do nemocnice. 

Popíš prvú pomoc pri podchladení. 

Povedz, čo spôsobuje otravy, ktoré sú najčastejšie druhy a ako poskytneme prvú pomoc. 

Charakterizuj stupne popálenia a popíš prvú pomoc pri obarení. 

Popíš príznaky podchladenia a prehriatia, prevenciu a prvú pomoc pri omrzlinách a úpale. 

Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri zlomeninách a iných poškodeniach končatín a chrbtice. 

Zvládnuť základnú obväzovú techniku a poznať princípy transportu. 

Vymenuj štandardné a improvizované prostriedky na znehybnenie končatín. 

Znehybni zatvorenú zlomeninu predlaktia na figurantovi veľkým závesom pomocou trojrohej 

šatky. 

Popíš, ako ošetríme otvorenú zlomeninu predkolenia. 

Znehybni štandardnými prostriedkami zatvorenú zlomeninu predkolenia. 

Popíš Kramerovú a nafukovaciu dlahu, uveď spôsob použitia. 

Povedz, do akých polôh uložíme postihnutého s poranením brucha a hrudníka. 

Ulož spolužiaka do protišokovej polohy. 

Vedieť zvládnuť základnú obväzovú techniku a poznať princípy transportu. 

Uveď rozdelenie obväzov podľa účelu. 

Zaraď krycie, tlakové, odsávacie, nepriedušné, upokojujúce a spevňujúce obväzy 

k jednotlivým poraneniam. 

Popíš a ukáž tri spôsoby použitia trojrohej šatky. 

Použi prakový obväz na ošetrenie nosa a brady. 

Urči na obrázku, ktorý je kruhový, špirálový, osmičkový a klasový obväz. 

Ošetri a obviaž simulované poranenie prstu ruky. 

Povedz, pri akom zranení použijeme nepriedušný obväz. 

Uveď, aká je zásada pri podozrení z poranenia chrbtice a krčných stavcov. 

Uveď aké spôsoby odsunu raneného vzhľadom na charakter zranenia poznáš . 

Zhotovte vo dvojici improvizované nosidlá na účelovom cvičení. 

Povedz, aké zásady platia pri transporte zranených na nosidlách. 

T e m a t i c k ý c e l o k : Pohyb a pobyt v prírode 

Obsahový štandard: 

Určovanie svetových strán pomocou prírodných úkazov , buzoly a určovanie azimutov. 

Orientácia mapy, čítanie z mapy a topografické značky. Určenie vlastného stanovišťa, odhad 

vzdialeností, určenie výškového rozdielu a krokovanie. Mierka mapy a zhotovenie situačného a 

topografického náčrtu. Zhotovenie schematického náčrtu a pochod podľa azimutov. 

Turistické značky a chodníky. Výber miesta pre stanovanie, príprava ohniska a jednoduchej 

stravy. Preventívna ochrana proti blesku a prívalu vody. Poznávanie krajiny, pamiatok. 
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Výkonový štandard: 

i. Pohyb v prírode pomocou mapy a buzoly. 

Zvládnuť pohyb a orientáciu v prírode pomocou mapy a buzoly. 

Urči svetové strany podľa slnka a hodiniek a spresni ich pomocou buzoly. 

Zorientuj mapu a urči vlastné stanovište. 

Uveď, aké topografické značky sa nachádzajú v blízkosti tvojho stanovišťa na mape. 

Urči z mapy nadmorskú výšku tvojho stanovišťa. 

Urči vzdialenosť do nasledujúceho bodu pochodu podľa mierky mapy. 

Povedz, aká je dĺžka tvojho kroku a koľko tvojich krokov predstavuje 100 m. 

Zhotov situačný a topografický náčrt pochodu. 

Zhotov schematický náčrt a pochoduj podľa zvolených azimutov s využitím turistických značiek 

a chodníkov. 

ii. Pobyt v prírode a jej ochrana. 

Poznať prírodu, zásady pobytu v nej a vedieť ju chrániť. 

Popíš najvhodnejšie miesto na postavenie stanu. 

Uveď, aké sú zásady pre zhotovenie a uhasenie ohniska. 

Povedz, aké sú zásady pri odchode z miesta táborenia. 

Povedz, prečo nesmieme počas búrky stáť pod osamelým stromom alebo na voľnej ploche v 

prírode. 

Povedz, z akého dôvodu musíme zmeniť miesto táborenia pri rieke počas výdatného trvalého 

dažďa. 

5. Proces 

Učivo „ Ochrana života a zdravia“ má niekoľko špecifík a odlišností od ostatných vyučovacích 

predmetov v základnej škole. Základným znakom učiva OŽZ je, že hoci nemá vyučovací 

predmet, je učivo pre žiakov prvej a druhej zdravotnej skupiny povinné a výsledky sa 

neklasifikujú. Poslanie učiva je zamerané prípravou žiakov v koedukovanej forme na správne 

činnosti a konania v prípade vzniku nebezpečnej mimoriadnej situácie. Žiaci si v priebehu 

výchovného a vzdelávacieho procesu osvojujú potrebné vedomosti, zručnosti, návyky a 

schopnosti. Zvláštnosťou učiva OŽZ je viac tematický obsah navzájom nie podobný. Pre 

osvojovanie vedomostí a zručností sa využívajú účelové cvičenia, prípadne niektoré vhodné 

poznatky z iných oblastí vzdelávania. Používané metódy rešpektujú bežné didaktické postupy, 

žiada sa však uplatňovať menej verbálne a viac názorné metódy, cvičenia a kontroly. Dôležitú 

funkciu plnia aktivizujúce a motivačné hodnotenia, samostatné alebo skupinové činnosti. Žiaci 

majú v priebehu osvojovania učiva získať poznatky o potrebnosti a nenahraditeľnosti učiva pri 

vzniku a priebehu mimoriadnej situácie. Odporúčame spracovať a skoordinovať učivo 

vybraných vyučovacích predmetov k jeho využitiu v medzipredmetových vzťahoch v prospech 

učiva OŽZ. Prvky učiva sú zapracované do učebných osnov povinných predmetov (telesná 

výchova, prírodoveda, pracovné a technické vyučovanie, biológia, zemepis, fyzika, chémia) a sú 

ich neoddeliteľnou súčasťou. Rozdielnosť v procese vyučovania učiva OŽZ je, že sa realizuje 

prevažne mimo učební so špecifickým materiálom a učebnými pomôckami. Dávame na zváženie 

zaradenie niektorých tém do ÚC vzhľadom na : 

- priestorové podmienky školy, 

- blízkosť vhodného terénu, 

- dostupnosť materiálu a pomôcok na precvičovanie, 

- náročnosť, alebo neprimeranosť požiadaviek a úloh na žiakov vzhľadom na pohlavie a vek, 

- odbornú pripravenosť pedagogických pracovníkov. 

 

Na procese realizácie učiva sa okrem tém vo vybraných povinných predmetoch a účelových 

cvičení podieľajú aj : 

- školský režim ( disciplinovanosť a kolektivizmus ), 

- civilná ochrana a objektová ochrana, 
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- záujmová činnosť ( príprava mladých zdravotníkov, požiarnikov, záchranárov CO, 

športových strelcov a pod.), 

- spolupráca so špecifickými organizáciami a združeniami ako Armáda SR, Slovenský 

skauting, Sokol, Orol, SČK, Slovenský zväz ochrancov prírody, Združenie technických a 

športových činností SR, 

Nakoľko sa učivo nerealizuje v samostatnom predmete, je potrebné, aby riaditeľ školy 

zabezpečovaním a usmernením učiva poveril zodpovedného učiteľa. Osobitnú pozornosť je treba 

venovať príprave a rozširovaniu materiálového zabezpečenia výučby, ktoré vzhľadom na 

prevažujúci praktický charakter výučby bezprostredne ovplyvňuje kvalitu plnenia cieľov. 

Poverení organizátori zodpovedajú za účelné skĺbenie organizačnej a metodickej stránky tejto 

náročnej formy vyučovania. Odporúča sa vypracovať námetovú situáciu a túto spojiť so 

súťažením tried po ročníkoch. Vzhľadom na priestorové a materiálne ťažkosti je vhodné v jeden 

deň organizovať cvičenie maximálne s tromi triedami. 

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať získaniu požadovaných „výstupných“ vedomostí, 

zručností a návykov žiakov deviateho ročníka. Preto je účelné organizovať cvičenia s týmito 

triedami osobitne s čo najväčším počtom starostlivo pripravených a materiálovo zabezpečených 

stanovíšť. 

V rozsahu učiva pre 9. ročník základnej školy treba zvýrazniť skutočnosť, že časť žiakov sa 

zapojí do rôznych výrobných a nevýrobných činností bez ďalšieho vzdelávania. Preto ich 

vedomosti zručnosti a návyky z ochrany života a zdravia treba posudzovať aj z toho hľadiska. 

Bezpečnostné opatrenia pri účelovom cvičení na školách Za organizáciu ochrany a bezpečnosti 

pri uskutočňovaní účelového cvičenia zodpovedá vedúci účelového cvičenia, ktorý je povinný : 

- organizovať označenie priestoru ÚC a poriadkovú službu v nebezpečných 

miestach,označenie a ohraničenie nebezpečných priechodov a miest, 

- označiť miesta imitácie a zaistiť bezpečnosť pri označení jednotlivých situácií, 

- udržiavať poriadok pri činnosti cvičiacich značkárov, 

- spracovať pokyny pre bezpečnostné opatrenia pri cvičení v závislosti od miestnych 

podmienok, aby sa nimi oboznámili všetci účastníci účelového cvičenia, 

- kontrolovať osobne a prostredníctvom svojich zástupcov a pomocníkov dodržiavanie 

bezpečnostných opatrení počas účelového cvičenia. 

Za dodržiavanie bezpečnostných opatrení počas účelového cvičenia sú zodpovední vedúci na 

jednotlivých pracoviskách, ktorí sú povinní : 

- oboznámiť žiakov so stanovenými bezpečnostnými opatreniami, 

- oboznámiť cvičiacich s nebezpečnými miestami a označiť ich, 

- kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných opatrení, najmä počas imitácie a praktickej 

činnosti. 

Počas účelového cvičenia je zakázané : 

- prevážať imitačné prostriedky spoločne s osobami, 

- používať nesprávnu či poškodenú techniku a dopravné prostriedky, 

- pohybovať sa a zdržiavať sa v miestach presunov a činnosti techniky, 

- používať rádiové stanice bližšie ako 100 m od vedenia vysokého napätia, pracovať s nimi 

bez uzemnenia, 

- používať nesprávne a poškodené imitačné prostriedky, používať ich improvizáciu, 

- rozmiestňovať značkárov v miestach nebezpečnej imitácie, 

- používať zápalné a dymové prostriedky bližšie ako 50 m od osôb a ľahko zápalných látok 

( materiálov ). Dymové prostriedky nepoužívať menej ako 200 m od obydlia a 

komunikácií, 

- uskutočňovať cvičné výbuchy v obytných miestach a na vodných plochách, 

- zbierať nepoužité – nevybuchnuté imitačné prostriedky a demontovať ich, 

- vykonávať činnosť v zadymených priestoroch bez ochranných pomôcok a zaistenia inou 

osobou, 

- dotýkať sa vodičov elektrickej energie a vodivých kovových predmetov bez preverenia 

ich odpojenia od elektrickej energie, 
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- pohybovať sa v nebezpečných miestach, 

- vykonávať zemné práce bez súhlasu príslušných územných správnych orgánov, 

- rozkladať oheň v lesných porastoch a na miestach s možnosťou vzniku požiaru, 

- piť vodu z nepreverených vodných zdrojov. 

Na zaistenie bezpečnosti sa musia dodržiavať tieto špecifické opatrenia: 

- dodržiavať stanovené bezpečnostné opatrenia pre činnosť v príslušnom objekte (mieste), 

- pri činnosti v rámci účelového cvičenia zabezpečiť jednotlivé miesta proti poškodeniu, 

- zabrániť prípadnému narušeniu inžinierskych sietí a technologických zariadení 

výrobného procesu, 

- uskutočniť prieskum predpokladaných miest účelového cvičenia, 

- priestory činnosti označiť stanovenými značkami ( tabuľkami ), 

- nedovoliť prekročenie noriem pobytu a práce v ochranných maskách a iných ochranných 

prostriedkoch. 

Pri činnosti v lesných priestoroch : 

- Uskutočniť prieskum a označiť nebezpečné a nepriechodné miesta, 

- Zaistiť dodržiavanie všetkých protipožiarnych opatrení, 

- Zabezpečiť zdravotnícke opatrenia pri možnom úraze, proti uštipnutiu hadom, otravám a 

pod. 
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Kurz Dopravná výchova 

1. Charakteristika predmetu 

Milióny ľudí sú deň čo deň účastníkmi cestnej premávky. Pri ceste do práce, do školy, na 

nákupy, ako aj pri ceste za akýmikoľvek osobnými záujmami sa každý z nás stáva účastníkom 

cestnej premávky či už ako chodec, cyklista, cestujúci v prostriedkoch hromadnej prepravy, 

vodič motorového vozidla a pod. Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka. 

Okrem pozitívnych stránok, ktoré so sebou doprava prináša, najmä v zmysle uspokojovania 

materiálnych a kultúrnych potrieb človeka, má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. 

Jednou z najzávažnejších negatívnych stránok od samých začiatkov vzniku automobilizmu až po 

dnešok to boli a sú dopravné nehody. S rozvojom motorizmu sa ich počet zvyšuje. Pri 

dopravných nehodách dochádza k stratám na životoch, k ťažkým úrazom, často s trvalými 

následkami. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a 

staršom školskom veku. Akýkoľvek druh pohybu v cestnej premávke je nemysliteľný bez 

adekvátneho poznania a rešpektovania pravidiel cestnej premávky, teda platných všeobecne 

záväzných právnych predpisov pre túto oblasť, učebný predmet a nepriamo celá vzdelávacia 

sústava pripravuje ľudí na život v premávke na pozemných komunikáciách. V tejto súvislosti je 

potrebné zdôrazniť, že škola je základnou a najdôležitejšou zložkou tohto systému. Základné 

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

situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. 

Učivo predmetu Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 

základných škôl. Svojim špecifickým obsahom a zameraním cieľavedome pôsobí na mravné, 

intelektuálne, fyzické a psychické vlastnosti žiakov. Úlohou dopravnej výchovy v školách je 

postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - 

pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. 

Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách 

(ďalej len DDI) alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 

Vekové kategórie žiakov a zameranie: 

1) Od 6 do 9 rokov: problematika chodca, problematika cyklistu začiatočníka (1. - 3. ročník 

základnej školy), 

2) 10 rokov: problematika cyklistu, taktika, hodnoty a postoje účastníka cestnej premávky – 

(4. ročník základnej školy), 

3) od 11 do 15 rokov: problematika cyklistu, taktika bezpečného správania a jednania, 

podmienky premávky na cestách, technické podmienky premávky vozidiel a hodnoty a 

postoje účastníka cestnej premávky, 

 

2. Ciele dopravnej výchovy v základnej škole 

Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť 

kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. Je prirodzené, že nie pri každej téme sú v rovnakej 

miere rozvíjané všetky tri zložky osobnosti žiaka. Vyučujúci má dbať o to, aby na úkor osvojenia 

jednotlivých faktov a zručností nezanedbal rozvíjanie osobnosti žiaka z tejto oblasti do takej 

miery, ako ho umožňujú jeho osobné dispozície, vek, fyzická vyspelosť, atď. 

Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií : 

a) Pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 

b) formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri 

chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

c) osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), 

d) naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 
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e) zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

f) zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

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

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

h) uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky, 

i) pochopiť význam komunikácie a kooperácie medzi účastníkmi cestnej premávky, naučiť 

sa predvídať potenciálne riziká vyplývajúce z povahy vozovky, dopravnej situácie a 

správania sa iných účastníkov cestnej premávky, učiť sa predvídať a reagovať na chyby 

druhých, 

j) pochopiť význam a úlohy policajtov pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách, 

k) osvojiť si zásady, ale aj zručnosti a návyky súvisiace s poskytovaním prvej pomoci 

ranenej osobe pri dopravnej nehode, 

l) osvojiť si základné zručnosti a zásady správania sa pri dopravnej nehode. 

V priebehu vyučovania je potrebné vytvárať tieto kompetencie: 

1. Poznať dopravné značky a riadiť sa podľa nich. 

2. Bezpečne chodiť po chodníku a po ceste. 

3. Brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky. 

4. Kultúrne sa správať na cestách a v dopravných prostriedkoch. 

5. Zavolať alebo poskytnúť pomoc pri dopravnej nehode. 

6. Schopnosť pozorovať svoje okolie a vyhodnocovať ho z hľadiska bezpečnosti. 

7. Ovládať bezpečnú jazdu na bicykli. 

Výsledkom výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke je okrem osvojenia 

si rôznych poznatkov a pravidiel cestnej premávky aj nadobudnutie konkrétnych zručností, ale aj 

návodov na riešenie určitých dopravných situácií. Z uvedeného dôvodu obsah vzdelávania 

členíme do nasledovných oblastí a veku primerane ho spracovávame pre jednotlivé kategórie 

žiakov. 
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3. Obsah tematických celkov v 5. až 9. ročníku základnej školy 

3.1 Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 

3. 2 Dopravné značky a zariadenia 

3. 3 Praktické cvičenia 

3. 4 Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi 

3. 5 Podmienky premávky na cestách 

3. 6 Technické podmienky prevádzky dopravných prostriedkov 

5. ročník 

3.1 Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Vie sa chovať primerane a 

ohľaduplne. 

Základné ustanovenia o 

povinnostiach účastníkov 

cestnej premávky: chodcov, 

vodičov (spolujazdcov, 

prepravovaných osôb), a ich 

spôsobilosti v zmysle 

zákonnej normy -, 

dodržiavať dopravné značky, 

počúvať pokyny a výzvy 

policajtov. Poslanie, činnosť 

a kompetencie dopravnej 

polície. 

Neohrozuje bezpečnosť a 

plynulosť cestnej premávky. 

 

3.2 Dopravné značky a zariadenia 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Žiak chápe zmysel 

dodržiavania dopravných 

značiek 

Nebezpečné stúpanie, 

Nebezpečné klesanie, 

Najvyššia dovolená rýchlosť, 

Koniec najvyššej dovolenej 

rýchlosti. 

Dodržiava pokyny 

dopravných značiek. 

3.3 Praktický výcvik 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Vie zvážiť svoje možnosti a 

schopnosti na bezpečné 

zvládnutie terénu. 

Technika jazdy na bicykli 

v sťažených podmienkach, v 

teréne (prudké klesanie a 

stúpanie), jazda vodou, v 

blate, v piesku, prechádzanie 

náročnejšou jazdou zručnosti 

na bicykli (ako disciplíny 

celoštátnej dopravnej súťaže 

Na bicykli bezpečne). 

Len pre mimoriadne 

nadaných a talentovaných 

žiakov, ktorí majú na takúto 

jazdu aj vhodné bicykle. 
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3.4 Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi a jazde v cestnej premávke 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Pri plánovaní zvažuje aj 

možnosti svojich 

spolujazdcov. 

Vedieť plánovať trasy ciest a 

výletov z hľadiska 

bezpečnosti a plynulosti 

(hustota premávky, druh 

cesty, charakter cesty, 

vzdialenosť, čas). 

Žiak si dokáže naplánovať 

jednoduchý výlet do okolia. 

3.5 Podmienky premávky na cestách 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Morálna a právna 

zodpovednosť k ostatným 

účastníkom cestnej 

premávky. 

Druhy pozemných 

komunikácii podľa určenia: 

diaľnice, cesty, miestne 

komunikácie, účelové 

komunikácie, sieť diaľnic a 

ciest pre motorové vozidlá, 

medzinárodné cesty. 

Žiak vie určiť podľa 

automapy druh pozemnej 

komunikácie. 

3.6 Technické podmienky premávky vozidiel 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Správny partnerský vzťah 

medzi účastníkmi cestnej 

premávky. 

Údržba bicykla - jednoduché 

opravy, správne nastavenie 

výšky a sklonu sedla a 

riadidiel, napnutie reťaze, 

demontáž a montáž kolesa, 

oprava vzdušnice. 

Žiak vie identifikovať 

najjednoduchšie závady na 

bicykli. 

6. ročník 

3.1 Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Ohľaduplné správanie sa 

voči ostatným účastníkom 

cestnej premávky. 

Jazda v jazdných pruhoch - 

cyklista vždy v pravom 

jazdnom pruhu (výnimka pri 

odbočovaní,  obchádzaní, 

predchádzaní, vychádzaní z 

cesty). 

Žiak ovláda jazdu v jazdných 

pruhoch. 

3.2 Dopravné značky a zariadenia 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Žiak je pripravený 

rešpektovať vybrané 

dopravné značky 

Zákaz zastavenia, Zákaz státia, 

Koniec viac zákazov, Najnižšia 

dovolená rýchlosť, Koniec 

najnižšej dovolenej rýchlosti. 

Žiak pozná uvedené značky. 
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3.3 Praktický výcvik 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Morálna a právna 

zodpovednosť k ostatným 

účastníkom cestnej 

premávky. 

Spôsob dopravy napr. pri 

obmedzení dopravy na 

komunikácii, dočasné 

semafory, riadenie dopravy, 

prejazd tunelom, činnosť pri 

požiari alebo nehode.  

Žiak pozná dočasné spôsoby 

obmedzenia premávky. 

3.4 Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi a jazde v cestnej premávke 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Je si vedomý, že plynulosť 

a bezpečnosť premávky je 

závislá na ľudskom faktore.  

Psychologické aspekty 

bezpečnej jazdy. 

Vnímanie, pozornosť, 

predvídanie, rozhodovanie, 

reagovanie, vlastnosti vodiča, 

vekové zvláštnosti, emócie, 

bdelosť, vplyv alkoholu a 

drog. Rozlíšenie 

kooperatívneho a 

„súťaživého spôsobu jazdy, 

identifikácia agresívnych 

prvkov dopravného 

správania.  

Žiak je oboznámený 

s psychologickými aspektmi 

jazdy. 

3.5 Podmienky premávky na cestách 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Poznať a rešpektovať tieto 

obmedzenia.  

Prostriedky na zabránenie 

nehôd (konštrukcia 

priechodov, komunikácie pre 

nevidiacich, povrchové 

úpravy komunikácií 

a bezpečnostné zariadenia, 

okružné križovatky.  

Pozná prostriedky na 

zabránenie nehôd na 

komunikáciách. 

3.6 Technické podmienky premávky vozidiel 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Uvedomujú si rovnocennosti 

postavenia vozidiel v cestnej 

premávke.  

Druhy vozidiel - motocykle, 

osobné automobily, autobusy, 

nákladné automobily, špeciálne 

automobily, ťahače, traktory, 

bicykle, odťahové vozidlá, 

motorový vozík pre invalidov a 

iné; továrenské značky vozidiel 

používaných v Slovenskej 

republike.  

Pozná základné druhy 

vozidiel. 
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7. ročník 

3.1 Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Zodpovednosť a spôsobilosť 

a rešpektovania vybraných 

dopravných značiek.  

Jazda v zvláštnych prípadoch 

- pozdĺž nástupného 

ostrovčeka, prechádzanie 

električkových koľají, 

prednosť mestského 

autobusu pri vychádzaní zo 

zastávky, zastavenie za 

električkou stojacou na 

zastávke bez nástupného 

ostrovčeka.  

Žiak je oboznámený s jazdou 

vo zvláštnych prípadoch. 

3.2 Dopravné značky a zariadenia 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Spolieha a využíva 

informácie z týchto značiek.  

Dopravné značky, 

informujúce o rôznych 

objektoch a zariadeniach, 

ktoré môžu mať pre 

účastníkov cestnej premávky 

význam (napr. Parkovisko, 

Opravovňa, Občerstvenie, 

Stanovisko polície a L), 

smerové tabule slúžiace 

k orientácii účastníkov 

cestnej premávky, číselné 

označenie ciest.  

Žiak vie uviesť príklady 

informatívnych značiek 

3.3 Praktický výcvik 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Morálna a právna 

zodpovednosť k ostatným 

účastníkom cestnej 

premávky.  

Prechádzanie križovatiek a 

riešenie zložitejších situácií. 

Žiak vie samostatne riešiť 

situáciu na jednoduchých 

križovatkách. 

3.4 Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi a jazde v cestnej premávke 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Uvedomiť si potrebu 

rešpektovania fyzikálnych 

zákonitostí  

Základné fyzikálne 

zákonitosti pôsobiace počas 

jazdy - priľnavosť, 

odstredivá sila, zotrvačnosť, 

rýchlosť, trenie, tlak, 

zaťaženie; bezpečná 

vzdialenosť.   

Žiak je oboznámený so 

základnými fyzikálnymi 

zákonitosťami 
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3.5 Podmienky premávky na cestách 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Ohľaduplné správanie sa 

voči ostatným chodcom 

a účastníkom cestnej 

premávky.  

Miesta častého výskytu 

dopravných nehôd v obci, v 

okrese; opatrenia zvyšujúce 

bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky – 

oddeľovanie premávky 

jednotlivých druhov 

účastníkov cestnej premávky.  

Žiak pozná miesta častého 

výskytu nehôd v obci. 

3.6 Technické podmienky premávky vozidiel 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Uvedomuje si význam 

katalyzátora pre ochranu 

životného prostredia 

a podporuje udržiavanie 

a vylepšovanie prostredia.  

Význam cestnej dopravy, jej 

postavenie v porovnaní s 

inými druhmi dopravy 

(železničná, letecká, vodná). 

Negatívne dopady cestnej 

dopravy (dopravné nehody, 

vplyv na životné prostredie) 

a možné opatrenia na ich 

elimináciu Druhy pohonných 

hmôt, spotreba, význam 

katalyzátora pre životné 

prostredie; miesta, kde 

dochádza k zvýšeným 

emisiám (oxid uhoľnatý, 

oxidy dusíku, nespálené 

uhľovodíky, oxidy síry, oxid 

uhličitý, zlúčeniny olova). 

Pozná základné pohonné 

hmoty v používané v cestnej 

doprave a chápe význam 

katalyzátora pre životné 

prostredie. 

 

8. ročník 

3.1 Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Správny partnerský vzťah 

medzi účastníkmi cestnej 

premávky.  

Prispôsobenie rýchlosti jazdy 

– svojim schopnostiam, 

vlastnostiam bicykla, 

poveternostným 

podmienkam a ďalším 

okolnostiam (charakter a stav 

cesty, vozovky); maximálne 

rýchlostné limity pre osobné 

automobily v obci, mimo a 

na diaľniciach a cestách pre 

motorové vozidlá . 

Pozná maximálne rýchlostné 

limity pre osobné automobily 

v obci, mimo a na 

diaľniciach a cestách pre 

motorové vozidlá. 
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3.2 Dopravné značky a zariadenia 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Vážiť si a rešpektovať 

vybrané dopravné značky.  

Základné parametre 

umiestňovania dopravných 

značiek: výstražné, mimo obec 

pred miestom alebo úsekom, ku 

ktorému sa vzťahujú.  

Žiak vie kde sa umiestňujú 

dopravné značky. 

3.3 Praktický výcvik 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Ohľaduplné správanie sa 

voči ostatným spolujazdcom.  

Jazda v skupine - dodržovanie 

bezpečnej vzdialenosti medzi 

cyklistami, odbočovanie, 

obchádzanie, predchádzanie, 

prechádzanie križovatiek, 

zmeny rýchlosti za jazdy.  

Žiak ovláda jazdu v skupine 

na bicykli. 

3.4 Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi a jazde v cestnej premávke 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Je ochotný bez vyzvania 

pomáhať aj ostatným 

účastníkom cestnej premávky 

v núdzových situáciách.  

Hodnotenie správania a 

jednania účastníkov cestnej 

premávky a rozoznávanie 

chybujúcich - zámerne 

nerešpektujúcich pravidlá, 

nedodržiavajúcich pravidlá z 

neznalosti alebo z iných príčin 

(únava, stres, neistota, 

váhavosť, rozptýlenie 

pozornosti a pod.).  

Žiak vie kriticky hodnotiť 

svoje správanie a tiež aj 

správanie iných účastníkov 

cestnej premávky 

3.5 Podmienky premávky na cestách 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Vážiť si a rešpektovať 

vybrané dopravné značky.  

Mimoúrovňové kríženia, 

objazdové trasy vedúce mimo 

centra, mimo obce, svetelná 

signalizácia.   

Pozná spôsob prejazdu 

takýchto miest v mieste 

svojho bydliska. 

3.6 Technické podmienky premávky vozidiel 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Žiak podľa svojich 

schopností a možností 

prispieva k zníženiu 

znečisťovania životného 

prostredia.  

Škodlivé vplyvy automobilovej 

dopravy na životné prostredie - 

hluk, otrasy a vibrácie, 

znečistenie vody, používanie 

autokozmetických a iných 

prípravkov, solenie komunikácii 

a i.  

Pozná škodlivý vplyv 

automobilovej dopravy na 

životné prostredie. 
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9. ročník 

3.1 Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Vážiť si a rešpektovať 

vybrané dopravné značky.  

Pravidlá pre zastavenie a státie - 

kde je zakázané; uzamknutie 

bicykla pri jeho opustení. 

Osvetlenie vozidiel- znížená 

viditeľnosť.  

Žiak pozná pravidlá pre 

zastavenie a státie. 

3.2 Dopravné značky a zariadenia 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Vážiť si a rešpektovať 

vybrané dopravné značky.  

Zákazové a príkazové, 

informatívne 

Žiak chápe význam týchto 

značiek pre bezpečnosť cestnej 

premávky. 

3.3 Praktický výcvik 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Kriticky hodnoť svoje 

správanie.  

Sledovanie cestnej premávky – 

hodnotenie rešpektovania a 

nedodržiavania pravidiel cestnej 

premávky jeho účastníkmi, 

ohľaduplného a agresívneho 

správania.  

Žiak vie hodnotiť svoje, ale 

aj správanie iných účastníkov 

cestnej premávky. 

3.4 Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi a jazde v cestnej premávke 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Ohľaduplné správanie sa voči 

ostatným chodcom 

a účastníkom cestnej premávky.  

Dopravné nehody a príčiny 

ich vzniku.  Význam 

motoristických organizácií 

Žiak pozná základné príčiny 

vzniku dopravných nehôd. 

3.5 Podmienky premávky na cestách  

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Poznať a rešpektovať 

vybrané dopravné značky. 

Mimoúrovňové kríženia, 

objazdové trasy vedúce mimo 

centra, mimo obce, svetelná 

signalizácia.  

Pozná spôsob prejazdu 

takýchto miest v najbližšom 

okolí 

3.6 Technické podmienky premávky vozidiel 

Hodnoty a postoje žiaka ako 

účastníka cestnej premávky 
Obsah, obsahový štandard 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min.štandard 

Sám dodržiava a iných slušným 

spôsobom upozorňuje na 

nebezpečenstvo jazdy bez 

zapnutých bezpečnostných 

pásov.  

Zariadenie automobilov k zvýšeniu 

bezpečnosti - bezpečnostné pásy na 

všetkých sedadlách, nafukovacie 

bezpečnostné vaky, predný a zadný 

nárazník, bočné zosilnenie a pod. 

Bezpečnostné zariadenia 

motorových vozidiel vrátane 

elektronických (brzdy, nárazníky, 

Žiak chápe význam 

bezpečnostných zariadení 

automobilu. 
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konštrukcia karosérie – tuhosť a 

deformačné zóny, zrkadlá, 

osvetlenie, sedadlá, pásy, airbag, 

ABS, ESP apod.). Informácia o 

nárazových testoch, porovnanie 

pasívnej bezpečnosti bezpečných a 

menej bezpečných áut  

4. Realizácia procesu vzdelávania na základnej škole 

4.1. Organizačné formy a metódy vyučovania 

Vo vyšších ročníkoch na 2. stupni pri získavaní teoretických poznatkov odporúčame rozvíjať 

tvorivosť žiakov tým, že v tímoch budú pracovať na projektoch zameraných na bezpečnosť 

cestnej premávky a výsledky budú prezentovať pred spolužiakmi, prípadne aj v médiách. Pri 

praktickom výcviku by učitelia mali nechať priestor samotným žiakom na pozorovanie správania 

a konania svojich spolužiakov, odôvodňovanie svojho hodnotenia. Len tak si zosobnia návyky 

bezpečného správania. V tomto veku je potrebné žiakov upozorniť aj na trestno-právnu 

zodpovednosť. Veľmi dôležitá je aj problematika vlastného usmerňovania procesov správania sa 

žiaka. Otázky auto regulácie správania sú tesne späté s problémom výchovy a vzdelávania, s 

problémom prevzatia a zvnútornenia morálnych a iných svojich cieľov i hodnôt a noriem 

spoločnosti. Auto regulácia je základom disciplíny a prevencie zlyhania. Ide o sebariadenie, 

sebausmerňovanie nielen správania, ale aj myslenia a cítenia či prežívania. V tejto súvislosti je 

dôležité využívať vo vyučovaní dopravnej výchovy metódy auto regulácie a sebariadenia. Vo 

vyučovaní dopravnej výchovy by sa mali vo väčšej miere využívať informačné a komunikačné 

technológie. Využitie digitálnych programov vo výučbe má svoje miesto, pretože žiak aktívne 

prijíma nové informácie tým, že musí riešiť rôzne zložité situácie a navyše hravým spôsobom sa 

u neho rozvíja digitálna gramotnosť. Dôležitou súčasťou dopravnej výchovy žiakov základných 

škôl je osvojenie si poznatkov, ale aj nadobudnutie zručností a návykov súvisiacich s 

poskytovaním prvej pomoci zraneným osobám pri dopravnej nehode. Ďalšou veľmi dôležitou 

súčasťou dopravnej výchovy je príprava žiakov k skutočnosti, že „na ceste nie sú sami“ – čo 

vedie k potrebe kooperácie medzi účastníkmi cestnej premávky a k potrebe dokázať predvídať 

správanie iných účastníkov vrátane ich chýb. Tieto zručnosti môžu žiaci nadobudnúť  ÚC v 5. - 

9. ročníku základných škôl v rámci činností Ochrana človeka a zdravia Postupným oživovaním 

činnosti DDI sa vytvoria podmienky na osvojenie si vedomostí a získanie potrebných zručností v 

oblasti poskytovania prvej pomoci aj v rámci praktického výcviku na DDI, na ktorých by mali 

pôsobiť aj pracovníci Slovenského červeného kríža (ďalej len "SČK") - metodici v poskytovaní 

prvej pomoci.  

4.2. Hodnotenie vzdelávania 

Učivo Dopravnej výchovy má niekoľko špecifík a odlišností od ostatných vyučovacích 

predmetov v základnej škole. Základným znakom učiva je, že hoci nemá vyučovací predmet, 

učivo je pre žiakov povinné. Používané metódy rešpektujú bežné didaktické postupy, žiada sa 

však uplatňovať menej verbálne a viac názorné metódy, cvičenia a kontroly. Dôležitú funkciu 

plnia aktivizujúce a motivačné hodnotenia, samostatné alebo skupinové činnosti. 

 Použité zdroje: 

1. Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na základných školách v Slovenskej republike. MŠ 

SR december 2006 číslo: CD-2006-15332/36225-1:091 PaedDr.Ján Palkovič 

2. Tematický plán dopravnej výchovy žiakov základných škôl na detských dopravných ihriskách, 

autor PaedDr. Ján Ladányi, ŠPÚ Bratislava, schválené MŠ SR 5. apríla 2006. 

3. http://www.mladyzachranar.sk/Default.aspx 
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Poznámky k prierezovým témam: 

1: Časť cieľov prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj je realizovaná prostredníctvom prednášok pracovníčok CPPP a P, súčasťou  kurzu v 5. ročníku je cyklus 10 

prednášok realizovaných príslušníkmi mestskej polície pod názvom Policajt – môj kamarát 

2: Časť cieľov prierezovej témy Dopravná výchova je realizovaná prostredníctvom kurzu v trvaní 4 hodín pre všetky ročníky a v 5. ročníku ako súčasť prednášok Policajt – 

môj kamarát 

3: Časť cieľov prierezovej témy Ochrana života a zdravia je realizovaná prostredníctvom prednášok CPPP a P. 

4: Ciele prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra sú splnené v rámci predmetu dejepis 

 

 

  



42 

 

III. Systém kontroly a hodnotenia 

 

1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov 

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

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, 

aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so 

zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z 

Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

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

neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých 

budeme sledovať vývoj žiaka. Kritériá hodnotenia jednotlivých predmetov sú zapracované do učebných 

osnov. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

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

výkon.  

 

 Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s:  

- výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov,  

- požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií,  

- učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami.  

 Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami a 

schopnosť ich využívať v oblastiach:  

- komunikačných schopností, najmä ústne a písomné spôsobilosti,  

- čitateľskej gramotnosti,  

- jazykových schopností v štátnom jazyku, v materinskom jazyku, v cudzích jazykoch,  

- využívania informačno-komunikačných technológií,  

- matematickej gramotnosti a prírodných vied,  

- sociálnych kompetencií,  

- multikultúrnych kompetencií,  

- manuálnych zručností a ich využití v praktických cvičeniach,  

- umeleckých a psychomotorických schopností,  

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia,  

- osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia, priateľstvo,  

- kontrolovania a regulovania svojho správania, ochrany svojho zdravia a životného 

prostredia a etických princípov. 

 
 Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom 

hodnotiacom období.  

 Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky 

hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. 

Výsledky hodnotenia písomných a grafických prác a praktických činností oznámi žiakovi a 
predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní.  

 Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. 

Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka. Písomné práce 
archivuje do konca príslušného školského roka.  
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 Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút, prekonzultuje učiteľ 

s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môže žiak robiť len jednu 
skúšku uvedeného charakteru.  

 Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka.  

 Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú:  

o známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede,  

o známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, didaktické testy, grafické práce, 

praktické práce, pohybové činnosti,  

o posúdenie prejavov žiaka  

 
 Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa hodnotí týmito stupňami:  

1 – výborný,  

2 – chválitebný,  

3 – dobrý,  

4 – dostatočný,  

5 – nedostatočný. 

Konkrétne hodnotenie jednotlivých predmetov je spracované v učebných osnovách. 

 

Hodnotenie správania sa žiakov: 

1. Žiakovi školy môžu byť udelené nasledovné výchovné opatrenia: pochvala triedneho učiteľa, 

pochvala riaditeľa školy, napomenutie triedneho učiteľa, pokarhanie triedneho učiteľa, 

pokarhanie riaditeľa školy. 

2. Návrh na udelenie výchovného opatrenia podáva učiteľ, ktorý sa spravidla prerokuje 

v pedagogickej rade a schváli riaditeľ školy. 

3. Pochvaly sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný 

čin, za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi. 

Udeľujú sa za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností, za mimoriadny prejav aktivity 

a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobo úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly 

sa udeľujú ústne alebo písomne. 

Škola udeľuje : 

 pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v KZ, 

 pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka, 

 pochvalu od triedneho učiteľa, 

 pochvalu od riaditeľa školy, 

 diplom, 

 po schválení rodičovskou radou vecnú /finančnú/ odmenu. 

 

Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu 

žiaka. Návrh na udelenie pochvaly triednym učiteľom, riaditeľom školy alebo iného ocenenia 

sa prerokuje v pedagogickej rade. 
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4. Napomenutia a pokarhania sa udeľujú za previnenie sa proti školskému poriadku a spravidla 

predchádzajú zníženej známke zo správania. 

- Napomenutie triednym učiteľom- za menej závažné porušenie školského poriadku. 

- Pokarhanie triednym učiteľom- za opakované menej závažné porušenie školského 

poriadku. 

- Pokarhanie riaditeľom školy- za časté alebo závažné porušenie školského poriadku, 

za nedbalú školskú dochádzku (1-4 neospravedlnené hodiny) 

5. Hodnotenie a klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, 

ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.    

- Stupeň 1 (veľmi dobré) - žiak dodržiava školský poriadok, ojedinele sa dopúšťa 

menej závažných previnení. 

- Stupeň 2 (uspokojivé) - žiak sa závažnejšie previní alebo opakovane menej závažne 

voči školskému poriadku, neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi, 

má nedbalú školskú dochádzku (5-15 neospravedlnených hodín). 

- Stupeň 3 (menej uspokojivé) - žiak sa správa v škole i mimo školy v rozpore 

s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného poriadku školy, aj po udelení 

riaditeľského pokarhania sa dopúšťa ďalších priestupkov, má nedbalú školskú 

dochádzku( viac ako 15 neospravedlnených hodín). 

- Stupeň 4 (neuspokojivé) - žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný 

poriadok školy, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi, závažnými 

previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov a má nedbalú školskú dochádzku 

(viac ako 15 neospravedlnených hodín). 

 

Hodnotenie žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami: 

 

Hodnotenie žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa v rámci vzdelávania podľa 

školského zákona vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov: 

a) slovným hodnotením, 

b) klasifikáciou, 

c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím 

sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú 

náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči 

žiakovi. Pri priebežnom hodnotení učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a 

prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.  Hodnotenie slúži ako 

prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka školy. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ 

konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a 

dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami. Pri 

výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné rešpektovať obmedzenia, 

ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa a zadávať také požiadavky, ktoré má dieťa predpoklad 

splniť. 

Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania je nutné nehodnotiť negatívne tie výkony 

dieťaťa, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom, ak z tejto príčiny dieťa nemá možnosť 

splniť alebo vykonať ich lepšie. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania je potrebné 
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využívať aj slovné hodnotenie. Hodnotenie správania začleneného žiaka so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami (s poruchami správania) sa posudzuje s prihliadnutím na jeho 

druh zdravotného znevýhodnenia v úzkej spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a 

prevencie, so špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka.  

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Hodnotenie zamestnancov vychádza zo zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch.  Výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo 

výkonu odbornej činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií 

pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov hodnotí: 

a) uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo 

uvádzajúci odborný zamestnanec začínajúceho odborného zamestnanca priebežne a na konci 

adaptačného obdobia, 

b) priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne najneskôr do konca školského roka. 

O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam. 

Hodnotenie je podkladom na: 

a) rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania, 

b) vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania, 

c) odmeňovanie. 

 

Hodnotenie sa zakladá na bodovom hodnotení, za ktoré je zodpovedné vedenie školy, na základe:  

 Pozorovania (priamej a nepriamej hospitácie) 

 Rozhovoru 

 Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy 

zadané vo všetkých paralelných triedach, bez porovnávania výsledkov tried z dôvodu 

rozdielneho zloženia tried) 

 Sledovania pokroku žiakov jednotlivých tried vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

 Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 Bodového hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

 Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“) 

 Hodnotenia učiteľov žiakmi, formou anonymných dotazníkov. 

 

Výsledky hodnotenia sú oznámené pedagogickému zamestnancovi pri hodnotiacom pohovore.  
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Podmienky bodového hodnotenia a záznamy hodnotenia 

 

Hodnotenie pedagogického a odborného zamestnanca  

podľa § 52 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

 a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(čl. 26 ods.4 Pracovného poriadku)  

 

Titul, meno, priezvisko  

hodnoteného zamestnanca:  

Dátum narodenia: 
 

Hodnotené obdobie od:  do:   

Pracovisko (útvar):    

Funkcia:  
 

Priamy nadriadený (kto vykonal 

hodnotenie) :    

 

 

VÝSLEDKY 

Popis dosiahnutých výsledkov hodnoteného zamestnanca 

 

 

 

 

 

 

Slovné hodnotenie:  
Mimoriadne –    veľmi –   štandardne –   čiastočne -      nevyhovujúco 

     dobre            dobre                            vyhovujúco  

Bodové hodnotenie :       4                     3                     2                   1                        0 
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KVALITA 

Hodnotenie kvality pedagogickej alebo odbornej činnosti  

 

 

 

 

 

 

Slovné hodnotenie:  
Mimoriadne –   veľmi –   štandardne –   čiastočne   -   nevyhovujúco 

     dobre           dobre                           vyhovujúco 

Bodové hodnotenie :       4                     3                   2                   1                      0 

 

 

NÁROČNOSŤ  

Hodnotenie náročnosti výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti  

 

 

 

 

 

Slovné hodnotenie:  
Mimoriadne –    veľmi –  štandardne –  čiastočne -  nevyhovujúco 

     dobre           dobre                          vyhovujúco 

Bodové hodnotenie :       4                     3                   2                    1                   0 
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OSVOJENIE SI a VYUŽÍVANIE PROFESIJNÝCH  KOMPETENCIÍ 

Hodnotenie miery osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov 

alebo odborných zamestnancov  

 

 

 

 

 

Slovné hodnotenie:  
Mimoriadne –   veľmi –   štandardne –   čiastočne -    nevyhovujúco 

    dobre             dobre                           vyhovujúco 

Bodové hodnotenie :       4                       3                 2                   1                    0 

 

Výsledky Kvalita Náročnosť 
Profesijné               

kompetencie 

CELKOM  

bodové 

hodnotenie 

mimoriadne dobre mimoriadne dobre mimoriadne dobre mimoriadne dobre 

veľmi dobre veľmi dobre veľmi dobre veľmi dobre 

štandardne štandardne štandardne štandardne 

čiastočne 

vyhovujúco 

čiastočne 

vyhovujúco 

čiastočne 

vyhovujúco 

čiastočne 

vyhovujúco 

nevyhovujúco nevyhovujúco nevyhovujúco nevyhovujúco  

     

Odporúčania pre riaditeľa školy:  

k rozhodnutiu riaditeľa o ukončení 

adaptačného vzdelávania:  

 

 

 

k  plánu kontinuálneho vzdelávania:  
 

 

K odmeňovaniu:   
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Dátum:  
 

Podpis priameho nadriadeného 

(kto vykonal hodnotenie) :   

 

 

 

 

Rozhodnutie riaditeľa o ukončení 

adaptačného vzdelávania:  

 

 

 

 

 

 

Odporúčania pre  ročný plán kontinuálneho 

vzdelávania:  

 

 

 

 

 

 

Odmeňovanie:  

 

 

 

 

 

Dátum:  
 

Podpis riaditeľa školy:    
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POSUDZOVACIE STUPNICE PRE JEDNOTLIVÉ KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

VÝSLEDKY 

Mimoriadne dobre  - zamestnanec dosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti mimoriadne 

dobré výsledky. Aktívne sa zapája do mimoškolských súťaží, dosiahol so žiakmi na celoštátnych súťažiach 

niektoré z prvých troch miest. V testovaní MONITOR dosiahol so žiakmi výsledky nad 95 %.  

Veľmi dobre - zamestnanec dosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti veľmi dobré 

výsledky. Aktívne sa zapája do mimoškolských súťaží, dosiahol so žiakmi na okresných a miestnych 

súťažiach niektoré z prvých troch miest. V testovaní MONITOR dosiahol so žiakmi výsledky nad 85 %.  

 Štandardne – zamestnanec dosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti veľmi dobré 

výsledky. Zapája sa do mimoškolských súťaží, dosiahol so žiakmi na okresných a miestnych súťažiach 

niektoré z prvých desiatich miest. V testovaní MONITOR dosiahol so žiakmi výsledky nad 75 %.  

Čiastočne vyhovujúco - zamestnanec nedosahuje vo vyučovacom procese a v pedagogickej činnosti 

očakávané výsledky. Nezapája sa do mimoškolských súťaží, v testovaní MONITOR nedosiahol so žiakmi 

výsledky nad 40 %.  

 

KVALITA 

Mimoriadne dobre – Vedomosti pedagogického zamestnanca sú na veľmi vysokej úrovni, jeho výklad je 

zrozumiteľný a pre žiaka záživný. Na otázky žiakov reaguje pohotovo, preukazuje vysokú ochotu 

konzultovať so žiakmi, podnecuje záujem študentov o vyučovaný predmet. Organizácia vyučovacej hodiny 

je veľmi dobrá, kvalita pripravovaných materiálov, pomôcok k preberanému učivu kvalitná, až 

nadpriemerná, s dôrazom na dostupnosť týchto materiálov aj pre žiakov. Technické vybavenie, ktoré je 

k dispozícii využíva vo veľmi vysokej miere. Kritériá hodnotenia využíva maximálne spravodlivo.   

Veľmi dobre  – Vedomosti pedagogického zamestnanca sú na  vysokej úrovni, jeho výklad je zrozumiteľný 

a pre žiaka záživný. Počas vyučovania  reaguje na otázky žiakov, preukazuje ochotu konzultovať so žiakmi, 

podnecuje záujem študentov o vyučovaný predmet. Organizácia vyučovacej hodiny je  dobrá, kvalita 

pripravovaných materiálov, pomôcok k preberanému učivu dobrá, s dôrazom na dostupnosť týchto 

materiálov aj pre žiakov. Technické vybavenie, ktoré je k dispozícii využíva vo  vysokej miere. Kritériá 

hodnotenia využíva spravodlivo.   

Štandardne  – Vedomosti pedagogického zamestnanca sú postačujúce, jeho výklad je zrozumiteľný. Počas 

vyučovania  reaguje na otázky žiakov. Organizácia vyučovacej hodiny je  dobrá, kvalita pripravovaných 

materiálov, pomôcok k preberanému učivu dobrá, ale využívaná len výnimočne.  Technické vybavenie, 

ktoré je k dispozícii využíva. Kritériá hodnotenia využíva spravodlivo.   

Čiastočne vyhovujúco  – Vedomosti pedagogického zamestnanca sú nepostačujúce, jeho výklad je pre 

žiakov len ťažko zrozumiteľný. Počas vyučovania nereaguje na otázky žiakov. Organizácia vyučovacej 

hodiny je   nepostačujúca. Pri vyučovaní nepoužíva žiadne  pripravované  materiály, pomôcky 

k preberanému učivu.  Technické vybavenie, ktoré je k dispozícii nevyužíva. Kritériá hodnotenia nie vždy 

využíva spravodlivo.   
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NÁROČNOSŤ VÝKONU PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

Mimoriadne dobre – vyučuje predmety s najnáročnejšou predmetovou skladbou, ale dbá na to, aby to 

neviedlo k neúmernému zaťaženiu žiakov. Dodržuje primeranú náročnosť učiva a neformuluje veľa 

špecifických cieľov, aby žiak bol schopný učivo zvládnuť.  Vyučuje v triedach s maximálnym počtom žiakov, 

aj napriek tomu jeho pedagogická činnosť sa vyznačuje veľmi kvalitnou metodikou, vysokou odbornou 

náročnosťou a individuálnym prístupom k žiakom.  

Veľmi dobre – vyučuje predmety s náročnou predmetovou skladbou. Dodržuje primeranú náročnosť učiva 

a neformuluje veľa špecifických cieľov, aby žiak bol schopný učivo zvládnuť.  Vyučuje v triedach s väčším 

počtom žiakov, aj napriek tomu jeho pedagogická činnosť sa vyznačuje kvalitnou metodikou, odbornou 

náročnosťou a individuálnym prístupom k žiakom.  

Štandardne  – vyučuje predmety  s menej náročnou predmetovou skladbou. Dodržuje primeranú náročnosť 

učiva.  Vyučuje v triedach s nižším počtom žiakov, jeho pedagogická činnosť sa vyznačuje primeranou  

metodikou a odbornou náročnosťou.  

Čiastočne vyhovujúco – vyučuje predmety  s nenáročnou predmetovou skladbou,  v triedach s nižším 

(nízkym) počtom žiakov, napriek tomu  jeho pedagogická činnosť sa nevyznačuje odbornou náročnosťou.  

MIERA OSVOJENIA A VYUŽÍVANIE PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ 

Mimoriadne dobre - vo všetkých výchovných situáciách  je schopný posúdiť potreby dieťaťa a reagovať  

flexibilne. Veľmi dobre znáša stresujúce vonkajšie faktory (ako napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov, 

nedostatok času, nemožnosť venovať sa žiakom individuálne, neučebné povinnosti, nedostatok 

prostriedkov, nedostatok podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov,..) Veľmi dobre aplikuje vo svojej 

pedagogickej činnosti vzťah rutiny a tvorivosti. Nevyžíva len vlastné osvedčené postupy, ale aj nové 

originálne postupy. Nevyžaduje pokyny z hora a hotové  metodické návody, aktívne prináša vlastné nápady. 

V rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je schopný udržať si autoritu ale nie na úkor kvality pedagogickej 

činnosti.  

Veľmi dobre - vo výchovných situáciách  je schopný posúdiť potreby dieťaťa a reagovať  flexibilne. Dobre 

znáša stresujúce vonkajšie faktory (ako napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov, nedostatok času, 

nemožnosť venovať sa žiakom individuálne, neučebné povinnosti, nedostatok prostriedkov, nedostatok 

podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov,..) Dobre aplikuje vo svojej pedagogickej činnosti vzťah 

rutiny a tvorivosti. Nevyžíva len vlastné osvedčené postupy, ale aj nové originálne postupy. Nevyžaduje 

pokyny z hora a hotové  metodické návody, aktívne prináša vlastné nápady. V rámci pedagogického vzťahu 

k žiakovi je schopný udržať si autoritu ale nie na úkor kvality pedagogickej činnosti.  

Štandardne – vo výchovných situáciách  je schopný posúdiť potreby dieťaťa a reagovať  flexibilne. Znáša 

stresujúce vonkajšie faktory (ako napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov, nedostatok času, nemožnosť 

venovať sa žiakom individuálne, neučebné povinnosti, nedostatok prostriedkov, nedostatok podpory zo 

strany rodičov, spoločnosti, kolegov,..)  Nevyžaduje pokyny z hora a hotové  metodické návody. V rámci 

pedagogického vzťahu k žiakovi je schopný udržať si autoritu.   

Čiastočne vyhovujúco – vo výchovných situáciách  je schopný posúdiť potreby dieťaťa. Má problém znášať 

niektoré stresujúce vonkajšie faktory (ako napr. vyrušujúci žiaci, nezáujem žiakov, nedostatok času, 

nemožnosť venovať sa žiakom individuálne, neučebné povinnosti, nedostatok prostriedkov, nedostatok 

podpory zo strany rodičov, spoločnosti, kolegov,..) Vyžaduje pokyny z hora a hotové  metodické návody. V 

rámci pedagogického vzťahu k žiakovi je schopný udržať si autoritu len na úkor kvality pedagogickej 

činnosti. 
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STUPNICA PRE ZÁVER  HODNOTENIA 

 

Slovné hodnotenie  Bodové  

hodnote

nie 
Výsledky Kvalita Náročnosť 

Profesijné               

kompetencie 

mimoriadne dobre mimoriadne dobre mimoriadne dobre mimoriadne dobre 4 

veľmi dobre veľmi dobre veľmi dobre veľmi dobre 3 

štandardne štandardne štandardne štandardne 2 

 čiastočne vyhovujúco čiastočne vyhovujúco čiastočne vyhovujúco čiastočne vyhovujúco 1 

nevyhovujúco nevyhovujúco nevyhovujúco nevyhovujúco 0 

 

 

(1) Jednotlivé kritériá zamestnávateľ hodnotí počtom bodov v rozpätí od 0 do 4 s pridelením 

nasledujúceho slovného hodnotenia k jednotlivému počtu bodov  

a) 0 bodov – nevyhovujúco 

b) 1 bod    – čiastočne vyhovujúco 

c) 2 body   – štandardne 

d) 3 body  – veľmi dobre 

e) 4 body  – mimoriadne dobre 

(2)  Celkový výsledok hodnotenia je závislý od celkového počtu získaných bodov zamestnancom 

v závislosti od počtu všetkých kritérií stanovených zamestnávateľom, pričom záver hodnotenia 

zamestnávateľ určí slovne nasledovným spôsobom 

a) 0%-10%  - z celkového počtu možných bodov hodnotenia - nevyhovujúce 

výsledky 

b) 11%-30%  - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  - čiastočne vyhovujúce 

výsledky 

c) 31%-60%  - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  - štandardné výsledky 

d) 61%-90%   - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  - veľmi dobré výsledky 

e) 91%-100%  - z celkového počtu možných bodov hodnotenia  - mimoriadne dobré 

výsledky. 
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3. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných pracovníkov 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie vyplývajú z cieľov výchovy a vzdelávania a zamerania 

školy. K hlavným úlohám pri zabezpečovaní kontinuálneho vzdelávania patrí: 

 ďalšie zvyšovanie zručností učiteľov v IKT s dôrazom na využívanie moderných 

technológií v rámci vyučovania z dôvodu priemernej zručnosti pedagógov pri práci s IKT; 

 doplnenie kvalifikácie učiteľov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania  v predmete 

informatika z dôvodu zvýšenia kvalifikácie pedagógov; 

 inovačné funkčné štúdium vedúcich pracovníkov z dôvodu potreby jeho inovácie po 

siedmich rokoch 

 

4. Hodnotenie školy 

Monitorujeme pravidelne: 

Podmienky na vzdelanie 

Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

Prostredie – klímu školy  

Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania  

Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Výsledky vzdelávania  

Riadenie školy  

Úroveň výsledkov práce školy 

   

Kritériom pre nás je: 

Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

Kvalita výsledkov  

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

Dotazníky pre žiakov a rodičov  

Dotazníky pre absolventov školy   

Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  

SWOT analýza  
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IV. Školský učebný plán 

 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmety 

Počet hodín 

5.ročník/5.A 

Počet hodín 

5.ročník/5.B 
Poznámky 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 5 5  

Prvý cudzí jazyk 3 3  

Človek a príroda Biológia 2 2  

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika 
4,5 5,5 0,5 vyučovanie každý 

druhý týždeň 

Informatika 1 1  

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1 1  

Geografia 2 2  

Občianska 

výchova 

1 1  

Regionálny dejepis 

0,5 0,5 v mesačných 

dvojhodinových 

blokoch 

Človek a hodnoty 

Etická výchova / 

Náboženská 

výchova 

1 1  

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 2 1  

Hudobná výchova 1 1  

Zdravie a pohyb 

Telesná a športová 

výchova 

2 2  

Športová príprava 

1 1 formou kurzov 

zameraných na rôzne 

druhy športov 

Spolu  27 27  
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Organizačné formy a metódy vyučovania 

 

Formy organizácie výchovy a vzdelávania v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania – ISCED 2 

upravuje § 29  a § 30 Zákona o výchove vzdelávaní č. 245/2008 Zz. Naša základná škola je škola 

so všetkými ročníkmi (plnoorganizovaná základná škola). Vyučovanie prebieha formou 45 – 

minútových vyučovacích hodín, vyučovanie predmetov s 0,5 hodinovou dotáciou prebieha 

v blokoch polročne, prípadne každý druhý týždeň s 1 hodinovou časovou dotáciou, čo je 

vyznačené v triednej knihe príslušnej triedy. Žiaci sú delení na skupiny podľa platnej legislatívy, 

výnimku tvorí delenie na skupiny na hodinách cudzieho jazyka, ktoré nie je možné zabezpečiť 

z personálnych dôvodov. Vo vyučovaní sú uplatňované nasledovné formy a metódy vyučovania: 

individuálna, skupinová a frontálna forma učebného procesu a metódy slovné, dialogické 

a názorné, ako aj projektové vyučovanie.   
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V. Učebné osnovy 

 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho 

vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. Obsahujú: 

1. Charakteristiku vyučovacieho predmetu 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

3. Výchovné a vzdelávacie stratégie – kompetencie 

4. Stratégiu vyučovania -  metódy a formy práce 

5. Učebné zdroje 

6. Obsah vzdelávania a požiadavky na výstup 

7. Metódy a prostriedky hodnotenia  

 

Učebné osnovy jednotlivých predmetov tvoria samostatné prílohy ku školskému vzdelávaciemu 

programu. Všetky zmeny učebných osnov sú prerokované metodickými orgánmi a pedagogickou 

radou školy a sú vyznačené ako dodatky ku ŠkVP ISCED 2 a súčasne sú zapracované do 

konkrétnych učebných osnov predmetu. 
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Dodatky ku ŠkVP ISCED2: 

Školský rok 2009/2010 

Dodatok č. 1/2009: Úprava profilu absolventa 

Dodatok č. 2/2009: Úprava prierezových tém školského vzdelávacieho programu 

Dodatok č. 3/2009: Inovácia školského vzdelávacieho programu pre 6. ročník – 

zapracovanie do UO jednotlivých predmetov 

 
Učebný plán 2009/2010 

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet hodín 

5. ročník 

Počet 

hodín 6.A 

Počet hodín 

6.B 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 5 4+1 4+1 

Prvý cudzí jazyk 3 3 3 

Druhý cudzí jazyk - 1 1 

Človek a príroda 

Biológia 2 1 1 

Fyzika - 2 2 

Chémia - 0,5 0,5 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 4,5
2 

5 5 

Hravá geometria 1
1
 - 1 

Informatika 1 0,5 0,5 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 1+0,5 1+0,5 

Geografia 2 1+0,5 1 

Občianska výchova 1 1 1 

Regionálny dejepis 0,5
2 

0,5 0,5 

Človek a hodnoty Etic. / nábož. výchova 1 1 1 

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 1 1+0,5 1 

Výtvarné spracovanie 

materiálu 
1

1 
  

Hudobná výchova 1 1 1 

Zdravie a pohyb 

Telesná a športová 

výchova 
2 2 2 

Športová príprava 1 1 1 

Spolu  27 29 29 

Vysvetlivky: Učebný plán je platný od školského roku 2009/2010 

1) povinne voliteľný predmet z ponuky: 

5. ročník: 

1. Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami – predmet Hravá geometria 

2. Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – predmet Výtvarné spracovanie materiálu 

2) Vyučovanie 0,5 hodiny prebieha každý druhý týždeň  
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Školský rok 2010/2011 

Dodatok č. 1/2010: Inovácia školského vzdelávacieho programu pre 7. ročník -– 

zapracovanie do UO jednotlivých predmetov 

Dodatok č. 2/2010: Zmena časovej dotácie predmetov:  matematika, informatika, geografia 

v 6. ročníku v učebnom pláne 

 

Poznámky k učebnému plánu: Učebný plán je platný od školského roku 2010/2011 

1) Žiak si vyberá z ponuky variantov učebných plánov: 

1. Variant 1 - Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – predmet Výtvarné spracovanie 

materiálu 

2. Variant 2 - Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami – predmet Hravá 

geometria  

2) Vyučovanie 0,5 hodiny prebieha každý druhý týždeň 
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Učebný plán 2010/2011 

Vzdelávaci

a oblasť 
Predmety 

Počet 

hodín 

5.ročník 

Variant 

1 

Počet 

hodín 

5.ročník 

Variant 

2 

Počet 

hodín 

6.ročník 

Variant 

1 

Počet 

hodín 

6.ročník 

Variant 

2 

Počet 

hodín 

7.ročník 

Variant 

1 

Počet 

hodín 

7.ročník 

Variant 

2 

Počet 

hodín 

8.ročník 

Počet 

hodín 

9.ročník 

spolu Poznámky 

Jazyk a 

komunikáci

a 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
5 5 4+1 4+1 4+1 4+1 5 5 23+2  

Prvý cudzí jazyk 3 3 3 3 3 3 3 3 15  

Druhý cudzí jazyk - - 1 1 1+1 1+1 1 1 4+1  

Človek a 

príroda 

Biológia 1+1 1+1 1 1 1,5
2 

1,5
2 

1 1 5,5+1  

Fyzika - - 1+1 1+1 1+0,5
2 

1+0,5
2
 2 1 5+1,5  

Chémia -  0,5
2 

0,5
2
 0,5

2 
0,5

2
 1 1 3  

Matematika 

a práca s 

informácia

mi 

Matematika 3,5
2
+1 3,5

2
+1 4+0,5

2
 4+0,5

2
 3,5

2
+1 3,5

2
+1 4 4 19+2,5  

Informatika 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5
2 

0,5
2
 0,5 0,5 2,5+1  

Hravá geometria - 0+1
1
 - 0+1

1
 - 0+1

1
   0+3 vlastný predmet 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1 1 1+0,5
2 

1+0,5
2
 1 1 1 2 6+0,5  

Geografia 1+1 1+1 1 1 1 1 1 1 5+1  

Občianska výchova 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 4  

Regionálna výchova 0+0,5
2
 0+0,5

2
 0+0,5

2
 0+0,5

2
 0+0,5

2
 0+0,5

2
   0+1,5 vlastný predmet 

Človek a 

hodnoty 

Etická/Náboženská 

výchova 
1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 4  

Človek 

a svet práce 

Technika - - - - 0,5
2 

0,5
2
 0,5 - 1  

Svet práce - - - - 0,5
2
 0,5

2
 0,5 - 1  

Umenie a 

kultúra 

Hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 - - 3  

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 - - 3  

Výtvarné spracovanie 

materiálu 
0+1

1
 - 0+1

1
 - 0+1

1
 -   0+3 vlastný predmet 

Výchova umením - - - - - - 0,5 0,5 1  

Zdravie a 

pohyb 

Telesná a športová 

výchova 
2 2 2 2 2 2 2 2 10  

Športová príprava 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1   0+3 vlastný predmet 

Voliteľné hodiny       6 6 12  

Spolu 21+6 21+6 23+6 23+6 24+6 24+6 30 30   
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Školský rok 2011/2012 

Dodatok č. 1/2011: Inovácia školského vzdelávacieho programu pre8. ročník -– 

zapracovanie do UO jednotlivých predmetov 

Dodatok č. 2/2011: Úprava osnov predmetov dejepis v 5. – 7. ročníku, športová príprava 

a hravá geometria v 5. a 6. ročníku 
 

Poznámky k učebnému plánu: Učebný plán je platný od školského roku 2011/2012 

1) Žiak 5. ročníka si vyberá z ponuky variantov učebných plánov: 

1. Variant 1 - Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – predmet Výtvarné 

spracovanie materiálu 

2. Variant 2 - Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami – predmet 

Hravá geometria  

Vyučovanie 0,5 hodiny prebieha každý druhý týždeň, prípadne polročne 
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Učebný plán 2011/2012 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmety Skratky 

Počet 

hodín 

5.ročník 

Variant 1 

Počet 

hodín 

5.ročník 

Variant 2 

Počet 

hodín 

6.ročník 

Variant 1 

Počet 

hodín 

6.ročník 

Variant 2 

Počet 

hodín 

7.ročník 

Počet 

hodín 

8.ročník 

Počet 

hodín 

9.ročník 

spolu 
Súčet 

hodín 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
SJL 5 5 4 4 4 5 5 23 

42+3 
Prvý cudzí jazyk ANJ 3 3 3 3 3 3 3 15 

Druhý cudzí jazyk NEJ/RUJ - - 2 2 2 2 1 4+3 

Človek a 

príroda 

Biológia BIO 2 2 1 1 2
 

2 1 5+3 

14+5 Fyzika FYZ - - 2 2 2
 

2 1 5+2 

Chémia CHE -  1
 

1 1
 

1 1 4 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika MAT 4 4 4 4 5 5 4 19+3 

21+7,5 
Informatika INF 1 1 1 1 1 1 0,5 2+2,5 

Hravá geometria 

vlastný predmet 
HGE - 0+1

1
 - 0+1

1
 - - - 0+2 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis DEJ 2 2 2 2 2 2 2 6+4 

15+5,5 Geografia GEG 2 2 1 1 1 1 1 5+1 

Občianska náuka OBN 1 1 1 1 1 1 0,5 4+0,5 

Človek a 

hodnoty 

Etická/Náboženská 

výchova 
ETV/NBV 1 1 1 1 1 1 0,5 4+0,5 4+0,5 

Človek a svet 

práce 

Technika TED - - - - 0,5
2 

0,5
2
 - 1 

2 
Svet práce SEE - - - - 0,5

2
 0,5

2
 - 1 

Umenie a 

kultúra 

Hudobná výchova HUV 1 1 1 1 1 - - 3 

7+3,5 

Výtvarná výchova VYV 1 1 1 1 1 - - 3 

Výtvarné spracovanie 

materiálu 

vlastný predmet 

VSP 0+1
1
 - 0+1

1
 - - - - 0+3 

Výchova umením VUM - - - - - 1 0,5 1+0,5 

Zdravie a 

pohyb 

Telesná a športová 

výchova 
TSV 2 2 2 2 2 2 2 10 

10+3 
Športová príprava 

vlastný predmet 
 0+1 0+1 0+1 0+1 - - - 0+3 

Voliteľné hodiny        6  115+31 

Spolu  21+6 21+6 23+6 23+6 24+6 30 30  146 
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Školský rok 2012/2013 

Dodatok č. 1/2012: Inovácia školského vzdelávacieho programu pre 9. ročník – 

zapracovanie do UO jednotlivých predmetov 

Dodatok č. 2/2012: Úprava učebného plánu ISCED 2 (viď tabuľka ), zapracovanie UO 

predmetu  

- hravá geometria do UO predmetu matematika, 

- výtvarné spracovanie do UO predmetu výtvarná výchova 

- športová príprava do UO predmetu telesná a športová výchova 

Poznámky k učebnému plánu: Učebný plán je platný od školského roku 2012/2013 

1
 Predmety technika a svet práce sa vyučujú v polročných blokoch 
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Učebný plán 2012/2013 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmety Skratky 

Počet 

hodín 

5.ročník 

Počet 

hodín 

6.ročník 

Počet 

hodín 

7.ročník 

Počet 

hodín 

8.ročník 

Počet 

hodín 

9.ročník 

spolu 
Súčet 

hodín 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
SJL 5 5 5 5 5 23+2 

42+6 
Prvý cudzí jazyk ANJ 4 3 3 3 3 15+1 

Druhý cudzí jazyk NEJ/RUJ - 2 2 1 2 4+3 

Človek a 

príroda 

Biológia BIO 2 2 2
 

2 1 5+4 

14+7 Fyzika FYZ - 2 1
 

2 2 5+2 

Chémia CHE - 1
 

1
 

1 2 4+1 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika MAT 5 5 5 5 6 19+7 
21+10 

Informatika INF 1 1 1 1 1 2+3 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis DEJ 1 1 2 2 2 6+2 

15+5 Geografia GEO 2 1 1 2 1 5+2 

Občianska náuka OBN 1 1 1 1 1 4+1 

Človek a 

hodnoty 

Etická/Náboženská 

výchova 
ETV/NBV 1 1 1 1 1 4+1 4+1 

Človek a svet 

práce 

Technika TCH - - 0,5
1 

0,5
1
 - 1 

2 
Svet práce SVP - - 0,5

1
 0,5

1
 - 1 

Umenie a 

kultúra 

Hudobná výchova HUV 1 1 1 - - 3 
7+1 

Výtvarná výchova VYV 1 1 1 - - 3 

Výchova umením VUM - - - 1 1 1+1 

Zdravie a 

pohyb 

Telesná a športová 

výchova 
TSV 3 2 2 2 2 10+1 

10+1 

Voliteľné hodiny        115+31 

Spolu  27 29 30 30 30 115+31 146 
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Školský rok 2013/2014 

Dodatok č. 1/2013: Inovácia školského vzdelávacieho programu pre 8. ročník – zníženie 

časovej dotácie predmetu výchova umením a navýšenie časovej dotácie predmetu druhý 

cudzí jazyk 

Poznámky k učebnému plánu: Učebný plán je platný od školského roku 2013/2014 

1
 Predmety technika a svet práce sa vyučujú v polročných blokoch 
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Učebný plán 2013/2014 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmety Skratky 

Počet 

hodín 

5.ročník 

Počet 

hodín 

6.ročník 

Počet 

hodín 

7.ročník 

Počet 

hodín 

8.ročník 

Počet 

hodín 

9.ročník 

spolu 
Súčet 

hodín 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
SJL 5 5 5 5 5 23+2 

42+7 
Prvý cudzí jazyk ANJ 4 3 3 3 3 15+1 

Druhý cudzí jazyk NEJ/RUJ - 2 2 2 2 4+4 

Človek a 

príroda 

Biológia BIO 2 2 2
 

2 1 5+4 

14+7 Fyzika FYZ - 2 1
 

2 2 5+2 

Chémia CHE - 1
 

1
 

1 2 4+1 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika MAT 5 5 5 5 6 19+7 
21+10 

Informatika INF 1 1 1 1 1 2+3 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis DEJ 1 1 2 2 2 6+2 

15+5 Geografia GEO 2 1 1 2 1 5+2 

Občianska náuka OBN 1 1 1 1 1 4+1 

Človek a 

hodnoty 

Etická/Náboženská 

výchova 
ETV/NBV 1 1 1 1 1 4+1 4+1 

Človek a svet 

práce 

Technika TCH - - 0,5
1 

0,5
1
 - 1 

2 
Svet práce SVP - - 0,5

1
 0,5

1
 - 1 

Umenie a 

kultúra 

Hudobná výchova HUV 1 1 1 - - 3 
7 

Výtvarná výchova VYV 1 1 1 - - 3 

Výchova umením VUM - - - - 1 1 

Zdravie a 

pohyb 

Telesná a športová 

výchova 
TSV 3 2 2 2 2 10+1 

10+1 

Voliteľné hodiny        115+31 

Spolu  27 29 30 30 30 115+31 146 
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Školský rok 2014/2015 

 

Dodatok č. 1/2014: Inovácia školského vzdelávacieho programu pre 9. ročník – zníženie 

časovej dotácie predmetu dejepis  a navýšenie časovej dotácie predmetu geografia 

Dodatok č. 2/2014: Začlenenie prierezovej témy finančná gramotnosť do učebných osnov 

jednotlivých predmetov: 

 

Poznámky k učebnému plánu: Učebný plán je platný od školského roku 2014/2015 

1
 Predmety technika a svet práce sa vyučujú v polročných blokoch 
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Učebný plán 2014/2015 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmety Skratky 

Počet 

hodín 

5.ročník 

Počet 

hodín 

6.ročník 

Počet 

hodín 

7.ročník 

Počet 

hodín 

8.ročník 

Počet 

hodín 

9.ročník 

spolu 
Súčet 

hodín 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
SJL 5 5 5 5 5 23+2 

42+7 
Prvý cudzí jazyk ANJ 4 3 3 3 3 15+1 

Druhý cudzí jazyk NEJ/RUJ - 2 2 2 2 4+4 

Človek a 

príroda 

Biológia BIO 2 2 2
 

2 1 5+4 

14+7 Fyzika FYZ - 2 1
 

2 2 5+2 

Chémia CHE - 1
 

1
 

1 2 4+1 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika MAT 5 5 5 5 6 19+7 
21+10 

Informatika INF 1 1 1 1 1 2+3 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis DEJ 1 1 2 2 1 6+1 

15+5 Geografia GEO 2 1 1 2 2 5+3 

Občianska náuka OBN 1 1 1 1 1 4+1 

Človek a 

hodnoty 

Etická/Náboženská 

výchova 
ETV/NBV 1 1 1 1 1 4+1 4+1 

Človek a svet 

práce 

Technika TCH - - 0,5
1 

0,5
1
 - 1 

2 
Svet práce SVP - - 0,5

1
 0,5

1
 - 1 

Umenie a 

kultúra 

Hudobná výchova HUV 1 1 1 - - 3 
7 

Výtvarná výchova VYV 1 1 1 - - 3 

Výchova umením VUM - - - - 1 1 

Zdravie a 

pohyb 

Telesná a športová 

výchova 
TSV 3 2 2 2 2 10+1 

10+1 

Voliteľné hodiny        115+31 

Spolu  27 29 30 30 30 115+31 146 
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Školský rok 2016/2017 

 

Dodatok č. 1/2016: Inovácia školského vzdelávacieho programu pre 9. ročník – zmena 

časovej dotácie predmetov DEJ a GEO podľa učebného plánu platného v školskom roku 

2013/2014 
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Školský rok 2017/2018 

 

Dodatok č. 1/2017: Inovácia školského vzdelávacieho programu pre 9. ročník – zmena 

časovej dotácie predmetov DEJ a SJL podľa učebného plánu, navýšenie DEJ – 3 hodiny, 

zníženie SJL 4 hodiny. 

Dodatok č. 2/2017: Inovácia osnov finančnej gramotnosti podľa Národného štandardu 

verzia1.2 (http://www.minedu.sk/data/att/11358.pdf) 

http://www.minedu.sk/data/att/11358.pdf
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TÉMA/CELKOVÁ KOMPETENCIA/ČIASTKOVE KOMPETENCIE 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích procesov v osobných financiách 

ČK 1 

Používanie spoľahlivých informácií a 

uplatňovanie rozhodovacích procesov 

v osobných financiách 

Úroveň 2: 

Vysvetliť možnosti úniku dôležitých osobných 

údajov. Zhodnotiť dôsledky zneužitia osobných 

údajov.  

Vysvetliť, ako komunikácia o finančne 

významných záležitostiach môže pomôcť 

predchádzaniu konfliktom (finančná inštitúcia, 

klient). 

 

  MAT INF  

ČK 2 
Stručne zhrnúť hlavné nástroje na 

ochranu spotrebiteľov 

Úroveň 2: 

Vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov 

vrátane práva na reklamáciu.  

Uviesť príklady klamlivých a zavádzajúcich 

obchodných praktík.  

Uviesť príklady falšovaných tovarov (tzv. 

fejkov). 

 

  SJL OBN  
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TÉMA/CELKOVÁ KOMPETENCIA/ČIASTKOVE KOMPETENCIE 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

ČK 3 
Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu 

nad finančnými trhmi 

Úroveň 2: 

Vysvetliť význam ochrany vkladov v SR.  

Vysvetliť rozdiel medzi bankovými a 

nebankovými subjektmi. 

 

    OBN 

ČK 4 

Posúdiť význam boja proti korupcii, 

podvodom, ochrany proti praniu 

špinavých peňazí 

Úroveň 2: 

Identifikovať korupčné správanie.  

Identifikovať podvodné správanie.  

Uviesť príklady zneužívania verejných zdrojov. 

    SJL 

2. Plánovanie, príjem a práca 

Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu  

Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí 

ČK 1 Identifikovať zdroje osobných príjmov 

Vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá).  

Charakterizovať príjem z podnikateľskej činnosti. 
TCH    

INF 

OBN 
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TÉMA/CELKOVÁ KOMPETENCIA/ČIASTKOVE KOMPETENCIE 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

ČK 2 Vypracovať finančný plán 

Vysvetliť prvky osobného rozpočtu (pravidelné a 

nepravidelné príjmy, výdavky a úspory).  

Zostaviť rozpočet domácnosti.  

Zostaviť jednoduchý podnikateľský zámer a 

rozpočet malého podniku – fyzickej osoby.  

Charakterizovať typy rozpočtov (vyrovnaný, 

schodkový, prebytkový) na úrovni rodiny. 

TCH 
SJL 

MAT 
TCH ETV 

INF 

OBN 

ČK 3 Vysvetliť daňový a odvodový systém Uviesť príklady, ako štát využíva príjmy z daní.   MAT  
OBN 

MAT 

ČK 4 

Zhrnúť právne formy podnikania a 

základné predpisy pre oblasť 

podnikania 

Vysvetliť podstatu a význam podnikania na 

príkladoch podnikateľských subjektov v praxi.  

Navrhnúť vlastný projekt a individuálne aj 

tímovo pracovať na jeho realizácii. 

    OBN 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny 

ČK 1 
Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, 

spoločenské potreby 

Úroveň 2: 

Vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať 

(rozdiel medzi úsporami a pôžičkou).  

  
ETV 

TCH 
SJL 

INF 

SJL 

OBN 
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TÉMA/CELKOVÁ KOMPETENCIA/ČIASTKOVE KOMPETENCIE 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu 

peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných 

potrieb. 

ČK 2 
Prijímať finančné rozhodnutia 

zvažovaním alternatív a ich dôsledkov 

Úroveň 2: 

Zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority.  

Prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich 

reálnych možností a zhodnotiť ich dôsledky.  

Opísať základné typy bankových produktov. 

 ETV TCH  
INF 

OBN 

ČK 3 

Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri 

zodpovednom rozhodovaní  

o nákupe 

Úroveň 2: 

Opísať spôsob rozhodovania pri sporení a 

investovaní finančných prostriedkov.  

Rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy reklamy na 

spotrebiteľa. 

SJL 

MAT 
   

INF 

ETV 

ČK 4 
Popísať používanie rôznych metód 

platenia 

Úroveň 2: 

Opísať moderné spôsoby platenia.  

Rozlíšiť platobné karty podľa funkcie (debetné, 

kreditné).  

Opísať spôsoby platenia v tuzemskej a 

zahraničnej mene.  

MAT MAT TCH  
INF 

OBN 
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TÉMA/CELKOVÁ KOMPETENCIA/ČIASTKOVE KOMPETENCIE 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Porozumieť prepočtu meny (napríklad českých 

korún na Euro a naopak). 

4. Úver a dlh 

Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu 

ČK 1 
Identifikovať riziká, prínosy a 

náklady jednotlivých typov úverov 

Úroveň 2 

Zhodnotiť výhody a nevýhody využívania úveru 

vrátane používania kreditnej karty.  

Aplikovať na príkladoch jednoduché úročenie.  

Analyzovať možnosti získavania finančných 

prostriedkov cez bankové a nebankové subjekty a 

dôvody a riziká nákupov na úver. 

 

  

INF 

TCH 

MAT 

 
INF 

OBN 

ČK 2 

Mať základné informácie o 

jednotlivých druhoch spotrebiteľských 

úverov 

Úroveň 2 

Uviesť príklady spotrebiteľských úverov a ich 

poskytovateľov. 

Vysvetliť systém ochrany spotrebiteľa pri 

   MAT 
INF 

OBN 
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TÉMA/CELKOVÁ KOMPETENCIA/ČIASTKOVE KOMPETENCIE 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

úveroch spotrebiteľom. 

ČK 3 

Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť 

problémom so zadlžením (predlžením) 

alebo ako ich zvládnuť. 

Úroveň 2 

Uviesť príklady legálnych a nelegálnych 

postupov pri vymáhaní dlhov. Zhodnotiť význam 

úverovej histórie a budovanie pozitívnej úverovej 

histórie. 

    
INF 

 

5. Sporenie a investovanie 

Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi. 

ČK 1 
Vysvetliť, ako sporenie prispieva k 

finančnej prosperite 

Úroveň 2: 

 

Vysvetliť hodnotu a význam „núdzového fondu“.  

Opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na 

krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele. 

    INF 

ČK 2 
Zhodnotiť investičné alternatívy. 

 

Úroveň 2: 

Uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly 

    INF 
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TÉMA/CELKOVÁ KOMPETENCIA/ČIASTKOVE KOMPETENCIE 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

 a jednoduchý prístup k finančným prostriedkom.  

Uviesť možnosti využitia voľných finančných 

prostriedkov (sporenie, produkty so štátnym 

príspevkom, nehnuteľnosti).  

Zdôvodniť výber zvoleného produktu pre 

investovanie voľných finančných prostriedkov. 

6. Riadenie rizika a poistenie 

Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. 

ČK 1 
Vysvetliť pojem riziko a pojem 

poistenie 

Úroveň 2 

Opísať spôsoby, akými sa dajú znížiť rôzne druhy 

rizík alebo ako sa im dá úplne vyhnúť.  

Vysvetliť podstatu a význam poistenia.  

Uviesť základné druhy poistenia (životné a 

neživotné). 

    
INF 

OBN 

ČK 2 

Charakterizovať verejné poistenie a 

vysvetliť rozdiel medzi 

verejným a súkromným (komerčným) 

poistením. 

Úroveň 2 

Vysvetliť základný účel verejného poistenia.  

Charakterizovať zdravotné poistenie, sociálne 

poistenie a v rámci neho predovšetkým 

nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, 

    OBN 
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TÉMA/CELKOVÁ KOMPETENCIA/ČIASTKOVE KOMPETENCIE 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. 

ČK 3 Charakterizovať komerčné poistenie. 

Úroveň 2 

Rozoznať hlavné typy poistenia motorových 

vozidiel.  

Vysvetliť rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti 

(bytu, resp. domu) a poistením domácnosti 

(zariadenia). 

    INF 
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Učebný plán 2017/2018 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmety Skratky 

Počet 

hodín 

5.ročník 

Počet 

hodín 

6.ročník 

Počet 

hodín 

7.ročník 

Počet 

hodín 

8.ročník 

Počet 

hodín 

9.ročník 

spolu 
Súčet 

hodín 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
SJL 5 5 5 5 4 23+1 

42+6 
Prvý cudzí jazyk ANJ 4 3 3 3 3 15+1 

Druhý cudzí jazyk NEJ/RUJ - 2 2 2 2 4+4 

Človek a 

príroda 

Biológia BIO 2 2 2
 

2 1 5+4 

14+7 Fyzika FYZ - 2 1
 

2 2 5+2 

Chémia CHE - 1
 

1
 

1 2 4+1 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika MAT 5 5 5 5 6 19+7 
21+10 

Informatika INF 1 1 1 1 1 2+3 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis DEJ 1 1 2 2 3 6+3 

15+6 Geografia GEO 2 1 1 2 1 5+2 

Občianska náuka OBN 1 1 1 1 1 4+1 

Človek a 

hodnoty 

Etická/Náboženská 

výchova 
ETV/NBV 1 1 1 1 1 4+1 4+1 

Človek a svet 

práce 

Technika TCH - - 0,5
1 

0,5
1
 - 1 

2 
Svet práce SVP - - 0,5

1
 0,5

1
 - 1 

Umenie a 

kultúra 

Hudobná výchova HUV 1 1 1 - - 3 
7 

Výtvarná výchova VYV 1 1 1 - - 3 

Výchova umením VUM - - - - 1 1 

Zdravie a 

pohyb 

Telesná a športová 

výchova 
TSV 3 2 2 2 2 10+1 

10+1 

Voliteľné hodiny        115+31 

Spolu  27 29 30 30 30 115+31 146 

 

  



 79 

Školský rok 2018/2019 

 

Dodatok č. 1/2018: Inovácia školského vzdelávacieho programu pre 9. ročník – zmena 

časovej dotácie predmetov SJL a MAt podľa učebného plánu, navýšenie SJL – 5 hodín, 

zníženie MAT 5 hodín. 
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Učebný plán 2018/2019 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmety Skratky 

Počet 

hodín 

5.ročník 

Počet 

hodín 

6.ročník 

Počet 

hodín 

7.ročník 

Počet 

hodín 

8.ročník 

Počet 

hodín 

9.ročník 

spolu 
Súčet 

hodín 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
SJL 5 5 5 5 5 23+2 

42+7 
Prvý cudzí jazyk ANJ 4 3 3 3 3 15+1 

Druhý cudzí jazyk NEJ - 2 2 2 2 4+4 

Človek a 

príroda 

Biológia BIO 2 2 2
 

2 1 5+4 

14+7 Fyzika FYZ - 2 1
 

2 2 5+2 

Chémia CHE - 1
 

1
 

1 2 4+1 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika MAT 5 5 5 5 5 19+6 
21+9 

Informatika INF 1 1 1 1 1 2+3 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis DEJ 1 1 2 2 3 6+3 

15+6 Geografia GEO 2 1 1 2 1 5+2 

Občianska náuka OBN 1 1 1 1 1 4+1 

Človek a 

hodnoty 

Etická/Náboženská 

výchova 
ETV/NBV 1 1 1 1 1 4+1 4+1 

Človek a svet 

práce 

Technika TCH - - 0,5
1 

0,5
1
 - 1 

2 
Svet práce SVP - - 0,5

1
 0,5

1
 - 1 

Umenie a 

kultúra 

Hudobná výchova HUV 1 1 1 - - 3 
7 

Výtvarná výchova VYV 1 1 1 - - 3 

Výchova umením VUM - - - - 1 1 

Zdravie a 

pohyb 

Telesná a športová 

výchova 
TSV 3 2 2 2 2 10+1 

10+1 

Voliteľné hodiny        115+31 

Spolu  27 29 30 30 30 115+31 146 

 


