
Začlenenie prierezových tém – súčasť školského vzdelávacieho 
programu - príloha 
 

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

v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Prelínajú sa jednotlivými vzdelávacími 

oblasťami. Odráža aktuálne problémy súčasnosti a sú určitým návodom na ich prevenciu 

a riešenie. Zároveň však slúžia aj na prehĺbenie základného učiva a majú prispieť k tomu, aby 

si žiaci rozšírili rozhľad. Prepájajú rôzne oblasti základného učiva, prispievajú ku 

komplexnosti vzdelávania žiakov a pozitívne ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania 

kľúčových kompetencií.  

 

      V rámci primárneho vzdelávania ide o nasledovné prierezové témy: 

- osobný a sociálny rozvoj   ( OSR ) 

- environmentálna výchova  ( ENV ) 

- mediálna výchova              ( MDV ) 

- multikultúrna výchova       ( MUV ) 

- dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  ( DOV ) 

- ochrana života a zdravia      ( OZO ) 

- tvorba projektu a prezentačné zručnosti  ( TBZ ) 

- regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  ( RGV ) 

- finančná gramotnosť ( FIG ) 

 

V nasledujúcej časti ŠkVP sú rozpracované vyššie uvedené prierezové oblasti, pričom 

jednotlivé témy, ktoré realizujeme, sú označované systémom očíslovania, využívanom 

v učebných osnovách každého predmetu. 

 

a/ Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke(DOV) 

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

cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok 

má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, 

ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku.  



Úlohou dopravnej výchovy v našej škole je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v 

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

výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel.  

Realizácia učebnej činnosti sa na našej škole uskutočňuje niekoľkými formami: 

 je zapracovaná ako prierezová téma do učebných osnov jednotlivých predmetov 

 návštevadetského dopravného ihriskav rozsahu 4 hodín ( profesionálnom dopravnom 

ihrisku)  

 „Na bicykli bezpečne“- aktivita v rozsahu 4 vyučovacích hodín s využitím prenosného 

detského ihriska v bezpečných priestoroch okolia školy - súčasťou  je vždy teoretická 

i praktická časť 

 v rámci školských akcií- napr. počas účelových cvičení a didaktických hier, exkurzií, 

výletov, návštevy divadla, plavecký a lyžiarsky výcvik, ... 

Ciele dopravnej výchovy sa napĺňajú uvedenými formami, v rámci ktorých sa venujeme 

nasledovným témam: 

DOV 1:  Všeobecné záväzné právne predpisy o doprave. 

DOV 2:  Morálna a právna zodpovednosť účastníkov cestnej premávky. 

DOV 3:  Ohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky. 

DOV 4:  Bezpečné správanie sa účastníkov cestnej premávky (chodec, cyklista, korčuliar, 

...). 

DOV 5:  Prostredie na komunikácii počas premávky, schopnosť vyhodnotiť rôzne situácie 

v praktickom živote. 

DOV 6:  Schopnosť orientovať sa v krízových, nebezpečných situáciách. 

DOV 7:  Zásady činnosti pri dopravnej nehode. 

DOV 8:  Poskytnutie prvej pomoci – povinnosť každého občana. 

DOV 9:  Vplyv negatívnych faktorov ovplyvňujúcich kondíciu vodiča – únava, spánok, 

alkohol. 

DOV 10:  Vplyv technického stavu dopravných prostriedkov na bezpečnosť cestnej 

premávky. 

DOV 11:  Dopravné značky a zariadenia. 

DOV 12:  Význam dopravného značenia. 

DOV 13:  Technika jazdy na bicykli, bezpečnosť počas cesty do a zo školy. 



DOV 14:  Výhody a efektívnosť využitia internetu, multimédií vo výučbe. 

 

b/ Mediálna výchova (MDV) 

Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť: 

 schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi 

médií a ich produktmi, 

 spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo 

znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania 

„mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a 

ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-

vzdelávaciu a mravnú), 

 schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných 

informácií, 

 schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to 

hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť 

uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať. 

Mediálnu výchovu ako prierezovú tému sme zaradili do ŠkVP nasledovne: 

 

 ako integrálnu súčasť obsahu mnohých predmetov – zapracované v učebných 

osnovách a realizované v rámci vyučovania 

 ako hlavnú náplň činnosti rozhlasového krúžku- príprava a realizácia rozhlasového 

vysielania na škole 

 využitie médií pri projektovej práci žiakov 

 v rámci triednických hodín a triednych aktívov rodičov  

Realizované témy mediálnej výchovy: 

MDV 1:  Druhy médií a ich fungovanie. 

MDV 2:  Pozitívne a negatívne vplyvy médií na život mladého človeka. 

MDV 3:  Vplyv médií na ľudí vyššieho veku. 

MDV 4:  Vplyv násilia v médiách na vývin dieťaťa. 



MDV 5:  Vplyv sexuality v médiách na vývin dieťaťa. 

MDV 6:  Ľudská dôstojnosť a médiá. 

MDV 7:  Aktívne využitie médií v procese komunikácie. 

MDV 8:  Realita života a mediálna realita. 

MDV 9: Sloboda výberu mediálnych produktov. 

MDV 10:  Nahrádzanie mediálneho konzumu alternatívnou zmysluplnou činnosťou 

(stretnutia s priateľmi, výlety do prírody, šport, hobby...). 

MDV 11:  Produkcia vlastných mediálnych príspevkov. 

MDV 12:  Právo ľudí na slobodu vyjadrovania. 

MDV 13:  Právo človeka na slobodný prístup k informáciám. 

MDV 14: Internet ako pomocník v procese vzdelávania. 

MDV 15:  Internet ako únik do virtuálnej reality. 

MDV 16:  Uniformizácia spôsobená nepochybnou dominanciou jedného jazyka a jednej 

kultúry v nových médiách. 

MDV 17:  Médiá ako nástroj propagácie demokratických zmien. 

MDV 18:  Médiá ako nástroj hrozby aktivít iniciujúcich etnickú nenávisť. 

 

c/ Ochrana života a zdravia (OZO) 

Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. 

Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom 

pohybu a pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava 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, terorizmom voči občanom nášho štátu. U 

žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia 

a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť im teoretické vedomosti, praktické 

poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Vyškoliť ich v 

poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, rozvinúť morálne vlastnosti 

žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, formovať predpoklady na 

dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú 

záťaž náročných životných situácií. 

Prierezová téma je tvorená troma základnými oblasťami: 



 riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, 

 zdravotná príprava, 

 pohyb a pobyt v prírode. 

Ochranu človeka a zdravia u nás realizujeme nasledovne: 

 prostredníctvom učebných predmetov – jednotlivé témy sú zapracované ako 

integrálna súčasť učebných osnov (napríklad v predmetoch chémia, biológia, fyzika, 

atď) 

 ako samostatné organizačné formy vyučovania – didaktické hry jedenkrát ročne a 

účelové cvičenia dvakrát ročne- podrobne rozpracované témy, ktoré sa realizujú 

v rámci týchto foriem, sú rozpracované v samostatnom dokumente 

 škola v prírode- vhodné z hľadiska rozmanitosti vzniknutých situácií 

 pobyt v prírode so žiakmi na triednych akciách, školských výletoch, exkurziách, 

plnenie úloh v rámci Olympijského dňa,... 

 prírodovedno- turistický krúžok 

 projekt Červené stužky 

Ciele ochrany života človeka a jeho zdravia sú napĺňané nasledovnými témami: 

OZO 1:  Vznik mimoriadnych udalostí v prírode a na objektoch. 

OZO 2:  Významné budovy a ich význam. 

OZO 3:  Zbrane hromadného ničenia a ich ničivé účinky. 

OZO 4:  Varovné signály civilnej ochrany a činnosť žiakov po ich vyhlásení. 

OZO 5:  Prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca. 

OZO 6:  Zamorenie územia nebezpečnými látkami. 

OZO 7:  Hygienická očista a ochrana potravín a vody. 

OZO 8:  Ochrana proti požiarom. 

OZO 9:  Zásady starostlivosti o zdravie. 

OZO 10:  Všeobecné zásady pri poskytovaní prvej pomoci. 

OZO 11:  Pobyt v prírode a jej ochrana. 

OZO 12:  Postup ošetrenia jednoduchých poranení. 

OZO 13:  Významné strediská z hľadiska zdravotnej prevencie a liečenia. 

OZO 14:  Pohyb v prírode pomocou mapy a buzoly. 

OZO 15:  Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život. 



OZO 16:  Kolektívna ochrana pred účinkami následkov pri mimoriadnych udalostiach. 

 

 

 

 

d/ Regionálna výchova (RGV) 

 

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na 

pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia 

a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.  

 

Vzdelávacia činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu 

a kultúru vlastnej obce, mesta, ale aj súčasnosť, faunu, flóru. Je potrebné u žiakov pestovať 

a rozvíjať cit ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva 

našich predkov. 

 

 

Realizácia prierezovej témy u nás prebieha nasledovne: 

 zaradením prierezovej témy ako integrálnej súčasti do jednotlivých učebných osnov 

predmetov školského vzdelávacieho programu 

 rozvíjaním talentu detí v rámci voľnočasových aktivít (spevácky krúžok, výtvarný 

krúžok, šikovné ruky) 

 prípravou slávnostných akadémií pri rôznych príležitostiach- napr. Deň matiek, 

Kultúrne Vianoce, Mesiac úcty k starším, SNP, ... 

 rozhlasové relácia- pripomínajú významné udalosti z histórie, sviatky,... 

 

Témy rozvíjajúce vyššie uvedené kompetencie: 

 

RGV 1:   Moja rodina. 

RGV2:    Škola, okolie školy.  

RGV 3:    Obec, mesto, v ktorom žijem (poloha, história a súčasnosť).  

RGV 4 :   Rozprávky, príbehy, legendy spojené s históriou obce, mesta.  



RGV 5:    Tradičné regionálne zvyky, obyčaje.  

RGV 6:    Kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce, mesta.  

RGV 7:    Regionálne múzea, prírodovedné múzeá, galérie, skanzeny  

RGV 8:    Významné osobnosti regiónu.  

RGV 9:    Prírodné krásy regiónu.  

RGV 10:  Náučné chodníky v regióne.  

RGV 11:  Chránené rastliny a živočíchy na území regiónu. 

RGV 12:  Minerály, skameneliny, jaskyne na území regiónu.  

RGV 13:  Tradičné produkty a zamestnania v regióne.  

RGV 14:  Umelecké produkty, tradičné ľudovoumelecké remeslá regiónu.  

RGV 15:  Miestne a regionálne jazyky. 

RGV 16:  Spoznávanie základných znakov ľudovej kultúry národností žijúcich na Slovensku.  

RGV 17:  Výber z historických, kultúrnych pamätihodností Slovenska (hrady, zámky,   

                 architektúra)  

RGV 18:  Flóra a fauna na Slovensku.  

RGV 19:  Chránené územia na Slovensku.  

RGV 20:  Ľudové piesne a tance, dramatické a výtvarné umenie, tradičné ľudovoumelecké  

                 remeslá z regiónov Slovenska. 

RGV 21:  Geografické zvláštnosti Slovenska, geografické a prírodné monumenty, jaskyne a i.  

RGV 22:  Významné osobnosti rôznych oblastí kultúry a histórie Slovenska.  

RGV 23:  Ľudové staviteľstvo.  

RGV 24:  Domácke a tradičné remeselné výrobky.  

RGV 25:  Tradičné remeslá (ich história).  

RGV 26:  Produkcia potravín a strava.  

RGV 27:  Odev (kroje na dedine).  



RGV 28:  Výtvarné umenie a i.  

 

RGV 29:  Ústne tradície a prejavy vrátane jazyka (ľudová slovesnosť, nárečia)  

RGV 30:  Interpretačné umenie (ľudové hudba, piesne, tance, hry). 

RGV 31:  Spoločenské praktiky, zvyky.  

RGV 32:  Rituály a slávnostné udalosti. 

RGV 33:  Tradície spojené s náboženskými sviatkami (napr. vianočné, veľkonočné a i.).  

RGV 34:  Zvyky a obyčaje súvisiace s prírodou a vesmírom.  

RGV 35:  Folklórne tradície (prejavy tradičnej ľudovej kultúry: ústne, herné, dramatické,  

                 spevné, tanečné a hudobné).  

 

 

e/ Environmentálna výchova (ENV) 

 

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov 

medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä 

pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje 

sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde 

sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.  

Na realizácii prierezovej témy sa podieľajú viaceré vzdelávacie oblasti (učebné predmety). 

Vzájomným prepojením, rozšírením, upevňovaním a systematizáciou vedomostí, špeciálnych 

návykov a zručností upozorňujeme žiakov na súvislosti medzi poznatkami, ktoré si už osvojili 

na pochopenie problematiky zo širšieho pohľadu. Len tak dokážu skutočne pochopiť globálne 

problémy. Pochopenie je základnou podmienkou aktívneho prístupu žiakov k efektívnej 

ochrane a udržateľnému stavu životného prostredia.  

 

Prierezová téma je na našej škole realizovaná viacerými formami: 

 

 v rámci mnohých predmetov ako ich integrálna súčasť ( napríklad prírodoveda, 

biológia, chémia, fyzika, geografia...) 

 škola v prírode 



 lyžiarsky výcvikový kurz 

 voľnočasové aktivity- napr. prírodovedno- turistický krúžok 

 účelové cvičenia a didaktické hry 

 zber drobného elektroodpadu- projekt Recyklohry 

 zber druhotných surovín- zber papiera dvakrát ročne 

 triedenie odpadu v škole- vrecia na plasty- fľaše, v rámci tried papier 

 starostlivosť o areál školy- výsadba drevín, kvetov, zbieranie odpadkov,... 

 v rámci každej triedy- starostlivosť o črepníkové rastliny v triede 

 zapojenie sa do projektu zameraného na využitie alternatívnych zdrojov energie- 

Slovakia Energy 

 

Ďalšie aktivity sú podrobnejšie rozpracované v pláne koordinátora environmentálnej výchovy. 

 

Jednotlivé témyenvironmentálnej výchovy: 

 

ENV 1:  Poznávame organizmy okolo nás. 

ENV 2:  Činnosti človeka ohrozujúce biodiverzitu na Zemi. 

ENV 3:  Chránené rastlinné a živočíšne druhy v našom okolí. 

ENV 4:  Význam (funkcia) lesa pre človeka (zdravotná, psychohygienická, estetická, 

produkčná, ...). 

ENV 5:  Význam (funkcia) lesa pre krajinu (produkčná – O2; regulačná – teplota, vlhkosť, 

vietor, vodný režim, hluk; protierózna, ochranná – pre organizmy). 

ENV 6:  Ekologické následky nadmernej ťažby pralesov (pľúca Zeme). 

ENV 7:  Význam pôdy pre život na Zemi. 

ENV 8:  Pôda ako obnoviteľný zdroj. 

ENV 9:  Význam pôdnych organizmov (pôdne baktérie, huby, bezstavovce, drobné 

stavovce). 

ENV 10:  Negatívny dopad poľnohospodárskej intenzifikácie na kvalitu pôdy. 

ENV 11:  Ekologické poľnohospodárstvo verzus moderné poľnohospodárstvo. 

ENV 12:  Ovzdušie a jeho význam pre živé organizmy vrátane človeka. 

ENV 13:  Ozón ako nevyhnutná zložka ovzdušia. 

ENV 14:  Znečisťovanie ovzdušia ako dôsledok ľudskej činnosti (petrochemický priemysel, 

chemický priemysel, tepelné elektrárne, dopravy, freóny, ...). 



ENV 15:  Negatívne dôsledky znečistenia ovzdušia na zdravotný stav človeka a iných 

organizmov. 

ENV 16:  Príčiny vzniku kyslého dažďa a jeho vplyv na biosféru, pedosféru a hydrosféru. 

ENV 17:  Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie. 

ENV 18:  Alternatívne zdroje energie a význam ich využitia (slnečná, veterná, vodná, 

geotermálna energia, energia biomasy). 

ENV 19:  Význam a dôležitosť každodenného šetrenia energie (domácnosť, škola, ...). 

ENV 20:  Voda ako základ a nevyhnutnosť života na Zemi. 

ENV 21:  Pitná, úžitková a odpadová voda – ako s ktorou hospodáriť? 

  ENV 22:  Problémy zásobenia pitnou vodou v niektorých krajinách sveta – dôvod na 

ochranu a šetrenie vôd. 

ENV 23:  Príčiny a následky znečistenia povrchovej a podpovrchovej vody. 

ENV 24:  Odpad ako produkt ľudskej činnosti (druhy odpadu). 

ENV 25:  Spôsoby likvidácie odpadu – spaľovanie, skladovanie, recyklácia, 

kompostovanie,... 

ENV 26:  Odpady a ich negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia. 

ENV 27:  Výstavba a jej vplyv na kvalitu životného prostredia a estetický ráz krajiny. 

ENV 28:  Význam zachovania prírodného prostredia v okolí ľudských obydlí. 

ENV 29:  Urbanizácia – život v meste a na dedine. 

ENV 30:  Význam chránených území Slovenska (NP, CHKO, NPR, CHÚ, PP, ...). 

 

f/ Multikultúrna výchova (MUV) 

 

Všeobecným cieľom multikultúrnej výchovy v nižšom sekundárnom vzdelávaní 

je rozvinúť u žiakov uvedomelú kultúrnu sebareflexiu, podporovať ich rešpekt 

k príslušníkom iných kultúr, a tak budovať základy pre uvedomelú medzikultúrnu 

spoluprácu v budúcnosti. 

Hlavné ciele 

1. Viesť žiakov ku kultúrnej sebareflexii. 

2. Viesť žiakov k mysleniu o kultúre. 

3. Viesť žiakov k rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti blízkeho okolia. 

4. Viesť žiakov k spolupráci s príslušníkmi iných kultúr. 

Čiastkové ciele 

1. Rozvinúť uvedomelú reflexiu vlastnej kultúrnej identity. 



2. Prehĺbiť analytické schopnosti v myslení o kultúre. 

3. Rozvinúť schopnosti analyzovať a triediť informácie o kultúrach. 

4. Rozvinúť argumentáciu pri prezentácii vlastných názorov a postojov. 

5. Vybudovať schopnosť odhaľovať základné stereotypy a predsudky. 

6. Prehĺbiť poznanie kultúr blízkeho okolia. 

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

8. Vybudovať reflexiu medziľudských vzťahov. 

9. Podnietiť snahu o korektné vzťahy s blízkym okolím. 

10. Rozvinúť základy medzikultúrnej tolerancie. Motivovať pre spoluprácu s ľuďmi 

z iných sociálnych skupín. 

 

Multikultúrna výchova sa na škole realizuje prostredníctvom nasledovných foriem: 

 

 začlenením prierezovej témy do učebných osnov predmetov, predovšetkým 

v humanitných a spoločenskovedných (napr. jazyky, etická a náboženská výchova, 

dejepis), ale v určitej miere aj do prírodovedných 

 prostredníctvom zapojenia školy do projektov medzinárodnej spolupráce škôl  

E-Twinning 

 aktivity na triednických hodinách 

 každoročné zapojenie sa do projektu UNICEF- Týždeň modrého gombíka 

 

Realizované témy: 

 

MUV 1: Úloha jednotlivých kultúr v historickom kontexte, ich diferencovaný a pritom 

                  sociálne rovnocenný vklad do svetovej kultúrnej histórie 

MUV 2: Vzťah našej kultúry s inými kultúrami a ich vzájomné ovplyvňovanie 

MUV 3:  Vplyv kultúr národnostných menšín na kultúru slovenského národa. 

MUV 4:  Prekonávať egocentrický pohľad na svet. 

MUV 5:  Tolerancia a empatia k iným kultúram. 

MUV 6:  Prírodné a životné podmienky ovplyvňujú kultúru národa. 

MUV 7:  Svetové prírodné a historické klenoty zapísané do zoznamu UNESCO. 

MUV 8:  Migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. 

MUV 9:  Pozitívny a negatívny vplyv zahraničnej hudby a filmov na mládež. 



MUV 10:  Chápanie multikultúrnych vzťahov a súvislostí pomocou literatúry, čítania a 

výtvarného umenia. 

MUV 11:  Deň boja proti rasizmu. 

MUV 12:  Udržiavanie svojej kultúry, zvykov a tradícií. 

MUV 13:  Pestovanie hrdosti na svoj národ a kultúru - výchova k národnému sebavedomiu. 

MUV 14:  Efektívne využívanie voľného času, telesný a kultúrny rozvoj osobnosti. 

MUV 15:  Poznatky z telesnej kultúry - zásady kultúrneho správania na športových súťažiach 

v úlohe diváka, poslanie olympijského hnutia. 

MUV 16:  Formovanie kultúrnych vzťahov človeka k človeku a k svetu. 

MUV 17:  Uznávať a zabezpečovať práva dieťaťa, bez diskriminácie akéhokoľvek druhu 

a bez ohľadu na rasu, farbu, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné 

presvedčenie. 

 

g/ Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR) 

 

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje 

žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný rozvoj 

žiakov, ale aj rozvíjanie osobnostných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický 

rozvoj podporujú. 

Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, 

sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a 

sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a 

práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné 

medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať 

svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, 

agresivity, užívania návykových látok). 

Realizácia témy na škole- je niekoľko línií, prostredníctvom ktorých sa uskutočňuje: 

 prelína sa ako integrálna súčasť učebnými osnovami všetkých vzdelávacích 

oblastí, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov 

 prakticky prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a 

iných interaktívnych metód nielen v rámci triednych aktivít, ale využívame aj 



služby pedagogicko- psychologickej poradne, spolupracujeme s políciou, 

zdravotníkmi (rôzne projekty- rozpracované podrobnejšie v Pláne koordinátora 

prevencie drogových závislostí) 

 žiaci majú možnosť rozvíjať svoj talent a sebavedomie aj v rámci svojich 

vystúpení na rozličných akadémiách 

 v rámci niektorých tried- diskusné skupiny pred vyučovaním 

Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov sa uskutočňuje prostredníctvom nasledovných tém: 

OSR 1:  Sebareflexia – poznávam a vážim si sám seba. 

OSR 2:  Poznám svoje klady aj nedostatky; využívam svoj potenciál. 

OSR 3:  Sebaregulácia – zodpovednosť za svoje konanie. 

OSR 4:  Asertivita – viem slušne povedať svoj názor. 

OSR 5:  Skutočné hodnoty v živote človeka + kritické myslenie. 

OSR 6:  Zásady psychohygieny človeka. 

OSR 7:  Kreativita, fantázia, tvorivosť. 

OSR 8:  Pozitívne hodnotenie druhých – viem pochváliť kamaráta a tešiť sa z jeho úspechu. 

OSR 9:  Prejavujem vďačnosť, sympatie, nadšenie, dôveru, radosť, dobroprajnosť, prianie, 

uznanie a optimizmus. 

OSR 10:  Spolupráca – pracujem v tíme. 

OSR 11:  Slušne komunikujem – verbálne aj neverbálne. 

OSR 12:  Uznávam mravné hodnoty a správam sa slušne. 

OSR 13:  Aj ja som súčasť rodiny – výhody a povinnosti. 

OSR 14:  Nediskriminujem ľudí podľa pohlavia, veku, rasy či náboženstva. 

OSR 15:  Viem sa správne rozhodnúť. 

 

h/ Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TBZ) 

 

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, 

používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, 

prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine.  

Hlavným cieľom je, aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť 

seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať 



ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, 

overiť ju a pod. 

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a 

komunikačných technológií. 

Výsledkom vzdelávania bude, že žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych 

kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, 

pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, využiť nástroje IKT, identifikovať a 

popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a 

selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, vytvoriť plán prezentácie, 

naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri 

vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov 

svojho výskumu. 

Samotná realizácia tejto prierezovej témy sa uskutočňuje na našej škole nasledovne: 

 

 zapracovaním úloh smerujúcich k rozvoju daných kompetencií do jednotlivých 

predmetov všetkých vzdelávacích oblastí 

 realizáciou slávnostných akadémií 

 aktívnym zapojením žiakov do školských projektov- napr. Červené stužky, 

SlovakiaEnergy, Týždeň modrého gombíka, E-Twinning,... 

 

Rozpracovanie jednotlivých tém: 

 

TBZ  1:   Schopnosť komunikovať 

TBZ  2:   Schopnosť argumentovať 

TBZ  3:   Používanie informácií a práca s nimi 

TBZ  4:   Riešenie problémov 

TBZ  5:   Spolupráca v skupine 

TBZ  6:   Prezentácia samého seba 

TBZ  7:   Prezentácia práce v skupine 

TBZ  8:   Riadenie seba 

TBZ  9:   Riadenie tímu 

TBZ  10: Vypracovanie harmonogramu svojich prác 



TBZ  11: Získavanie potrebných informácií 

TBZ  12: Spracovanie informácií 

TBZ  13: Vyhľadanie a pomenovanie problémov 

TBZ  14: Utvorenie hypotézy 

TBZ  15: Overenie hypotézy 

 

i/ Finančná gramotnosť (FIG) 

 

Pojem gramotnosť (zjednodušene vyjadrené) chápeme ako súbor určitých znalostí a 

hodnotových postojov občana.  

 

Finančná gramotnosť je definovaná ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a 

skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné 

finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.  

 

Cieľom realizácie prierezovej témy je zoznámiť žiakov s otázkami súvisiacimi s: 

 problematikou fungovania jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti, čo znamená žiť 

hospodárne,  

 vyhodnotením informácií z rôznych zdrojov,  

 orientáciou v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny peniazmi,  

 tvorbou osobného finančného plánu,  

 spôsobmi používania rôznych metód platenia,  

 možnosťami budovania majetku investovaním,  

 aktuálnymi informáciami o druhoch úverov a ako zvládať zadĺženie,  

 riadením rizík a systémom zabezpečenia pre prípad nepriaznivej situácie a staroby,  

 vplyvom finančných kríz na hospodárenie jednotlivca a rodiny.  

Na škole tieto témy realizujeme nasledovne: 

 

 zapracovaním obsahu prierezovej témy do osnov rôznych predmetov ( hlavne 

matematiky, občianskej náuky, etickej výchovy...) 

 pri plánovaní triednych akcií- rozpočet na osobu na výlet, exkurziu, návštevu divadla, 

atď. 



 zapojením sa do projektu Baťovho systému  - v rámci záujmovej činnosti a občianskej 

náuky 

 ako neoddeliteľná súčasť alternatívneho predmetu Vedenie domácnosti od 7. ročníka, 

kde je finančná gramotnosť nielen samostatným tematickým celkom, ale aj v rámci 

ostatných zložiek sú u žiakov rozvíjané tieto kompetencie, kedy potrebujú pracovať 

s rozpočtom, rozhodovať sa o opodstatnenosti jednotlivých výdavkov atď. ( napr. pri 

varení či šití ) 

 

Jednotlivé témy finančnej gramotnosti: 

 

FIG  1: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami  

a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. 

FIG  2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej 

vyjadrovania. 

FIG  3:Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a dedenia 

chudoby. 

FIG  4: Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti. 

FIG  5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.  

FIG  6: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. 

FIG  7: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rozmanitých zdrojov. 

FIG  8: Kontrolovať osobné informácie.  

FIG  9: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov. 

FIG 10: Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných záležitostiach. 

FIG 11: Vedieť stručne zhrnúť hlavné zdroje na ochranu spotrebiteľov. 

FIG 12 : Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. 

FIG 13: Porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania životných 

(ekonomických potrieb) jednotlivca rodiny. 

FIG 14: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska uspokojovania životných 

potrieb. 

FIG 15: Identifikovať zdroje osobných príjmov. 

FIG 16: Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny peniazmi. 

FIG 17: Opísať faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy. 



FIG 18: Poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti a inšpirovanie sa úspešnými 

osobnosťami a uplatňovanie ich postupov. 

FIG 19: Vypracovať osobný finančný plán. 

FIG 20: Vypracovať systém na udržanie a používanie finančných záznamov. 

FIG 21: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia. 

FIG 22: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri rozhodovaní o nákupe. 

FIG 23: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu. 

FIG 24: Uvedomiť si účel a dôležitosť poslednej vôle. 

FIG 25: Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov. 

FIG 26: Vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať oprávnenia žiadateľa 

o úver v súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti.  

FIG 27: Opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadĺžením alebo ako ich zvládnuť. 

FIG 28: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov. 

FIG 29: Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite. 

FIG 30: Vysvetliť, akým spôsobom investovanie buduje majetok a pomáha pri plnení 

finančných cieľov. 

FIG 31: Zhodnotiť finančné alternatívy. 

FIG 32: Opísať spôsob nákupu a predaja investícií. 

FIG 33: Vysvetliť vplyv daní na návratnosť investícií. 

FIG 34: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi. 

FIG 35: Pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy rizík a vysvetliť 

základné metódy riadenia rizík. 

FIG 36: Zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednotlivca a rodiny.  

FIG 37: Vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie 

a staroby. 

FIG 38: Vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným /komerčným/ poistením. 

Vymenovať povinné a nepovinné druhy verejného poistenia. Charakterizovať zdravotné 

poistenie a sociálne poistenie a v rámci neho nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, 

úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. 

FIG 39: Vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam poistenia majetku, 

zodpovednosti za spôsobené škody, úrazového a životného poistenia. 

 

 


