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Poslanie a vízia školy 

 „UČIŤ SA PONÁVAŤ „ Snaha formovať a začleniť žiakov zo sociálne slabého 

prostredia, do bežného života a ukázať možnú lepšiu budúcnosť. Začleniť spoločenskú skupinu 

Rómov do bežného života 21. storočia. 

Poslanie školy je zaujímať sa o potreby sociálne slabých rodín a rozvoj málo podnetného 

prostredia v ktorom žijú a sú vychovávaní žiaci. Veriť v lepšiu budúcnosť našich žiakov, 

vštepovaním správnych ľudských hodnôt. Snaha prelomiť bariéru medziľudských vzťahov 

a dokázať zmierniť sociálne správanie žiakov. 

Hodnoty školy sú neodlučiteľné pre správny chod školského zariadenia. Odbornosť našich 

pedagogických zamestnancov ich profesionálny a ľudský prístup k žiakom. Vedieť pochopiť, 

vypočuť a správne poradiť sú hodnotami k úzkej spolupráci aj pri mimoškolských aktivitách. 

Byť pre žiakov nie len autoritou ale aj vzorom pri dospievaní. Považovať školu nie jen za zdroj 

vedomostí a povinností, ale vytvoriť pocit istoty, bezpečia. Budovať školu ako domov pre 

našich žiakov. 

Poslanie materskej školy vytvárať čo najkvalitnejšie prostredie pre deti. Osvojenie základných 

hygienických a sociálnych návykov. V predškolskom veku rozvíjať komunikačné, jazykové a 

vedomostné schopnosti. Zamerať sa na výchovu detí predškolského veku aby sa učili 

rešpektovať všeľudské etické hodnoty, pravidlá a sociálne zručnosti. Naučiť chrániť svoje zdravie, 

využívať zdravú výživu v súvislosti a so zdravým životným štýlom. Naučiť chrániť a vytvárať zdravé 

životné prostredie. 

Naša škola 

 

Základná škola s Materskou školou v Brzotíne je plne 

organizovaná základná škola s dennou formou štúdia, ktorá je 

pavilónového typu a bola uvedená do prevádzky v októbri roku 

1969.  

V základnej škole je deväť ročníkov a deväť tried s 

vyučovacím jazykom slovenským. Od 01.01.2004 tvorí jednotný 

celok spojenej základnej školy s materskou školou. Materská škola 

od roku 2016 poskytuje celodennú starostlivosť pre našich 

najmenších. 

Areál školy s materskou školou tvorí komplex piatich pavilónov a jednej bývalej 

zemianskej kúrie, ktorá je situovaná v centre obce, kde sa okrem nej nachádza obecný úrad, 

zdravotné stredisko a historicky cenný evanjelický kostol. 
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V školskom roku 2017/2018 máme na škole zapísaných 93 žiakov z toho 32 žiakov je 

zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej už len SZP), 30 žiakov postupuje podľa 

individuálneho výchovno- vzdelávacieho programu (ďalej len IVVP) a so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami - mentálnou retardáciou prvého stupňa (ďalej už len MR). 

Charakteristika žiakov 

 V školskom roku 2017/2018 

je zapísaných 93 žiakov. Nakoľko 

už v nedávnej minulosti 

z objektívnych či subjektívnych 

príčin rodičia nerómskych žiakov 

rozhodli preniesť svoje deti do škôl 

neďalekého okresného mesta 

Rožňava. V súčasnosti našu školu 

navštevujú žiaci Rómovia, ich 

zastúpenie v škole je toho času 

100%. Momentálne našu školu navštevujú žiaci z Brzotína a Slavca. 

Skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchono-

vzdelávacími potrebami  

 Našu ZŠ s MŠ navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením a sociálne 

znevýhodneného prostredia. Pri ich vzdelávaní uplatňujeme rôzne formy práce, metódy a 

primerané prostriedky na pochopenie učiva vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Neodlúčiteľnou súčasťou je profesionálny a hlavne ľudský prístup. 

Charakteristika pedagogického zboru 

Pedagogický zbor ZŠ s MŠ Brzotín je tvorený riaditeľkou školy, zástupcom riaditeľky 

školy, ôsmymi triednymi učiteľmi, dvoma vychovávateľkami a dvoma asistentmi učiteľa školy. 

K ZŠ patrí aj materská škola, kde sú na predprimárnom vzdelávaní dve učiteľky. 

V súčasnej dobe na primárnom vzdelávaní (prvý stupeň) pôsobia štyria pedagogický 

zamestnanci z odbornou spôsobilosťou, jedna asistentka učiteľa a dve vychovávateľky. 

Vzhľadom k počtu žiakov je tento pomer adekvátny.  

Na nižšom sekundárnom vzdelávaní pôsobia štyria pedagogický zamestnanci a jeden 

asistent učiteľa. Z toho traja pedagógovia z odbornou kvalifikáciou a jeden pedagóg si dopĺňa 

svoju odbornú kvalifikáciu. 

 

Kvalitou, schopnosťami a skúsenosťami zodpovedá tento pedagogický zbor v plnom 

rozsahu, požiadavkám kladených na nich v týchto náročných výchovno- vzdelávacích. 

Z ekonomických dôvodov v škole nepôsobí školský psychológ ani špeciálny pedagóg.  

Škola úzko spolupracuje z vedením obce Brzotín, s CPPaP, PZ v Rožňave, Úrad 

práce  sociálnych vecí a rodiny.  

V škole pôsobí výchovný poradca, koordinátori prierezových tém, koordinátor drogovej 

prevencii a školský knihovník. 
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Celý pedagogický kolektív sa zúčastňuje kontinuálneho vzdelávania, organizovaných 

seminárov na získavanie kreditov.  

 Všetci vyučujúci majú vytvorené maximálne podmienky na to, aby sa zúčastňovali 

kurzov a školení v súvislosti s ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov. 

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 

a odborných zamestnancov 
 

Podrobný a konkrétny plán vzdelávania učiteľov je súčasťou plánu kontinuálneho 

vzdelávania.  Manažment školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

 Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne 

jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu. 

 Motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

 Zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 

 Sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky  (inovácie) 

z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj 

z odboru. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  funkcií, napr. 

triedny učiteľ, predseda metodického združenia, atď. 

 Príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému, napr.  tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej 

dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď. 

 Príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod. 

 Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej a riadiacej 

praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

 

Analýza vonkajšieho prostredia školy 

Faktory determinujúce našu základnú školu 

Sociálne faktory - sa stali v súčasnosti najväčším determinantom kvality 

výchovnovzdelávacieho procesu na našej škole. V poslednom desaťročí nastali výrazné 

demografické zmeny tak v spoločnosti , ako aj v našom regióne Gemera. Za obdobie 

posledných 10 – tich rokov sa podiel žiakov zo sociálne i jazykovo znevýhodneného prostredia 

takmer desať krát znásobil Životná úroveň týchto obyvateľov a ich potomkov sa nielenže 

nezlepšila , ale mierne upadá . Takmer 90% nezamestnanosť je toho živým príkladom . Sociálny 
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status týchto rodín výrazne ovplyvňuje možnosti našej školy po stránke výchovno-vzdelávacích 

výsledkov. Škola svoje edukačné zámery čoraz viac prispôsobuje tomuto stavu a potrebuje 

reflektovať na najzákladnejšie potreby výchovy a vzdelávania žiakov. Rodiny týchto žiakov 

väčšinou nepokladajú za najväčšie priority dosiahnuté vzdelanie , motiváciu k učeniu , 

pravidelnú dochádzku ich detí do školy a rovnako necítia potrebu zdieľať starosti a problémy 

vyučovacieho i výchovného charakteru s jednotlivými učiteľmi – čo sa prejavuje vo veľmi 

nízkej miere spoluúčasti rodičov na živote školy .Školu navštevujú žiaci z rodín v hmotnej 

núdzi, preto všetci žiaci našej školy dostávajú sociálne balíčky vo forme bezplatných školských 

potrieb , ako aj stravu v školskej jedálni za symbolickú cenu .  

Technologické faktory – Využívanie moderných edukačných prostriedkov vo 

výchovno-vzdelávacom procese je v súčasnosti  neodmysliteľnou súčasťou na škole. Žiaci 

podliehajú tlaku modernizácie a množstvu nových technologických pokrokov, žiaľ rodinná 

situácia, slabé sociálne zázemie a zabezpečenie rodiny to nevie zabezpečiť. Naša škola sa snaží 

priebežne modernizovať technické vybavenie školy, ale žiaľ tento proces je veľmi finančne 

náročný. Každá trieda je vybavená keramickou tabuľou, dataprojektoron, počítačom 

a internetovým pripojením. Internet na škole je z projektu Infovek. Žiaci majú k dispozícii aj 

informatickú učebňu, ktorú môžu využívať pod dohľadom pedagóga. 

Základná edukačná úroveň pedagogických zamestnancov školy v oblasti IT technológii 

umožňuje popri neustálom vzdelávaní vo vyššej miere využívať aj tieto formy vzdelávania. 

Rozvoj nových technológii v škole a ich aplikácia priamo vo vyučovacom procese umožní 

zvýšenie dostupnosti informácií, najnovších poznatkov a sprístupní širší obzor pre žiakov.  

Ekonomické faktory – Finančné možnosti školy sú značne obmedzené . Sociálna 

determinovanosť väčšiny rodín a vysoká miera nezamestnanosti regiónu neumožňujú využívať 

iné zdroje okrem samotných normatívov , ktoré dostávame od štátu . Tak , ako aj v minulosti , 

aj v súčasnosti chceme vylepšovať MTZ školy prostredníctvom získaných grantov z projektov. 

Aj tu však významnú úlohu zohráva spolufinancovanie projektov, na ktoré zdroje je veľmi 

náročné hľadať a nachádzať finančné prostriedky z rozpočtu. 

Jediná garantovaná forma financovania sú normatívy . Jednoznačne nepostačuje a vôbec nie sú 

zohľadnené špecifiká miestnych pomerov ani znižovanie reálneho normatívu vzhľadom na 

infláciu . Došlo síce ku znižovaniu počtu žiakov v jednotlivých triedach, ale aj napriek tomu to 

je ťažko realizovateľné. 

Politické faktory - vyplývajú z politiky daného štátu , z jeho inštitúcií i priorít , kde ešte 

školstvo stále nepatrí na tú pozíciu , ktorú si zaslúži. Naša škola v dôsledku rozhodnutia rušenia 

rajonizácie , ako aj vplyvom výraznejšieho populačného nárastu detí predovšetkým zo SZP je 

odrazom reality nášho regiónu. Naša škola disponuje v drvivej miere žiakmi , ktorých rodičia 

sú zo sociálne znevýhodneného prostredia a majú , až na výnimky nízky sociálny štandard. 

Dôsledná zmena legislatívy by mohla zmeniť sociálnu situáciu. 
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Analýza vnútorného prostredia školy  

Analýzu budeme uskutočňovať prostredníctvom sebahodnotenia školy – hodnotiť 

jednotlivé faktory v porovnaní s plánovaným stavom Prostredníctvom výstupov z dotazníkov 

pre žiakov, rodičov, rady školy výsledky žiakov, javovej analýzy, z testovania absolventov 

školy a pod .Posudzovať mienime: 

Súčasný vzdelávací program 

Materiálno -technické vybavenie vyučovania, 

Využívanie alternatívnych prvkov  

Plánovanie edukačného procesu  

Hodnotenie výsledkov žiakov  

Mieru využitia učebných pomôcok na vyučovaní  

Pedagogickú diagnostika 

Riadenie VVP  

Klímu v škole a triede  

Využitie priestorov školy a pod  

Silné stránky školy 

Ochota zamestnancov vzdelávať sa 

VVČ so žiakmi z menejpodnetného prostredia 

VVČ s integrovanými žiakmi 

Využívanie alternatívnych prvkov vo vyučovaní 

Zavedenie prvkov CVS, prítomnosť ŠKD 

Sociálne cítenie pedagógov 

Bohatá záujmová činnosť školy 

 

Slabé stránky školy 

Sociálne zloženie žiactva SZP  

Neexistencia kurikula na naše sťažené podmienky 

Náročné trojjazyčné , sociálne poddimenzované prostredie ,hygiena 
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Slabá motivácia žiakov /i rodičov / k vzdelávaniu 

Nedostatočné ohodnotenie PZ pracujúcich v sťaženom prostredí 

Slabé aktívne učenie sa , nízka miera motivácie k edukácii 

Obmedzené finančné zdroje 

Šance školy 

Vzdelávanie učiteľov v rámci kariérneho rastu 

Väčšie využitie PC vo vyučovaní 

Modernizácia priestorov ZŠ 

Získanie ďalších asistentov učiteľa 

Prítomnosť špeciálneho pedagóga 

Lepšia spolupráca s obcou , rodinou 

Zaškolenie detí v MŠ /aspoň 2 roky / 

Riziká školy 

Zloženie žiakov 

Personálna nestabilita-fluktuácia ,slabá motivácia učiteľov 

Znižovanie reálneho normatívu 

Zvyšovanie počtu žiakov s poruchami učenia 

Nerovnosť šancí medzi školami 

Spolupráca s rodičmi 

Organizácia prijímacieho konania 
 

Do prvého ročníka základnej školy prijímame žiakov v súlade s ustanoveniami zákona 

NR SR č.245/2008 Z.z.. Zápis do prvého ročníka sa každoročne koná v období od 1. apríla do 

30. apríla, ktorý predchádza vyhláseniu výzvy riaditeľky ZŠ s MŠ k zápisu prvého ročníka. 

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok na plnenie povinnej 

školskej dochádzky. Miesto a čas zápisu určí riaditeľka ZŠ s MŠ. Základná škola pri zápise 

dieťaťa vyžaduje osobné údaje dieťaťa jeho zákonného zástupcu. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho 

roku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka školy rozhodne o odklade začiatku plnenia 

povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. 
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Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a 

odporučenie príslušného zariadenia CPPPaP Rožňave. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby 

bolo na plnenie školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, 

je povinný predložiť súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie 

príslušného zariadenia CPPPaP Rožňava. Pri zápise detí do prvého ročníka je tento proces 

zjednodušený tým, že naša škola je spojenou základnou školou s materskou školou. 

Projekty: 
 

English One – Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na 

základných školách“ je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na 

základných školách v SR vrátane Bratislavského kraja. 

Počas projektu zvýši svoje profesionálne kompetencie na výučbu anglického jazyka až 

3 000 učiteľov zo základných škôl na území celého Slovenska. 

Projekt ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny 

atraktívnejšie. Získajú moderné didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu 

portfóliu učebníc anglického jazyka. 

Žiakom prináša interaktívne a zábavné vyučovacie hodiny, vďaka novému digitálnemu 

obsahu. 

Učitelia prejdú vzdelávaním, ktoré bude zamerané na nové metódy výučby aj na 

praktické používanie poskytnutých moderných didaktických prostriedkov. 

Vďaka projektu bude výučba anglického jazyka kvalitnejšia bez ohľadu na to, či ide 

o kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka, alebo o učiteľa ktorý vyučuje anglický jazyk bez 

potrebnej kvalifikácie. 

Národný projekt je v súlade s dlhodobým cieľom vlády SR dosiahnuť v anglickom jazyku 

komunikačnú úroveň B1/B2 u žiakov po ukončení strednej školy, a zároveň podporuje vládnu 

koncepciu informatizácie a digitalizácie rezortu školstva. 

 

Pohni kostrou- Cieľom projektu podporeného Národným športovým centrom je propagácia 

športu a aktívneho pohybu medzi deťmi a mladými ľuďmi. Chceme motivovať zároveň aj 

rodičov, aby podporovali svoje deti v športe a oboznámiť ich s rozličnými 

možnosťami športovania.  

Projekt „Pohni kostrou!“ rozhýbe deti a mladých na celom Slovensku – zapojiť sa 

môžu základné školy a športové kluby v jednotlivých regiónoch. Akákoľvek pomoc zo strany 

pedagógov, vedenia športových klubov aj športovcov je vítaná! 

Chceme deti presvedčiť, že každý pohyb je dobrý, nemusí ísť len o profesionálny alebo 

populárny šport. Hlavné je, aby deti pohyb a šport bavil.  

Tvárami projektu sú nielen športovci, ale aj herci, čím chceme poukázať na to, že deti sa 

nemusia venovať športu len na profesionálnej úrovni. Stačí mať chuť a hýbať sa len tak pre 

radosť. Všetko ostatné vybavia endorfíny:-)  

 

Keďže komunikačným fenoménom mladých sú sociálne siete, spojili sme pohyb s 

natáčaním videa, ktorým sa budú môcť odprezentovať žiaci, ale aj športové kluby a tímy. Ich 
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úloha je jednoduchá – natočiť sa počas športovania a poslať nám video. Fantázii sa medze 

nekladú, takže sa potešíme aj vtipným a nápaditým videám.  

 
Projekt Infovek – informatizácia školy Projekt Infovek s PC, Prostredníctvom neho sa nám 
darí úspešne plniť úlohy súvisiace s rozširovaním vedomostí našich žiakov o IKT. 

 

Strom života – živá voda –Strom života ponúka programy environmentálnej výchovy, 

ktoré sú založené na systémových (holistických) základoch a zameriavajú sa na tému čistoty 

ovzdušia, na tému vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzitu, na tému globálneho 

otepľovania a spotreby energie a na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane 

záchrany technických pamiatok. Žiadna iná mimovládna organizácia nemá za sebou toľko 

úspešných projektov zameraných na ochranu kultúrnych a technických pamiatok, ktoré sú pre 

náš národ významných zdrojom inšpirácie a hrdosti. 

 

Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, 

predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností ako 

aj projektové riadenie. V rámci komunikačných zručností sa zameriava na argumentáciu 

prostredníctvom exaktne overených faktov, nenásilne obhajovanie vlastného názoru 

a rešpektovanie názorov iných. Strom života podporuje aj umelecké aktivity mladých ľudí. 

Jeho krédom je učiť sa vnímať krásu a tvoriť krásu, pretože slovami Dominika Tatarku „Krajina 

je výtvarným dielom národa“. 
 ekologickým projektom sme merali čistotu ovzdušia množstvo a kvalitu zrážok 

,rozšírenie machu v okolí školy . Záznamy z analýz sme zasielali cez projekt na 
vyhodnotenie až do dánskej Kodane. 

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 
javov v školskom prostredí 

Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania 

 
Projekt OP Vzdelávanie spolufinancovaným ESF . Podpora sociálnej inklúzie MRK – 

vzdelávanie pre všetkých 
 

Možnosť sa zapojiť do projektov akéhokoľvek druhu je v závislosti od štruktúry našich 

žiakov veľmi limitovaná. Dobré a stále projekty máme zo Základnou školou v Gemerskej 

Polome a zo Základnou školou Krásnohorským podradí. Zloženie žiakov je podobné ako na 

našej základnej škole.  

Žiaci a učitelia sa pravidelne zapájajú do projektov, ktoré sú v priebehu školského roka 

vyhlasované . 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi  

Škola napriek svojim špecifikám spolupracuje s mnohými subjektami jednak na území 

obce ako aj v neďaleko okresnom meste Rožňava. 

Rada školy – je samosprávnym orgánom ustanoveným zákonom. Má 9 členov. Členmi rady sú 

zástupcovia pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, rodičia a zástupcovia 
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zriaďovateľa. Práva a povinnosti Rady školy vyplývajú z ustanovenia zákona. - Zriaďovateľ – 

Obec Brzotín vykonáva prenesené kompetencie štátu v oblasti výchovy a vzdelávania a 

originálne kompetencie v oblasti stravovania a činnosti školského klubu detí. Spolupráca medzi 

školou a zriaďovateľom je veľmi dobrá. - Materská škola – spolupracujeme na základe 

vypracovaného ročného plánu.  

ZŠ s MŠ Brzotín dlhoročne spolupracuje s CPPaP v Rožňave. Počas celého školského roka 

diagnostikujeme a rediagnostikujeme všetkých žiakov školy a aj materskej školy, ktorí majú 

identifikované špeciálne poruchy učenia alebo správania. Na základe týchto vyšetrení 

pedagógovia vypracúvajú IVVP, IP a MR programy.  

Veľmi úspešne spolupracujeme s Obvodným oddelením Policajného zboru v Rožňave. 

Príslušníci PZ z prevencie Kriminality mládeže, nám nielen pomáhajú riešiť priestupky 

a morálne poklesy našich žiakov ale svojimi prednáškami a osobnými návštevami v triedach 

pôsobia predovšetkým preventívne pri vysvetľovaní nevyhnutnosti dodržiavania zákonov. 

Materiálno – technické a priestorové zabezpečenie 
 

Materiálne vybavenie školy - Škola je vybavená dostupnými učebnicami a učebnými 

pomôckami, pri výučbe niektorých predmetov je využívaný výukový softvér. Pre ďalšie 

štúdium a prácu žiakov i pedagógov je k dispozícii školská knižnica so študovňou, učiteľská 

knižnica, učebňa IKT s možnosťou prístupu na internet. Literatúra, učebnice, učebné pomôcky 

a výukový softvér sú priebežne dopĺňané o nové. Na odborné učebne nadväzujú kabinety so 

zbierkami učebných pomôcok. V súčasnosti všetky  triedy a odborné učebne školy sú vybavené  

notebookom a dataprojektorom, ktoré pedagógovia aktívne využívajú vo výchovno-

vzdelávacom procese. 

 

Priestorové vybavenie školy - Areál školy tvorí 6 budov, ihrisko a detský dvor.  

Budova 1 -hlavná budova slúži celej škole. Tu sídli vedenie školy, je tu zborovňa, špeciálna 

učebňa pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Budova 2 – učebňa informatiky, učebňa na vyučovanie chémie, biológie a fyziky, školská 

knižnica a školská dielňa. 

Budova 3 – telocvičňa. K dispozícii sú tam šatne a kompletné sociálne zabezpečenie 

(toalety, sprchy). Telocvične spolu s vonkajšími ihriskami slúžia potrebám školy i verejnosti. 

Budova 4 – triedy ročníkov 4.-9.  

Budova 5 – triedy ročníkov 1.-3.  

V areáli sa nachádza aj MŠ v zrekonštruovanej budove zemianskej kúrie. V areáli je 

vonkajšie ihrisko a detský dvor s preliezkami a hojdačkami. 

 

Technické vybavenie školy - Jednou z priorít školy vo výučbe i v bežnom chode školy je 

využitie informačných a komunikačných technológií. Z toho vychádza i vybavenosť školy touto 

technikou. Pre výučbu nielen informatickej výchovy, ale i ďalších predmetov je určená  

počítačová učebňa. Žiaci majú počítač s prístupom na internet aj v knižnici. V každej učebni je 

notebook a dataprojektor, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou výchovno–vzdelávacieho procesu. V 
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zborovni je učiteľom k dispozícii kopírka a počítače. Škola po technickej stránke disponuje  

učebňou technickej výchovy (kovodielňa-drevodielňa). 

 

Hygienické vybavenie školy - Pre dodržiavanie pitného režimu pracovníkov školy sa v 

zborovni školy nachádza zásobník vody. Pre žiakov je v triedach pitná voda. Pitný režim je 

zabezpečený aj podávaním nápojov k obedu v školskej jedálni. Všetky sociálne zariadenia pre 

žiakov sú po rekonštrukcii. Hlavná budova a okolitý areál je vybavený a monitorovaný 

kamerovým systémom.   

 

Personálne zabezpečenie  

 

Štruktúra personálneho zabezpečenia školy Pedagogickí zamestnanci:  

Riaditeľka školy 

Zástupcovia riaditeľky školy pre ZŠ a pre MŠ 

Výchovný poradca 

Učitelia pre primárne vzdelávanie 

Učitelia pre nižšie sekundárne vzdelávanie  

Asistent učiteľa pre zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Vychovávateľky školského klubu detí  

Pedagogickí zamestnanci – špecialisti:  

Koordinátor pre environmentálnu výchovu  

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov  

Koordinátor školských testovaní  

Koordinátor školskej knižnice  

Nepedagogickí zamestnanci:  

Ekonómka – účtovníčka 

Školská jedáleň - vedúca ŠJ, kuchárka, pomocná kuchárka 

Zamestnanec údržby 

Upratovačky  

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

výchove a vzdelávaní 

 

Na škole sú žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci hneď na začiatku 

školského roka. Triedni učitelia rozoberú so žiakmi zásady školského poriadku a vnútorného 

poriadku školy. Žiaci sú upozornení na najčastejšie chyby a úrazy pri pobyte na školskom 

dvore, školskej cvičebni či v triedach. V priebehu školského roka sú formou besied či súťaží 

oboznámení o ochrane a predchádzaní pred požiarmi, rôznymi prvkami zdravotníckej prípravy 

a o prvej pomoci pri poraneniach. 

 Pravidelné školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci absolvujú aj zamestnanci 

školy. Ak sa na škole vyskytne nejaký prevádzkový nedostatok, snažíme sa ho hneď odstrániť. 
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Vlastné zameranie školy 

 

Profilácia školy 

Dôraz je daný na efektívne, tvorivé a humánne vyučovanie predmetov. Hlavným cieľom 

našej školy je všestranný rozvoj osobnosti žiaka s rešpektovaním jeho individuálnych 

zvláštností. Inovovaný školský vzdelávací program našej školy je všeobecne zameraný a 

vychádza v súlade s ŠVP z poznatkov, že: 

 

 v základnom vzdelávaní ide o to, aby si žiaci osvojili základné poznatky o živote okolo 

seba,  

 k učeniu možno žiakov motivovať a učiniť ich zaujímavo a primerane ich veku,  

 najlepších a trvalých výsledkov možno dosiahnuť na základe porozumenia určitému javu 

a to možno dosiahnuť vtedy, keď žiak zapojí do učenia čo najviac zmyslov, keď bude 

pozorovať, vyslovovať závery a objavovať 

 ak chceme dosiahnuť dobré výsledky u všetkých žiakov, musíme im dať priestor na učenie, 

pretože rovnakých výsledkov nemožno dosiahnuť u všetkých žiakov za rovnakú dobu  

 kvalitu vzdelávania neurčuje množstvo poznatkov, ale ich prepojenosť, zmysluplnosť a 

použiteľnosť pre život. 

 

VYMEDZENIE CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY A 

VZDELÁVANIA 
 

Ciele výchovy a vzdelávania predstavujú spoločný základ pre konkretizované predmetové 

ciele a špecifické ciele prierezových tém, ktoré sa majú vzdelávaním naplniť. Na 1. stupni sa 

vyvážene venuje pozornosť nielen kognitívnym a intelektuálnym aspektom vzdelávania, ale 

rovnocenne aj sociálnemu a emocionálnemu rozvoju žiakov. Uvedené hľadisko sa premieta do 

všeobecných cieľov vzdelávania: 

 

 vytvárať u žiakov základy gramotnosti prostredníctvom rozvíjania kľúčových 

kompetencií;  

 poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a 

skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia;  

 viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych 

predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa;  

 rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne aj v 

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

 rozvíjať u žiakov funkčnú gramotnosť a kritické myslenie;  

 umožňovať každému žiakovi v rámci výučby nadobúdanie kompetencií vlastnou 

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

 motivovať žiakov k zodpovednosti a záujmu o vlastné vzdelávacie výsledky 

prostredníctvom ich aktívneho zapojenia do procesu vzdelávania;  

 viesť žiakov k využívaniu efektívnych stratégií učenia sa (učiť sa učiť);  
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 poskytovať každému žiakovi príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti v súlade s 

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

ďalšom vzdelávaní;  

 sprostredkovať dostatok príležitostí na osobnostný rozvoj každého žiaka;  

 rozvíjať u žiakov sociálne kompetencie s dôrazom na kultivovanú komunikáciu a 

spoluprácu;  

 viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho 

zdravia;  

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

práv iných ľudí;  

 umožniť žiakom rozvíjať športový talent v športovej triede na 2. stupni so zameraním 

na športy futbal, volejbal;  

 viesť žiakov k ochrane životného prostredia zapájaním sa do rôznych zberov (papiera, 

ekopakov,...) 

 podporovať a rozvíjať čitateľskú gramotnosť u žiakov 

 rozvíjať u žiakov finančnú gramotnosť 

 

Profil absolventa prvého stupňa 

 

Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, 

matematickej, prírodovednej, kultúrnej, mediálnej s finančnej gramotnosti, ktoré sa budú 

postupne rozvíjať v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania. Na veku primeranej úrovni 

disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami: 

 

 pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa;  

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

 rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich 

používať;  

 využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

každodenných situáciách;  

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

spojené s využívaním internetu a médií;  

 získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami;  

 dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej 

činnosti, v starostlivosti o seba a druhých;  

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

príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností;  

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

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám;  

 má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými 

sa stretáva vo svojom živote;  
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 dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, 

tradície, spôsob života;  

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

 

Profil absolventa druhého stupňa 

 

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

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

Absolvent nižšieho stredného vzdelávania disponuje nasledujúcimi základnými 

kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a 

špecifických cieľov prierezových tém na tomto stupni vzdelávania: 

 

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

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

 využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka;  

 používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je 

schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia;  

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

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

s uplatnením zásad kritického myslenia;  

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

 uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine;  

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

profesijné záujmy;  

 chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého 

životného štýlu v každodennom živote;  

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

spoločnosti;  

 prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti;  

 pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných;  

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

 orientuje sa v probléme finančnej gramotnosti. 

 

Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania 

 

Dĺžka štúdia na základnej škole je deväť rokov, štyri roky na prvom stupni a päť rokov 

na druhom stupni. Forma výchovy a vzdelávania je denná. 

Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce, ktorých premyslený výber, logické 

usporiadanie a kombinovanie je prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní a 

učení. Ide o výber vyučovacích metód, podmienenosť výberu metód vyučovania, možnosti 

triedenia vyučovacích metód podľa cieľov, učiva, rôznych ciest a spôsobov, ako dosiahnuť cieľ 
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vyučovacieho predmetu, popis rôznych foriem vyučovania integrované, skupinové, 

programové, individuálne, vyučovacie bloky, projekčné etapy, vyučovanie v rôznom prostredí, 

organizácia konzultácií v iných formách vzdelávania ako je denná, exkurzie, športové aktivity, 

účelové kurzy, rôzne výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním.  

Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, diskusie, besedy, prednášky, 

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. 

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, 

samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie. 

Osobnostný a sociálny rozvoj realizujeme stimuláciou skupín žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. 

 

Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 

Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

Výučba žiakov  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prebieha 

začleňovaním žiakov do vzdelávacieho procesu po predložení žiadosti rodičov/ ZZ na zmenu 

formy vzdelávania. Po prejednaní Pedagogickou radou a oboznámení sa so závermi odborných 

vyšetrení žiaka sa rozhodne o začlenení žiakov. Žiaci so špeciálnymi potrebami sa zúčastňujú 

všetkých akcií a aktivít organizovaných školou spolu s ostatnými žiakmi. Triedny učiteľ v 

spolupráci s odborníkmi a pedagógmi vypracúva Individuálny výchovno-vzdelávací program, 

kde sa zohľadňujú redukcie obsahu, ktorý podpisom potvrdí zákonný zástupca dieťaťa. Každý 

vyučujúci vedie Úpravu učebných osnov, kde eviduje preberané učivo na každej vyučovacej  

jednotke.  

Škola zabezpečuje spoluprácu s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva  (CŠPP), 

Centrom  pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), kde žiaci našej 

školy so zdravotným znevýhodnením pracujú so psychológmi a špeciálnymi pedagógmi v 

rámci aktivít centier. Centrá zasielajú správy a informujú  o zmenách vo vývine dieťaťa 

prostredníctvom záverov z vyšetrení. Pozitívne hodnotenie, pochvala, usmernenie a pomoc 

počas vzdelávacieho procesu je súčasťou klasifikácie, ktorá vychádza z odporúčaní poradní a 

metodických postupov pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov s poruchami učenia a správania. 

V prípade diagnostikovania špecifických vývinových porúch učenia, správania a iných 

porúch budú rozpracované konkrétne programy pre žiakov na základe odporúčaní 

poradenského zariadenia.    
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Spôsob, podmienky ukončovanie výchovy a vzdelávania 

a vydávania dokladu o získanom vzdelaní  

 

Základné vzdelanie sa podľa zákona 245/2008  Z.z. § 16 ods. 3 člení na  

 a) primárne vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy 

alebo ktoré získa žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej 

školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

b) nižšie stredné vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy 

alebo úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru 

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

alebo úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v strednej škole, alebo absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu 

praktickej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.   

 

Vzdelávacie oblasti a prierezové témy  
 

Prierezové témy sa prelínajú vzdelávacími oblasťami. Odrážajú aktuálne problémy 

súčasnosti, sú určitým návodom na ich prevenciu a riešenie, ale zároveň slúžia aj na prehĺbenie 

základného učiva. Prispievajú k tomu, aby si žiaci rozšírili rozhľad, osvojili si určité postoje, 

hodnoty, rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti základného učiva, prispievajú ku komplexnosti 

vzdelávania žiakov a pozitívne ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania kľúčových 

kompetencií (spôsobilostí) žiakov. Vyučujú sa v rámci jednotlivých učebných predmetov a 

formou kurzov. 

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

učebných osnovách jednotlivých predmetov.  

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE  

Dopravnú výchovu zabezpečujeme od 1.ročníka jedenkrát ročne formou kurzu na 

detskom dopravnom ihrisku. Žiakov učíme bezpečne sa správať na cestách. Teoretické 

vedomosti získavajú v rámci prírodovedy, vlastivedy, telesnej výchovy, výtvarnej, hudobnej, 

etickej výchovy a pracovného vyučovania. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte 

školy. Dopravná výchova je aj súčasťou účelového cvičenia Ochrana človeka a prírody, 

didaktických hier a triednických hodín.  

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

Environmentálna výchova sa prelína všetkými predmetmi, najmä prírodovedou, 

vlastivedou, pracovným vyučovaním, biológiou a etickou výchovou. Na týchto predmetoch, 

exkurziách, školských výletoch, triednických hodinách, a to všetko v rámci projektu Zelená 

škola, sa žiaci učia chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným 

prostredím. Je súčasťou didaktických hier a cvičení v prírode. 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
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Prelína sa všetkými vzdelávacími oblasťami. Poskytuje žiakom rozvíjať sebareflexiu, 

svoje dobré a slabé stránky, sebaúctu, sebadôveru a prevzatie zodpovednosti za svoje práva. 

Žiakov vedieme k vytváraniu dobrých medziľudských vzťahov, k vzdelávaniu k ľudským 

právam, k rodinnej výchove. Aktivity sú zamerané aj na prevenciu sociálno - patologických 

javov. Tieto témy sa realizujú v náukových predmetoch, hlavne v etickej výchove 

prostredníctvom cvičení, modelových situácií, diskusií, hier, besedy s políciou a so 

psychológom. 

MEDIÁLNA VÝCHOVA  

Ovplyvňuje postoje a správanie žiakov. Prelína sa všetkými prírodnými, spoločensko 

vednými predmetmi. Snažíme sa žiakov vychovávať tak, aby porozumeli pravidlám 

mediálneho sveta a odolávali ich negatívnemu vplyvu. Žiaci tvoria mediálne produkty formou 

školského rozhlasu.  

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

Súvisí s migráciou príslušníkov rôznych kultúr. Je začlenená do predmetov anglický 

jazyk, dejepis, geografia, občianska náuka, náboženská výchova, umenie a kultúra. Tému 

realizujeme formou rôznych diskusií, besied, výstav, prezentácií projektu o rôznych kultúrach.  

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA 

Cieľom prierezovej témy je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie 

citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie 

kultúrneho dedičstva našich predkov. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby žiaci v rámci 

regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru vlastnej obce, jej flóru a faunu, význam ochrany 

prírody, lesa, vody, živočíchov, objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí 

Slovenska, pripomínanie si predkov, rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod. Vedieť 

sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska. Poznávanie kultúrnej 

rozmanitosti je základom tradičnej ľudovej kultúry - ľudových remesiel, ľudovoumeleckých 

výrobkov regiónu, tradičných jedál, spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne, skúmanie 

vlastnej kultúry, skúmať a objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových 

tradícií. Týmito aktivitami pomôžeme pri vytváraní predpokladov u žiakov na pestovanie a 

rozvíjanie citu ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva 

našich predkov.  

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

Realizuje sa prostredníctvom didaktických hier, cvičení v prírode. Poskytujeme žiakom 

potrebné teoretické a praktické zručnosti k ochrane svojho zdravia a života iných ľudí. Je 

zapracovaná v predmetoch prírodoveda a biológia. Snažíme sa chrániť žiakov pred rôznymi 

negatívnymi vplyvmi. Ich telesnú zdatnosť zvyšujeme pohybom a pobytom v prírode, 

športovými krúžkami, organizovaním školy v prírode a plaveckým výcvikom. 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

Cieľom prierezovej témy je tvorba projektu. Využíva sa vo vzdelávacej oblasti jazyk a 

komunikácia, matematika, človek a hodnoty a práca s informáciami. Učíme žiakov prezentovať 

svoju prácu nielen písomne ale aj verbálne s použitím informačných a komunikačných 

technológií. 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ  
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Cieľom implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do vyučovania je 

schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných 

finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej 

domácnosti. Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje 

každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa 

ekonomické prostredie. Hravým a detským spôsobom priblížiť žiakom pojem financie ako i 

ďalšie pojmy s nimi súvisiace tak, aby žiaci 1. a 2. stupňa zážitkovým učením porozumeli a 

osvojili si základné informácie a spôsob zaobchádzaia s peniazmi. Pritom motivovať deti k 

zodpovednosti, a to nielen v oblasti financií. Je začlenená do predmetov: matematika, občianska 

náuka a etická výchova. Podrobne je táto prierezová téma rozpracovaná v prílohe: Národný 

štandard finančnej gramotnosti. 

 

Finančná gramotnosť 

Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti 

Predmety, do ktorých je možné finančnú gramotnosť priamo začleniť:  

1. ročník  

Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 20 

Etická výchova – Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch  

 

2. ročník  

Slovenský jazyk a literatúra – Prosba – želanie, Tvorba otázok – žiadosť o informáciu, 

Rozhovor  

Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100  

Vlastiveda – Rodina, Obec  

Prírodoveda – Zdroje vody  

Etická výchova – Iniciatíva vo vzťahu k iným  

 

Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti v 5. a 6.ročníku 

Slovenský jazyk a literatúra 

- Diskusia – argument, diskusný príspevok 

- Plagát, inzerát, reklama 

- Vlastný názor 

 

Matematika 

- Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000 

- Počtové výkony s prirodzenými číslami 

- Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

- Počtové výkony s desatinnými číslami 

- Počtové výkony s celými číslami 

 

Informatika 

- Informácie okolo nás – vytvorenie plagátu, prezentácie 

- Komunikácia prostredníctvom IKT – vyhľadávanie informácií 
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- Informačná spoločnosť – počítačová kriminalita, legálnosť programov, autorské práva 

Geografia 

- Afrika 

- Ázia 

V každom regióne sa môžete zamerať na bohatstvo a chudobu, rozdiely medzi regiónmi, 

environmentálne problémy. 

 

Občianska náuka 

- Moja škola 

 

Etická výchova 

- Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre 

- Pozitívne vzory v každodennom živote 

- Dobré meno a pravda ako etické hodnoty 

 

Čitateľská gramotnosť 

Zapracovanie čitateľskej gramotnosti 

 

Školský rok 20016/2017 je „Rok čitateľskej gramotnosti“. Pri tejto príležitosti na 

podporu čitateľskej gramotnosti budú žiaci navštevovať školskú knižnicu za účelom rozvíjania 

čitateľskej gramotnosti. Knižnicu budú navštevovať žiaci na rôznych vyučovacích hodinách so 

svojimi učiteľmi. 

Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích 

predmetov, preto v rámci školského vzdelávania patri medzi kľúčové oblasti. Čitateľská 

gramotnosť je schopnosť porozumieť a používať také písomné jazykové formy, ktoré: 

 vyžaduje spoločnosť, 

 ktoré majú hodnotu pre jednotlivca. 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti podporujú nasledovné aktivity, ktoré sa budú realizovať 

na vyučovacích hodinách: 

 hlasné čítanie 

 tiché čítanie 

 vzájomné čítanie / v dvojiciach, v skupine/  

 odpovede na otázky k textu 

 tvorba otázok k textu / ak vie o čom čítal, vie vytvárať otázky/ 

 rozprávať jeden druhému o prečítanom texte 

 dramatizácia 

Netradičné formy na rozvoj čitateľskej gramotnosti školskými projektami 

 číta celá škola – naraz v určitý deň a určitý vymedzený čas 

 čítajú väčší menším 

 tvorba maľovaného čítania starších mladším / podľa prečítaného textu/ 

 čítame škôlkárom 

 vytváranie zaujímavého obalu na knihu – tvorba, čo najpútavejšej obálky ku knihe 

 v rámci projektu „Záložka spája školy“ – vytváranie záložiek do kníh 
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 Deň čitateľských kútikov – žiaci sa podľa vlastného záujmu zaradia a jeden deň 

zotrvajú podľa záujmu v čitateľskom kútiku, ktorý ich zaujíma: napr. encyklopédie, 

poézia, ľudové rozprávky, moderné rozprávky. 
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III. VNÚTORNÝ SYSTÉM 

KONTROLY A HODNOTENIA 
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Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov 

Hodnotenie žiakov budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých 

budeme sledovať vývoj žiaka. Každý žiak bude mať vypracovať písomné práce, previerky 

z jednotlivých predmetov, prípadne vypracované práce podľa zadania učiteľov. Pri hodnotení 

učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do 

úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme 

odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania 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 a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Učiteľ musí overiť a zhodnotiť prepojenie 

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov 

budeme vychádzať z požiadaviek školského zákona. Hodnoteniu predchádza vždy osvojenie, 

upevnenie. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho 

hodnotenia výsledkov žiakov. Hodnotiaci proces má rozličné formy. Žiaci sú vedení i k 

sebahodnoteniu. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so 

špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný  vplyv 

znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov 

budeme vychádzať z Metodického pokynu č. 22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy.  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

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

školský výkon.  Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania žiakov. 

Metodický pokyn č. 32/2011na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

ISCED -1 z 1. júna 2011.  Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie 

 

 Metódy a formy kontroly – akým spôsobom sa budú žiaci hodnotiť – vypracuje 

v priebehu mesiaca september MZ. Podstatu hodnotenia tvorí kontrola ústnych 

odpovedí, písomných, praktických a kombinovaných prác a tvorba projektov. 

 Nástroje – verbálna prezentácia osvojeného učiva, testy, písomné práce, projektové 

práce. 

 Kritéria – rozsah a mieru osvojeného učiva určujú vzdelávacie štandardy pre jednotlivé 

vyučovacie predmety. 

 Intervaly – priebežne po prebratí, precvičení a upevnení po každom tematickom celku, 

štvrťročne, polročne podľa predpísaných kontrolných prác. 

 Hodnotiaca škála – vyjadrenie dosiahnutej úrovne klasifikačným stupňom podľa 

Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy platného od 

1. mája 2011. 
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Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 

Cieľom hodnotenia učiteľov je pravidelné sledovanie práce, dosahovaných 

výchovnovzdelávacích výsledkov, výkonov jednotlivých učiteľov v čase vyučovacieho 

procesu, ale aj v mimoškolskej záujmovej činnosti, na dodržiavanie pracovného poriadku 

a pracovnej disciplíny. 

V súlade s § 52 zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch pravidelne každoročne koncom školského roka uskutočňujeme so 

zamestnancami motivačný rozhovor. Hodnotenie je zamerané na oblasť hodnotenia pracovného 

výkonu, s kritériami edukačný proces, žiak, postoje a iné úlohy a na oblasť pracovné správanie 

s kritériami profesionálne správanie, normy, seba rozvoj. Proces hodnotenia prebieha 

z pohľadu seba hodnotenia zamestnanca a hodnotiaceho vedúceho zamestnanca. Počas 

rozhovoru sa konzultujú obe hodnotenia zovšeobecňuje sa konečný výsledok hodnotenia 

daného zamestnanca 
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IV. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN 
UČEBNÝ PLÁN – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 
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Učebný plán – primárne vzdelávanie – 1. ročník 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

Predmety 

 

Počet hodín 

zo ŠVP 

 

Počet 

hodín zo 

ŠkVP 

 

Poznámka 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
9 9+1 

1 voliteľná 

hodina 

Dramatická výchova    

Prvý cudzí jazyk – 

Anglický jazyk 
   

Matematika  a práca 

s informáciami 

Matematika 4 4+1 
1 voliteľná 

hodina 

Informatická výchova    

Príroda a spoločnosť Prvouka 1   

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie    

Človek a hodnoty 

Etická 

výchova/Náboženská 

výchova 

1 1  

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 2 2  

Hudobná výchova 1 1  

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2  

Spolu  

20 + 2 

voliteľných 

hodín 

22  
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Učebné osnovy 
 
1.ročník 

V predmetoch : Prvouka,  Etická výchova,  Hudobná výchova,  Výtvarná výchova,  

Telesná a športová výchova . 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

Disponibilné hodiny v 1.ročníku sme v rámci inovovaného školského vzdelávacieho programu 

využili na navýšenie časovej dotácie v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika. 

V predmete slovenský jazyk - 1 hodina  v literárnej zložke na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

- porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh),   

- porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu),  

- dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner,   

- zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.  

- kompetencia čítanie s porozumením, písanie, hovorenie.  

- nahlas plynule čítať umelecký text  

- orientovať sa v školskej a verejnej knižnici   

V predmete matematika – 1 hodina / Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality 

výkonu v oblasti finančnej gramotnosti./ 

- prirodzené čísla 1 – 20  

-sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20  

-geometria a meranie  

-riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie  
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Školský učebný plán 

Učebný plán – primárne vzdelávanie – 2. ročník 
 
 
 
 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

Predmety 

 

Počet hodín 

zo ŠVP 

 

Počet 

hodín zo 

ŠkVP 

 

Poznámka 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
8 8+2 

2 voliteľné 

hodiny 

Dramatická výchova    

Prvý cudzí jazyk – 

Anglický jazyk 
   

Matematika  a práca 

s informáciami 

Matematika 4 4+1 
1 voliteľná 

hodina 

Informatická výchova    

Príroda a spoločnosť Prvouka 2 2  

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie    

Človek a hodnoty 

Etická 

výchova/Náboženská 

výchova 

1 1  

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 2 2  

Hudobná výchova 1 1  

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2  

Spolu  

20+3 

voliteľných 

hodín 

23  
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Učebné osnovy 

 

2.ročník 

V predmetoch : Prvouka,  Etická výchova,  Hudobná výchova,  Výtvarná výchova,  

Telesná a športová výchova –  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

Disponibilné hodiny v 1.ročníku sme v rámci inovovaného školského vzdelávacieho programu 

využili na navýšenie časovej dotácie v predmetoch slovenský jazyk a literatúra 2 hodiny 

a matematika 1 hodina. 

V predmete slovenský jazyk - 1 hodina  v literárnej zložke na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

- porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh),   

- porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu),  

- dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner,   

- zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.  

- kompetencia čítanie s porozumením, písanie, hovorenie.  

- nahlas plynule čítať umelecký text  

- orientovať sa v školskej a verejnej knižnici   

V predmete slovenský jazyk – 1 hodina v jazykovej zložke na rozvoj kompetencií písania 

- správna vyslovovať a písanie hlások s rozlišovacími znamienkami: dĺžeň, mäkčeň, vokáň, 

dve bodky 

- rozlišovanie a správne použitie slov, kde rozlišovacie znamienko mení význam  

- správné vyslovovanie, písanie mäkkých a tvrdých spoluhlások  

V predmete matematika – 1 hodina / Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality 

výkonu v oblasti finančnej gramotnosti./ 

- prirodzené čísla 1 – 100  

-sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 100  

-geometria a meranie  

-riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie  
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Školský učebný plán 

Učebný plán – primárne vzdelávanie – 3. ročník 
 
 
 
 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

Predmety 

 

Počet hodín 

zo ŠVP 

 

Počet 

hodín zo 

ŠkVP 

 

Poznámka 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
7 7+1 

1. voliteľná 

hodiny 

Dramatická výchova    

Prvý cudzí jazyk – 

Anglický jazyk 
3   

Matematika  a práca 

s informáciami 

Matematika 4 4+1 
1 voliteľná 

hodina 

Informatická výchova 1   

Človek a príroda Prírodoveda 1   

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1   

Človek a hodnoty 

Etická 

výchova/Náboženská 

výchova 

1   

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1   

Hudobná výchova 1   

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2   

Človek a spoločnosť Vlastiveda 1   

Spolu  

23+2 

voliteľných 

hodín 

25  
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Učebné osnovy  
 
3.ročník  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. 
Disponibilné hodiny v 3.ročníku sme v rámci inovovaného školského vzdelávacieho programu 
využili na navýšenie časovej dotácie v predmetoch slovenský jazyk a literatúra 1 hodina 
a matematika 1 hodina. 
V predmete slovenský jazyk - 1 hodina  v literárnej zložke na rozvoj čitateľskej gramotnosti 
- čítať plynulo súvislý umelecký text, správne dýchať, artikulovať, dodržiavať správnu 
výslovnosť, vedieť určiť hlavné a vedľajšie postavy 
- určiť hlavnú myšlienku v rôznych literárnych textoch 
- vedieť vysvetliť a rozoznať rôzne literárne útvary 
- poznať autorov a ilustrátorov detských literárnych diel 
- orientovať sa v školskej a verejnej knižnici   

V predmete matematika – 1 hodina / Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality 
výkonu v oblasti finančnej gramotnosti./ 
- vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do 100 spamäti a v písomnej podobe,  
- rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí (delenie na rovnaké časti), 
- orientovať sa v číselnom rade aj na číselnej osi vzostupne a zostupne, párne a nepárne čísla 
do1000 
- vytvoriť jednoduché slovné úlohy k danému numerickému príkladu na násobenie a delenie v 
obore násobilky do 100, sčítanie a odčítanie do 1000 
- rozlíšiť a vedieť rozložiť prirodzené čísla na jednotky, desiatky a stovky 
- zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky i tisícky podľa pravidiel zaokrúhľovania a výsledok zapísať. 
- odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na milimetre) 
- porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky 
- narysovať úsečku danej dĺžky, odmerať dĺžku za pomoci pravítka a výsledok merania zapísať 
- správne použiť, označiť a porovnať jednotky dĺžky 
- narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti a označiť ich vrcholy veľkým tlačeným písmenom, 
vyznačiť bod, ktorý danému geometrickému útvaru patrí, resp. nepatrí, zväčšiť a zmenšiť 
rovinné útvary v štvorcovej sieti (štvorec, obdĺžnik) 
- vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti 
- aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel 
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Školský učebný plán 

Učebný plán – primárne vzdelávanie – 5. ročník 
 
 
 
 

VZDELÁVACIA OBLASŤ 
VYUČOVACÍ 

PREDMET 

POČET 

HODÍN ŠVP 

POČET 

HODÍN 

ŠkVP 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

SLOVENSKÝ JAZYK A 

LITERATÚRA 
5  

ANGLICKÝ JAZYK 3  

MATEMATIKA A PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI 

MATEMATIKA 4 1 

INFORMATIKA 1 1 

ČLOVEK A PRÍRODA BIOLÓGIA 2  

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 
DEJEPIS 1  

GEOGRAFIA 2  

ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA 1  

ČLOVEK A SVET PRÁCE TECHNIKA 1 1 

UMENIE A KULTÚRA 
HUDOBNÁ VÝCHOVA 1  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1  

ZDRAVIE A POHYB 

TELESNÁ 

A ŠPORTOVÁ 

VÝCHOVA 

2  

SPOLU  24 3 

  27 
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Učebné osnovy 

5.ročník 

V predmetoch Anglický jazyk,  Biológia, Dejepis, Geografia, Etická výchova, Hudobná 

výchova, Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova – Učebné 

osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

Disponibilné hodiny v 5. ročníku sme v rámci inovovaného školského vzdelávacieho programu 

využili na navýšenie časovej dotácie v predmetoch matematika, informatika a technika. 

V predmete matematika v rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie zamerané na 

využívanie finančnej gramotnosti pri riešení slovných úloh zameraných na počítanie s eurami 

a centami. 

V predmete informatika zvýšenou časovou dotáciou sa podporia učebné požiadavky 

na zvýšenie bezpečnosti pri práci na internete a sociálnych sieťach. 

V predmete technika sa zvýšenou časovou dotáciou podporia pracovné zručnosti a návyky 

žiakov pri práci s rôznymi materiálmi. 
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Školský učebný plán 

Učebný plán – primárne vzdelávanie – .6 ročník 
 
 
 

 
VZDELÁVACIA 

OBLASŤ 

VYUČOVACÍ PREDMET POČET HODÍN 

ŠVP 

POČET 

HODÍN            

ŠkVP 

JAZYK A 

KOMUNIKÁCIA 

SLOVENSKÝ JAZYK A 

LITERATÚRA 

5  

 ANGLICKÝ JAZYK 3  

MATEMATIKA 

A PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI 

MATEMATIKA 4 1 

 INFORMATIKA 1 1 

ČLOVEK A PRÍRODA BIOLÓGIA 1 1 

 FYZIKA 2  

ČLOVEK A 

SPOLOČNOSŤ 

DEJEPIS 1  

 GEOGRAFIA 1  

 OBČIANSKA NÁUKA 1  

ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA 1  

ČLOVEK A SVET 

PRÁCE 

TECHNIKA 1 1 

UMENIE A KULTÚRA HUDOBNÁ VÝCHOVA 1  

 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1  

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ A ŠPORTOVÁ 

VÝCHOVA 

2  

SPOLU  25 4 

  29 



Základná škola s materskou školou Berzehorská 154 Brzotín 

38 

 

Učebné osnovy 
 
6.ročník  

V predmetoch Anglický jazyk, Dejepis, Geografia, Etická výchova, Hudobná výchova, 

Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova – Učebné osnovy 

sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

Disponibilné hodiny v 6. ročníku sme v rámci inovovaného školského vzdelávacieho programu 

využili na navýšenie časovej dotácie v predmetoch biológia, matematika, informatika 

a technika. 

V predmete biológia zvýšenou časovou dotáciou žiak vie zostaviť potravový reťazec, 

pozorovať prírodniny mikroskopom, navrhnúť konkrétny postup pozorovania prírodniny, vie 

navrhnúť spôsob zamedzenia poškodzovania prírody nevhodnou činnosťou človeka. 

V predmete matematika v rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie zamerané na 

využívanie finančnej gramotnosti pri riešení slovných úloh zameraných na počítanie s eurami 

a centami, , počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami. 

V predmete informatika zvýšenou časovou dotáciou sa podporia učebné požiadavky na 

zvýšenie bezpečnosti pri práci na internete a sociálnych sieťach. Žiak vie rozoznať hrozby z 

internetu. 

V predmete technika sa zvýšenou časovou dotáciou podporia pracovné zručnosti 

a návyky žiakov pri práci s rôznymi materiálmi. Žiak vie používať jednoduché náradie na 

opracovanie materiálov. 
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Školský učebný plán 

Učebný plán – primárne vzdelávanie – 6. ročník 

 
 

VZDELÁVACIA 

OBLASŤ 

VYUČOVACÍ PREDMET POČET HODÍN 

ŠVP 

POČET 

HODÍN            

ŠkVP 

JAZYK A 

KOMUNIKÁCIA 

SLOVENSKÝ JAZYK A 

LITERATÚRA 

4 1 

 ANGLICKÝ JAZYK 3  

MATEMATIKA 

A PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI 

MATEMATIKA 4 1 

 INFORMATIKA 1 1 

ČLOVEK A PRÍRODA BIOLÓGIA 2  

 CHÉMIA 2  

 FYZIKA 1  

ČLOVEK A 

SPOLOČNOSŤ 

DEJEPIS 1  

 GEOGRAFIA 1  

 OBČIANSKA NÁUKA 1  

ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA 1  

ČLOVEK A SVET 

PRÁCE 

TECHNIKA 1 1 

UMENIE A KULTÚRA HUDOBNÁ VÝCHOVA 1  

 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1  

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ A ŠPORTOVÁ 

VÝCHOVA 

2  

SPOLU  26 4 

  30 
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Učebné osnovy 
 
7.ročník 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 
Disponibilné hodiny v 7. ročníku sme v rámci inovovaného školského vzdelávacieho programu 
využili na navýšenie časovej dotácie v predmetoch chémia, matematika, informatika 
a technika a slovenský jazyk a literatúra. 
 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): statický opis; dynamický opis; umelecký opis; 
charakteristika; rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba);slávnostný príhovor 
(prívet); projekt; diskusia 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; prijať a spracovať informácie; formulovať 
svoj názor a argumentovať; regulovať svoje konanie 

Predmetové kompetencie 
Výkon Žiak dosiahne požadovaný 
výkon po absolvovaní 7. ročníka 

základnej školy. 
Pojmy 
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I. Zamerať svoje čítanie 
podľa potreby.  
 
1. Vybrať text na základe 
znalostí informačných 
prameňov, podľa 
komunikačného zámeru a 
podľa danej situácie. 
 
 2. Nahlas, ticho a opakovane 
prečítať text. 

Žiak  
1.1 dokáže podľa zadaných kritérií 
vybrať text a odôvodniť správnosť 
výberu na základe subjektívnych 
pocitov.  
 
1.2 dokáže z navrhovaného súboru 
slohových útvarov/žánrov s 
pomocou učiteľa vybrať žáner/útvar 
zodpovedajúci téme.  
 
2.1 dokáže s pomocou učiteľa a po 
predchádzajúcej príprave nahlas 
čítať akékoľvek texty, ktorých obsah, 
štýl a jazyk sú primerané jeho 
jazykovej úrovni a skúsenostiam. 
  
2.2 dokáže po príprave a s pomocou 
učiteľa správne vyslovovať slabiky 
de, te, ne, le, di, ti, ni, li domácich a 
cudzích slovách a dodržiavať 
správnu dĺžku slabík. 

 spisovná výslovnosť v 
slovách cudzieho pôvodu  

 umelecký opis  
 slávnostný príhovor 

(prívet) 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): statický opis; dynamický opis; umelecký opis; 
charakteristika; rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba) slávnostný príhovor (prívet); 
projekt; diskusia 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; vyhľadať, prijať a spracovať informácie; 
formulovať svoj názor a argumentovať 
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Predmetové kompetencie 
Výkon Žiak dosiahne požadovaný 
výkon po absolvovaní 7. ročníka 

základnej školy 
Pojmy 

 
II. Pochopiť obsah textu. 
1. Vyvodiť explicitné a 
implicitné informácie z 
vecného aj umeleckého 
textu.  
2. Porozumieť významu 
slov v umeleckých a 
vecných textoch.  
3. Overiť si význam slova. 
4. Porozumieť štruktúre 
slova a jeho častiam.  
5. Prerozprávať obsah 
umeleckého a vecného 
textu na základe 
chronologickej alebo 
logickej postupnosti. 

Žiak  
1.1 dokáže s pomocou učiteľa 
vyhľadať v texte explicitne vyjadrené 
informácie vzťahujúce sa na danú 
tému.  
1.2 dokáže s pomocou učiteľa vyvodiť 
jednoduchý záver príbehu.  
2.1 dokáže reprodukovať definície 
daných pojmov a s pomocou učiteľa 
ich určiť v texte.  
2.2 dokáže vysvetliť štylistickú funkciu 
citovo zafarbených slov v texte.  
2.3 dokáže v prečítanom texte s 
pomocou učiteľa vysvetliť význam 
slov, ktoré pozná.  
3.1 dokáže identifikovať neznáme 
slová v texte a s pomocou učiteľa 
vyhľadať ich význam v jazykových 
slovníkoch.  
4.1 dokáže reprodukovať definície 
daných pojmov.  
4.2 dokáže s pomocou učiteľa určiť 
slová, z ktorých vzniklo zložené slovo. 
5.1 dokáže prerozprávať obsah 
známeho umeleckého textu so 
zachovaním časovej postupnosti. 
5.2 dokáže vyjadriť svoj čitateľský 
zážitok. 

 spisovné slová – nespisovné 
slová  

 domáce slová – slová 
cudzieho pôvodu  

 nové slová  
 zastarané slová, historizmy, 

archaizmy  
 slangové slová 
 nárečové slová  
 skratky  
 pointa 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): statický opis; dynamický opis; umelecký opis; 
charakteristika; rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba); príhovor (prívet); projekt; 
diskusia 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; vyhľadať a spracovať informácie; 
formulovať svoj názor a argumentovať 
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IV. používať kognitívne operácie; vyhľadať, prijať a spracovať informácie 

Predmetové kompetencie 
Výkon Žiak dosiahne požadovaný 
výkon po absolvovaní 7. ročníka 

základnej školy 
Pojmy 

III. Pochopiť kompozíciu 
textu.  
1. Rozoznať a pomenovať 
časti vonkajšej kompozície 
textu. 
 2. Rozoznať a pomenovať 
časti vnútornej kompozície 
umeleckého textu. 

Žiak  
1.1 dokáže s pomocou učiteľa 
rozlíšiť niektoré časti vonkajšej 
kompozície textu.  
1.2 dokáže označiť v tabuľke 
riadok a stĺpec.  
2.1 dokáže určiť úvod v príbehu 

 tabuľka: názov, hlavička, 
riadok, stĺpec  

 graf  
 spisovná výslovnosť v 

slovách cudzieho pôvodu 

IV. Pochopiť gramatickú 
formu textu.  
1. Vyhľadať prvky nadväznosti 
medzi slovami a skupinami 
slov, ktoré vyjadrujú 
významovú a gramatickú 
súvislosť medzi vetami, 
odsekmi, časťami výpovedí.  
2. Určiť syntaktické zloženie 
viet.  
3. Pochopiť a vysvetliť funkciu 
slovných druhov a ich 
gramatických kategórií v 
umeleckom a vecnom texte. 

Žiak  
1.1 po predchádzajúcej príprave a 
s pomocou učiteľa rešpektuje pri 
hlasnom čítaní prostriedky 
nadväznosti: hlavný slovný prízvuk, 
typ písma, interpunkciu.  
2.1 dokáže reprodukovať definície 
daných pojmov a s pomocou 
učiteľa ich vyhľadať v texte.  
2.2 dokáže s pomocou učiteľa určiť 
holú a rozvitú vetu.  
3.1 dokáže reprodukovať definície 
daných pojmov a s pomocou 
učiteľa ich vyhľadať v texte. 

 pomnožné podstatné mená: 
rod  

 číslovky – ohybný slovný 
druh  

 delenie čísloviek: určité, 
neurčité; násobné  

 skloňovanie čísloviek; rod, 
číslo, pád  

 slovesá: ohybný slovný druh 
 slovesá: jednoduchý – 

zložený tvar  
 vid: dokonavý, nedokonavý 
 spojky – neohybný slovný 

druhy  
 holá veta, rozvitá veta, 

rozvitá s viacnásobným 
vetným členom  

 vetný základ  
 vedľajšie vetné členy: 

predmet, príslovkové určenie 
(miesta, času, spôsobu, 
príčiny)  

 jednočlenná veta: slovesná, 
neslovesná 
 

PÍSANIE 

APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): statický opis; dynamický opis; umelecký opis; 
charakteristika; rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba);slávnostný 
príhovor(prívet); projekt; diskusia 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; tvoriť, prijať a spracovať informácie; 
vyhľadávať a sprostredkovať informácie; kriticky myslieť; tvorivo myslieť; verbálne vyjadriť vôľu a 
city; tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín; spolupracovať s jednotlivcami aj skupinami; vžiť sa 
do pocitov a konania osoby; vytvárať vlastný hodnotový systém 

Predmetové 
kompetencie 

Výkon Žiak dosiahne požadovaný 
výkon po absolvovaní 7. ročníka 

základnej školy 
Pojmy 
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I. Vyjadriť myšlienky a 
informácie s rôznym 
cieľom pre špecifické 
publikum. 
 1. Sformulovať cieľ a 
tému písomného 
prejavu.  
2. Vybrať vhodný slohový 
útvar/žáner v súlade s 
cieľmi písania. 
 
 

II. Organizovať text z 
hľadiska kompozície. 
 1. Zostaviť osnovu, 
koncept.  
2. Zoradiť motívy a 
myšlienky podľa časovej 
a logickej postupnosti.  
3. Zoradiť motívy podľa 
fáz vnútornej kompozície 
umeleckého a vecného 
textu. 
 4. Prispôsobiť formálnu 
úpravu textu vybranému 
žánru. 
 

Žiak  
1.1 si dokáže z navrhovaného 
súboru tém vybrať tému písania, 
ktorá je v súlade s komunikačnou 
situáciou a cieľmi písania. 
 2.1 dokáže reprodukovať definíciu 
daných pojmov.  
2.2 dokáže z navrhovaného súboru 
žánrov s pomocou učiteľa vybrať 
vhodný útvar/žáner zodpovedajúci 
téme. 
 

Žiak  
1.1 dokáže s pomocou učiteľa 
vytvoriť osnovu a koncept 
pripravovaného textu. 
 2.1 dokáže s pomocou učiteľa 
vytvoriť text, ktorý má niektoré 
znaky stanoveného žánru, ale 
obsahuje chyby, sťažujúce jeho 
porozumeniu. 
 3.1 dokáže s pomocou učiteľa 

vytvoriť jednoduché rozprávanie. 

4.1 dokáže s pomocou učiteľa 

aplikovať niektoré znaky formálnej 

úpravy slohových útvarov/žánrov. 

 

 umelecký opis  
 slávnostný príhovor (prívet)  
 tabuľka: názov, hlavička, 

riadok, stĺpec graf 
 

 

 

 

 

 umelecký opis  
 slávnostný príhovor (prívet)  
 tabuľka: názov, hlavička, 

riadok, stĺpec  
 graf 

PÍSANIE 

APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): statický opis; dynamický opis; umelecký opis; 
charakteristika; rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba); slávnostný príhovor 
(prívet); projekt; diskusia 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; tvoriť, prijať a spracovať informácie; 
vyhľadávať a sprostredkovať informácie; kriticky myslieť; tvorivo myslieť; verbálne vyjadriť vôľu a 
city; tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín; spolupracovať s jednotlivcami aj skupinami; vžiť sa 
do pocitov a konania osoby; vytvárať vlastný hodnotový systém 

Predmetové kompetencie 
Výkon Žiak dosiahne požadovaný 
výkon po absolvovaní 7. ročníka 

základnej školy 
Pojmy 
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PÍSANIE 

APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): statický opis; dynamický opis; umelecký opis; 
charakteristika; rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba); slávnostný príhovor 
(prívet); projekt; diskusia 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; tvoriť, prijať a spracovať informácie; 
vyhľadávať a sprostredkovať informácie; kriticky myslieť; tvorivo myslieť; verbálne vyjadriť vôľu a 
city; tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín; spolupracovať s jednotlivcami aj skupinami; vžiť sa 
do pocitov a konania osoby; vytvárať vlastný hodnotový systém 

III. Zosúladiť štýl textu s 
cieľom písania. 
 1. Zosúladiť slovnú 
zásobu s cieľom 
komunikácie a využívať 
primerané štylistické 
prostriedky.  
2. Využívať bohatstvo 
spisovnej a nespisovnej 
lexiky národného jazyka. 
3. Overiť si v jazykových 
príručkách vhodnosť a 
správnosť použitých slov 

Žiak  
1.1 dokáže reprodukovať definície 
pojmov.  
1.2 dokáže s pomocou učiteľa 
vytvoriť skratku. 
 2.1 dokáže pri tvorbe textu využívať 
obmedzenú lexiku, často opakuje 
slová v rámci textu. 
 3.1 dokáže s pomocou učiteľa vybrať 
vhodnú jazykovú príručku a 
skontrolovať správnosť a význam slov 
použitých v texte. 

 spisovné slová – nespisovné 
slová  

 domáce slová –slová 
cudzieho pôvodu  

 nové slová  
 zastarané slová, historizmy, 

archaizmy  
 slangové slová  
 nárečové slová  
 skratky 

IV. Štylizovať jednoduché 
vety.  
1. Utvoriť jednoduché 
vety s rôznou modalitou a 
použiť interpunkčné 
znamienka. 

Žiak  
1.1 dokáže s pomocou učiteľa tvoriť 
dvojčlenné holé a rozvité vety. 

 holá veta  
 rozvitá veta, rozvitá s 

viacnásobným vetným 
členom  

 vetný základ  
 vedľajšie vetné členy: 

predmet, príslovkové určenie 
(miesta, času, spôsobu, 
príčiny)  

 jednočlenná veta: slovesná, 
neslovesná 
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Predmetové kompetencie 
Výkon Žiak dosiahne požadovaný 
výkon po absolvovaní 7. ročníka 

základnej školy 
Pojmy 

V. Používať informácie a 
textové pasáže z rozličných 
zdrojov.  
1. Vybrať a použiť slová, 
vety, textové pasáže z 
rozličných informačných 
zdrojov.  
2. Vybrať a použiť údaje z 
grafov a tabuliek.  
3. Vytvoriť graf a tabuľku. 

Žiak  
1.1 dokáže s pomocou učiteľa v 
rozličných informačných zdrojoch 
vyhľadať informácie (slová, vety, 
textové pasáže) súvisiace s 
obsahom jeho textu a využiť ich 
vo svojom texte. 
 2.1 dokáže s pomocou učiteľa 
vyhľadať informácie v tabuľkách a 
niektoré z nich využiť vo svojom 
texte. 

 tabuľka: názov, hlavička, 
riadok, stĺpec  

 graf 
 

  

VI. Transformovať texty z 
jedného žánru do druhého. 
1. Určiť rozdielnosti 
jednotlivých 
útvarov/žánrov. 
 2. Vytvoriť modifikovaný 
text. 

Žiak 
 1.1 dokáže s pomocou učiteľa a 
podľa vopred stanovených kritérií 
porovnať slohové útvary/žánre. 
2.1 dokáže s pomocou učiteľa 
doplniť do rozprávania 
jednoduchú charakteristiku po 
stavy. 

 umelecký opis  
 slávnostný príhovor (prívet)  
 tabuľka: názov, hlavička, 

riadok, stĺpec  
 graf 

 

 

 

 

 

  

 

  

PÍSANIE 

APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): statický opis; dynamický opis; umelecký opis; 
charakteristika; rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba); príhovor (prívet); projekt; 
diskusia 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; tvoriť, prijať a spracovať informácie; 
vyhľadávať a sprostredkovať informácie; kriticky myslieť; tvorivo myslieť; verbálne vyjadriť vôľu a 
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city; tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín; spolupracovať s jednotlivcami aj skupinami; vžiť sa 
do pocitov a konania osoby; vytvárať vlastný hodnotový systém 

Predmetové kompetencie 

VII. Opakovane čítať a 
opravovať text so 
zameraním na gramatiku, 
interpunkciu a pravopis. 
 1. Skontrolovať a upraviť text 
s cieľom zlepšiť štýl a opraviť 
gramatické chyby, pravopis a 
interpunkciu. 
 2. Upraviť text na základe 
spätnej väzby od učiteľa a 
spolužiakov.  
3. Vytvoriť čistopis. 
 4. Skontrolovať a zhodnotiť 
spolužiakov text. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiak  
1.1 dokáže vyhľadať a opraviť 
niektoré chyby vo svojom texte. 
2.1 dokáže po príprave nahlas 
prečítať svoj text. 
 2.2 dokáže prijať hodnotenie 
druhých (spolužiakov a učiteľa) a s 
pomocou učiteľa dokáže opraviť 
identifikované chyby. 

 spisovná výslovnosť v 
slovách cudzieho pôvodu  

 umelecký opis  
 slávnostný príhovor (prívet) 
 tabuľka: názov, hlavička, 

riadok, stĺpec Minimálny VII. 
 graf 

 

 

 

HOVORENIE 

APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): statický opis; dynamický opis; umelecký opis; 
charakteristika; rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba); príhovor (prívet); projekt; 
diskusia 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; tvoriť, prijať a spracovať informácie; 
vyhľadávať a sprostredkovať informácie; kriticky myslieť; tvorivo myslieť; verbálne a neverbálne 
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vyjadriť vôľu a city; tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín; spolupracovať s jednotlivcami aj 
skupinami; vžiť sa do pocitov a konania osoby; vytvárať vlastný hodnotový systém 

Predmetové kompetencie 
Výkon Žiak dosiahne požadovaný 
výkon po absolvovaní 7. ročníka 

základnej školy 
Pojmy 

I. Vyjadriť myšlienky a 
informácie s rôznym cieľom 
pre špecifické publikum. 
 1. Sformulovať vlastný 
názor a pomocou 
argumentov ho obhájiť. 
 2. Sformulovať tému 
adekvátnu komunikačnej 
situácii.  
3. Zosúladiť jazykové a 
mimojazykové prostriedky s 
cieľom komunikácie.  
4. Zvoliť vhodný 
spoločenský tón 
komunikácie v súlade s jej 
cieľom a prostredím. 
5. Začať a ukončiť 
komunikáciu na určitú 
tému.  
6. Zistiť pomocou 
kontrolných otázok, či 
ostatní porozumeli prejavu. 
7. Analyzovať a zhodnotiť 
kvalitu ústneho prejavu. 
 8. Rešpektovať jazykové 
pravidlá. 

Žiak 
 1.1 dokáže jednoduchým 
spôsobom vyjadriť vlastný názor 
na určitú tému a použiť 
predovšetkým subjektívne 
argumenty. 
 2.1 si dokáže z ponúknutých 
komunikačných tém jednu 
vybrať. 
 2.2 dokáže po príprave 
sformulovať myšlienky na určenú 
tému. 
 2.3 dokáže vytvoriť krátky prejav 
na určenú tému. 
 3.1 dokáže s pomocou učiteľa 
identifikovať vo vlastnom prejave 
slangové slová a nahradiť ich 
spisovnými slovami. 
 6.1 dokáže po príprave 
sformulovať jednoduché otázky, 
aby si preveril, či poslucháči 
porozumeli vytvorenému textu. 

 spisovná výslovnosť slov 
cudzieho pôvodu  

 spisovná výslovnosť slov 
cudzieho pôvodu  

 spisovné slová – nespisovné 
slová  

 domáce slová – slová 
cudzieho pôvodu  

 nové slová  
 zastarané slová, historizmy, 

archaizmy  
 slangové slová  
 nárečové slová  
 skratky  
 komunikačná situácia: 

odosielateľ, prijímateľ  
 efektívna komunikácia  
 asertívna komunikácia 
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HOVORENIE 

APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): diskusia; statický opis; dynamický opis; umelecký opis; 
charakteristika; rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba); príhovor (prívet); projekt; 
diskusia 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; tvoriť, prijať a spracovať informácie; 
vyhľadávať a sprostredkovať informácie; kriticky myslieť; tvorivo myslieť, verbálne a neverbálne 
vyjadriť vôľu a city; tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín; spolupracovať s jednotlivcami aj 
skupinami; vžiť sa do pocitov a konania osoby; vytvárať vlastný hodnotový systém 

Predmetové kompetencie 
Výkon Žiak dosiahne požadovaný 
výkon po absolvovaní 7. ročníka 

základnej školy 
Pojmy 

II. Používať informácie a 
textové pasáže z rôznych 
zdrojov.  
1. Vybrať slová, vety a 
textové pasáže a použiť ich 
vo vlastnom prejave. 

Žiak  
1.1 dokáže vo vlastnom prejave s 
pomocou učiteľa vhodne využiť 
informácie získané z rôznych 
informačných zdrojov. 

 spisovná výslovnosť slov 
cudzieho pôvodu 

III. Používať slovnú zásobu 
primeranú určitému cieľu 
komunikácie a publiku.  
1. Využívať v jazykovom 
prejave diferencovanú 
slovnú zásobu s ohľadom na 
komunikačnú situáciu a 
komunikačných partnerov. 
2. Rešpektovať jazykové 
pravidlá. 

Žiak 
 1.1 dokáže po upozornení 
nahradiť nespisovné jazykové 
prostriedky spisovný. 

 spisovná výslovnosť slov 
cudzieho pôvodu  

 spisovné slová – nespisovné 
slová  

 slangové slová  
 nárečové slová  
 domáce slová –slová cudzieho 

pôvodu  
 nové slová  
 zastarané slová, historizmy, 

archaizmy 
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HOVORENIE 

APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): diskusia; statický opis; dynamický opis; umelecký opis; 
charakteristika; rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba); príhovor (prívet); projekt; 
diskusia 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; tvoriť, prijať a spracovať informácie; 
vyhľadávať a sprostredkovať informácie; kriticky myslieť; tvorivo myslieť; verbálne vyjadriť vôľu a 
city; tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín; spolupracovať s jednotlivcami aj skupinami; vžiť sa 
do pocitov a konania osoby; vytvárať vlastný hodnotový systém 

Predmetové kompetencie 
Výkon Žiak dosiahne požadovaný 
výkon po absolvovaní 7. ročníka 

základnej školy 
Pojmy 

IV. Štylizovať text.  
1. Utvoriť jednoduché vety 
a súvetia.  
2. Využívať vo vetách 
správne gramatické tvary 
slov. 
 3. Uplatňovať logickú 
nadväznosť vytvoreného 
textu.  
4. Rešpektovať v ústnom 
prejave znaky slohových 
žánrov/útvarov. 
 5. Rešpektovať jazykové 
pravidlá. 

IV. Žiak  
1.1 dokáže samostatne tvoriť 
jednoduché holé vety a 
jednoduché rozvité vety. 
 2.1 dokáže na základe učiteľovho 
upozornenia opraviť konkrétnu 
morfologickú chybu vo svojej 
výpovedi. 

 spisovná výslovnosť slov 
cudzieho pôvodu  

 pomnožné podstatné mená: 
rod  

 číslovky – ohybný slovný druh 
 delenie čísloviek: určité, 

neurčité; násobné;  
 skloňovanie čísloviek; rod, 

číslo, pád  
 slovesá – ohybný slovný druh 
 slovesá: jednoduchý – zložený 

tvar 
 vid: dokonavý, nedokonavý  
 spojky – neohybný slovný 

druhy  
 holá veta  
 rozvitá veta, rozvitá s 

viacnásobným vetným členom  
 vetný základ  
 vedľajšie vetné členy: 

predmet, príslovkové určenie 
(miesta, času, spôsobu, príčiny) 

 jednočlenná veta: slovesná, 
neslovesná 
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V. Využívať pri komunikácii 

mimojazykové prostriedky.  
1. Uplatňovať plynulosť, 
tempo a zrozumiteľnosť 
prejavu. 
 2. Využívať gestikuláciu a 
mimiku. 

Žiak 
 1.1 dokáže po usmernení 
učiteľom opraviť chybnú 
artikuláciu vo svojom prehovore. 
2.1 dokáže po upozornení 
učiteľom upraviť gestikuláciu a 
mimiku 

 spisovná výslovnosť slov 
cudzieho pôvodu  

 sila hlasu  
 artikulácia  
 komunikačná situácia: 

odosielateľ, prijímateľ  
 efektívna komunikácia  
 asertívna komunikácia 

 
Literatúra 

 

APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): báseň; prozaický text 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; kriticky myslieť; tvorivo myslieť; 
formulovať svoj názor a argumentovať; akceptovať skupinové hodnoty; spolupracovať s 
jednotlivcami a skupinami; vytvárať vlastný hodnotový systém; regulovať svoje správanie 

Predmetové kompetencie 
 
1. Nahlas a plynulo čítať 
umelecký text. 
2. Zapamätať si potrebné 
fakty a definície a vedieť 
demonštrovať ich znalosť. 
3. Vysvetliť podstatu 
osvojených javov a vzťahov 
medzi nimi. 
4. Usporiadať známe javy do 
tried. 
5. Aplikovať literárnovedné 
vedomosti na literárne texty 
s analogickou štruktúrou. 
6. Analyzovať umelecký text 
po štylistickolexikálnej a 
kompozičnej stránke a určiť 
funkciu jednotlivých prvkov 
pre celkové vyznenie diela. 
7. Sformulovať vlastné 
hodnotenie diela a podložiť 
svoje stanovisko 
argumentmi. 
8. Transformovať literárny 
text. 
9. Vytvoriť krátky umelecký 
text. 

Výkon Žiak dosiahne požadovaný 
výkon po absolvovaní 7. ročníka 
základnej školy. 
 
Žiak 

 dokáže s pomocou učiteľa a po 
predchádzajúcej príprave nahlas 
čítať akékoľvek texty, ktorých obsah, 
štýl a jazyk sú primerané jeho 
jazykovej úrovni a skúsenostiam. 

 dokáže zreprodukovať definície 
pojmov príslovie, porekadlo, 
pranostika, anekdota. 

 dokáže s pomocou učiteľa vysvetliť 
význam známych prísloví. 

 dokáže zreprodukovať obsah 
anekdoty. 

 dokáže vyjadriť svoj čitateľský 
zážitok. 

Pojmy 
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APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): bájka 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; formulovať svoj názor a argumentovať 

Predmetové kompetencie 
Výkon Žiak dosiahne požadovaný 
výkon po absolvovaní 7. ročníka 

základnej školy. 
Pojmy 
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1. Nahlas a plynulo čítať 
umelecký text.  
2. Zapamätať si potrebné 
fakty a definície a vedieť 
demonštrovať ich znalosť.  
3. Vysvetliť podstatu 
osvojených javov a vzťahov 
medzi nimi.  
4. Aplikovať literárnovedné 
vedomosti na literárne texty 
s analogickou štruktúrou.  
5. Analyzovať umelecký text 
po štylisticko-lexikálnej a 
kompozičnej stránke a určiť 
funkciu jednotlivých prvkov 
pre celkové vyznenie diela.  
6. Sformulovať vlastné 
hodnotenie diela a podložiť 
svoje stanovisko 
argumentmi.  
7. Transformovať literárny 
text.  

Žiak  
 dokáže s pomocou učiteľa a po 

predchádzajúcej príprave nahlas 
čítať akékoľvek texty, ktorých obsah, 
štýl a jazyk sú primerané jeho 
jazykovej úrovni a skúsenostiam.  

 dokáže reprodukovať definície 
pojmov dobrodružná literatúra, 
umelecká literatúra.  

 dokáže s pomocou učiteľa vyjadriť 
svoj čitateľský zážitok. 

 

  

 

 

APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): báj; poviedka; balada 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; kriticky myslieť; tvorivo myslieť; 
formulovať svoj názor a argumentovať; spolupracovať s jednotlivcami a skupinami; vžiť sa do 
pocitov a konania inej osoby 
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Predmetové kompetencie 
Výkon Žiak dosiahne požadovaný 
výkon po absolvovaní 7. ročníka 

základnej školy. 
Pojmy 

1. Nahlas a plynulo čítať 
umelecký text.  
2. Zapamätať si potrebné 
fakty a definície a vedieť 
demonštrovať ich znalosť.  
3. Vysvetliť podstatu 
osvojených javov a vzťahov 
medzi nimi.  
4. Aplikovať literárnovedné 
vedomosti na literárne texty 
s analogickou štruktúrou.  
5. Analyzovať umelecký text 
po štylisticko-lexikálnej a 
kompozičnej stránke a určiť 
funkciu jednotlivých prvkov 
pre celkové vyznenie diela.  
6. Sformulovať vlastné 
hodnotenie diela a podložiť 
svoje stanovisko 
argumentmi.  
7. Zdramatizovať prozaický 
text.  
8. Napísať kratší prozaický 
útvar. 

Žiak  
 dokáže s pomocou učiteľa a po 

predchádzajúcej príprave nahlas 
čítať akékoľvek texty, ktorých obsah, 
štýl a jazyk sú primerané jeho 
jazykovej úrovni a skúsenostiam.  

 dokáže reprodukovať definície 
jednotlivých pojmov.  

 dokáže s pomocou učiteľa v 
literárnom diele vyhľadať hlavné 
postavy.  

 dokáže s pomocou učiteľa v 
známom literárnom texte určiť časť 
vnútornej kompozície – zápletku.  

 dokáže s pomocou učiteľa vyjadriť 
svoj čitateľský zážitok. 
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APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): dobrodružná literatúra 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; formulovať svoj názor a argumentovať 

Predmetové kompetencie 
Výkon Žiak dosiahne požadovaný 
výkon po absolvovaní 7. ročníka 

základnej školy. 
Pojmy 

1. Nahlas a plynulo čítať 
umelecký text. 
 2. Zapamätať si potrebné 
fakty a definície a vedieť 
demonštrovať ich znalosť. 
 3. Vysvetliť podstatu 
osvojených javov a vzťahov 
medzi nimi.  
4. Aplikovať literárnovedné 
vedomosti na literárne texty 
s analogickou štruktúrou. 
 5. Analyzovať umelecký text 
po štylistickolexikálnej a 
kompozičnej stránke a určiť 
funkciu jednotlivých prvkov 
pre celkové vyznenie diela.  
6. Sformulovať vlastné 
hodnotenie diela a podložiť 
svoje stanovisko 
argumentmi. 
 

Žiak  
 dokáže s pomocou učiteľa a po 

predchádzajúcej príprave nahlas 
čítať akékoľvek texty, ktorých obsah, 
štýl a jazyk sú primerané jeho 
jazykovej úrovni a skúsenostiam.  

 dokáže reprodukovať definície 
pojmov dobrodružná literatúra, 
umelecká literatúra.  

 dokáže s pomocou učiteľa vyjadriť 
svoj čitateľský zážitok. 

 umelecká literatúra 
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APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): rozhlasová rozprávka 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; formulovať svoj názor; verbálne vyjadriť 
city, spolupracovať s jednotlivcami aj skupinami; vžiť sa do pocitov a konania inej osoby; vytvárať 
vlastný hodnotový systém 

Predmetové kompetencie 
Výkon Žiak dosiahne požadovaný 
výkon po absolvovaní 7. ročníka 

základnej školy 
Pojmy 

1. Čítať text postavy 
dramatického diela pri 
spoločnom 
dramatizovanom čítaní.  
2. Modulovať hlas podľa 
zmyslu textu.  
3. Zapamätať si potrebné 
fakty a definície a vedieť 
demonštrovať ich znalosť. 
4. Vysvetliť podstatu 
osvojených javov a 
vzťahov medzi nimi.  
5. Aplikovať 
literárnovedné vedomosti 
na literárne texty s 
analogickou štruktúrou. 
6. Analyzovať umelecký 
text po štylisticko-
lexikálnej a kompozičnej 
stránke a určiť funkciu 
jednotlivých prvkov pre 
celkové vyznenie diela.  
7. Sformulovať vlastné 
hodnotenie diela a 
podložiť svoje stanovisko 
argumentmi.  
8. Transformovať 
literárny text. 

Žiak 
 dokáže s pomocou učiteľa a po 

predchádzajúcej príprave nahlas čítať 
dramatický text.  

 dokáže reprodukovať definíciu 
rozhlasovej rozprávky.  

 dokáže s pomocou učiteľa 
prerozprávať obsah rozhlasovej 
rozprávky.  

 dokáže určiť hlavnú postavu.  
 dokáže vyjadriť svoj zážitok z 

rozhlasovej hry 

 rozhlasová hra  
 monológ 
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APLIKAČNÝ KONTEXT (DRUHY TEXTOV): báseň; populárna pieseň 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE: používať kognitívne operácie; kriticky myslieť; tvorivo myslieť; formulovať 
svoj názor a argumentovať; spolupracovať s jednotlivcami a skupinami; vžiť sa do pocitov a konania 
inej osoby 

Predmetové kompetencie 
Výkon Žiak dosiahne požadovaný 
výkon po absolvovaní 7. ročníka 

základnej školy 
Pojmy 

1. Recitovať spamäti básnické 
diela.  
2. Rešpektovať rytmickú 
usporiadanosť básnického 
textu.  
3. Zapamätať si potrebné 
fakty a definície a vedieť 
demonštrovať ich znalosť.  
4. Vysvetliť podstatu 
osvojených javov a vzťahov 
medzi nimi.  
5. Aplikovať literárnovedné 
vedomosti na literárne texty s 
analogickou štruktúrou.  
6. Analyzovať umelecký text 
po štylisticko-lexikálnej a 
kompozičnej stránke a určiť 
funkciu jednotlivých prvkov 
pre celkové vyznenie diela.  
7. Sformulovať vlastné 
hodnotenie diela. 

Žiak  
 dokáže spamäti zarecitovať 

známu báseň.  
 dokáže v známej básni s 

pomocou učiteľa určiť striedavý a 
združeným rým.  

 dokáže vyjadriť svoj zážitok z 
textu piesne. 

 rým: prerývaný, obkročný  
 voľný verš 
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Matematika 
- správne znázorniť zlomok na číselnej osi, vykrátiť a rozšíriť zlomok daným číslom, krátením 
upraviť zlomok na základný tvar, písomne vynásobiť a vydeliť zlomok prirodzeným číslom 
a zlomkom, sčítať a odčítať zlomky s rovnakými aj nerovnakými menovateľmi, vyriešiť 
jednoduché slovné úlohy so zlomkami 
-vypočítať počet percent, ak je daný základ a časť prislúchajúca k počtu percent, vypočítať 
základ, keď poznajú počet percent a hodnotu prislúchajúcu k tomuto počtu percent, uplatniť 
vedomosti o percentách pri riešení jednoduchých slovných úloh z praktického života,  vzťah 
medzi zlomkami, percentami a desatinnými číslami 
- zostrojiť kruhový alebo stĺpcový diagram na základe údajov z tabuľky,  
- premeniť základné jednotky objemu, vypočítať povrch a objem kvádra a kocky, ak pozná 
dĺžky ich hrán, vyriešiť primerané slovné úlohy na výpočet povrchu / objemu kvádra a kocky aj 
s využitím premeny jednotiek obsahu / objemu 
- vyriešiť primerané slovné úlohy na pomer rôzneho typu a praktické úlohy s použitím mierky 
plánu a mapy, vyriešiť úlohy (aj z praxe) s využitím priamej a nepriamej úmernosti (aj pomocou 
jednoduchej alebo zloženej trojčlenky) 
- vyriešiť primerané kombinatorické úlohy, vrátane intuitívneho použitia pravidla súčtu 
a súčinu 
 
Chémia 
- rozlíšiť základné piktogramy označujúce nebezpečné látky 
- vypočítať hmotnostný zlomok zložky v roztoku; hmotnosť rozpustenej látky, rozpúšťadla 

a roztoku 
- vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi vôd 
- chápať význam vzduchu pre život 
- uskutočniť podľa návodu jednoduché pokusy na chemické zlučovanie a chemický rozklad 
- zdôvodniť zásady hasenia látok na modelových príkladoch zo života 
- uskutočniť a vyhodnotiť experimenty o vplyve rôznych faktorov na rýchlosť chemickej 

reakcie 
 

Informatika 
- zvoliť vhodný formát súboru pre uloženie obrázkov rôznych typov, 
- zvoliť vhodný nástroj na prácu s textom 
- používajú nástroje editora na tvorbu a úpravu prezentácií 
- použiť konkrétne nástroje editora na skombinovanie videa, zvuku a textu 
-  rozhodnúť sa pre správne zariadenie pre zaznamenanie zvuku a obrazu 
- skúmať nové nástroje v konkrétnom editore 
- použiť konkrétne nástroje na prácu s tabuľkami, zvoliť a používajú funkcie pre jednoduché 
výpočty, skúmať nové nástroje v konkrétnom editore 
- použiť matematické výrazy v jazyku na zápis algoritmov 
- vyjadriť princíp fungovania návodu – objaviť a popísať vlastnými slovami princíp fungovania 
jednoduchého algoritmu 
- použiť rôzny aplikačný softvér, ktorý je primeraný veku 
pracovať s pamäťovými a prídavnými zariadeniami: prenášať, ukladať, kopírovať informácie, 
pracovať s prídavnými zariadeniami (napr. naskenovať, vytlačiť dokument, nahrať zvuk, 
zosnímať obraz fotoaparátom alebo kamerou), skúmať nové možnosti použitia konkrétneho 
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hardvéru, porovnať klady a zápory počítačov rôznych typov (napr. stolný počítač, notebook, 
tablet),  rozlíšiť vstupné a výstupné zariadenia 
 
Technika 
- vysvetliť rozdiel medzi technickým výkresom a technickou dokumentáciou 
- naprojektovať tvar, rozmery, materiál a pracovný postup na vlastný jednoduchý výrobok 
- uviesť príklady využitia vybraných druhov technických materiálov v praxi 
- navrhnúť, zrealizovať technologický postup zhotovenia vlastného výrobku 
- navrhnúť technologický postup zhotovenia vlastného výrobku 
- prezentovať bezpečné postupy používania vybraných mechanických strojov a zariadení 
v domácnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.1 
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Usmernenie k výchove a vzdelávaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so 

všeobecným intelektovým nadaním s účinnosťou od 1.septembra 2015  
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