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I. Charakteristika školy 

 

1. Veľkosť školy 

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda vznikla 1. Januára 2017 ako 

nástupnícka organizácia po zrušení Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda a Cirkevnej materskej 

školy sv. Gorazda k 31.12.2016.  Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v 

Prešove (ďalej len škola) predstavuje katolícku inštitúciu, ktorú tvoria materská škola, základná 

škola a školské zariadenia: školský klub detí a výdajná školská jedáleň. Základná škola je plne 

organizovaná, zameraná na vzdelávanie a výchovu žiakov 1. – 9. ročníka základnej školy.     

Kapacita školy:     300 žiakov 

Počet ročníkov:            5 ročníkov 

Priemerný počet žiakov v triedach ISCED2: 25 žiakov 

Počet učiteľov ISCED2:    12 učiteľov  

 

1. Umiestnenie školy v prostredí:  

Škola sa nachádza v teritóriu mesta Prešov, v mestskej časti Solivar, v historicko-kultúrnej 

lokalite známej ťažbou soli. V tejto časti je  jedinou cirkevnou školou poskytujúcou výchovu 

mladého človeka ako jedinečnej ľudskej bytosti prostredníctvom jasne vytýčeného výchovného 

plánu, ktorý vyplýva z učenia Cirkvi. 

Budova školy sa nachádza v blízkosti farského kostola Najsvätejšej Trojice v Solivare, v strede 

školskej záhrady. Výhodou tejto lokality je znížená frekvencia cestnej premávky. Dopravu do školy 

zabezpečujú spoje MHD, školský spoj MHD a SAD Prešov.  

 

2. Charakteristika žiaka 

  Žiaci navštevujúci školu pochádzajú prevažne z viacpočetných kresťanských rodín. Sú  to aj 

takí žiaci, ktorí hľadajú pri riešení školských problémov pochopenie a lásku. Pre mnohých žiakov je 

naša škola zárukou kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a úspešného  pokračovania v ďalšom 

štúdiu na stredných a vysokých školách.  

Prevažná väčšina žiakov pochádza z lokality Solivar a z iných častí mesta Prešov. Menšiu časť 

tvoria žiaci dochádzajúci z priľahlých obcí - Dulova Ves, Kokošovce, Veľký Šariš, Malý Šariš, 

Župčany, Svinia, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Tulčík, Ľubovec, Drienovská Nová Ves, Kanaš. 
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Adaptácia žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami je veľmi dobrá. Žiaci pracujú podľa 

svojich schopností a niektorí aj podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu.  Práca s 

týmito žiakmi si vyžaduje zvýšenú odbornú prípravu učiteľov.   

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

V pedagogickom zbore školy vyučujú kvalifikovaní učitelia, ktorí spĺňajú odbornú 

spôsobilosť a majú dlhoročnú pedagogickú prax. Tímová práca skúsených pedagógov vytvára 

pozitívnu klímu, v ktorej dominuje vzájomná podpora a konštruktívne riešenie problémov 

vyplývajúcich z výchovného a vzdelávacieho procesu. Každý pedagóg nesie plnú zodpovednosť za 

svoju prácu.  

Učitelia vytvárajú kresťanské spoločenstvo, rozvíjajú činnosti podporujúce kresťanskú 

orientáciu školy. Snažia sa o to slovom aj príkladom – atmosférou vzájomného prijatia zažiť živé 

svedectvo kresťanského spoločenstva. Kresťanská formácia pedagógov je pravidelne 

zabezpečovaná prostredníctvom duchovných obnov, sv. omší, duchovných výletov a kultúrno-

spoločenských podujatí.       

V pedagogickom zbore pôsobí výchovný poradca, školský kaplán, koordinátor školského 

vzdelávacieho programu, koordinátor environmentálnej výchovy, koordinátor  pre výchovu 

k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor drogovej prevencie, koordinátor pre zdravie a pohyb, 

vychovávateľka ŠKD, pedagóg poverený vedením školskej knižnice a garant Infoveku.  

Učitelia využívajú všetky formy sebavzdelávania účasťou na odborných seminároch, 

kurzoch a vzdelávacích aktivitách rozširujúceho štúdia. Na škole vyučujú  kvalifikovaní učitelia, 

ktorí spĺňajú odbornú spôsobilosť s dlhoročnou pedagogickou praxou. Tímová práca skúsených 

pedagógov vytvára pozitívnu klímu, kde je dominantná vzájomná podpora, konštruktívne 

prejednávanie problémov pri výchove a vzdelávaní.  

Učitelia vytvárajú kresťanské spoločenstvo, rozvíjajú činnosti podporujúce kresťanskú 

orientáciu školy, snažia sa o to slovom aj príkladom – atmosférou vzájomného prijatia zažiť živé 

svedectvo kresťanského spoločenstva. Učitelia sú formovaní na duchovných obnovách, na sv. 

omšiach, duchovných výletoch a kultúrno-duchovných podujatiach.       

 

4. Personálne zabezpečenie chodu školy 

 Vedúci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej 

činnosti, vykonali prvú atestáciu, spĺňajú podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili 

funkčné vzdelávanie, sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske 

zručnosti uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu, podporujú a vytvárajú podmienky pre 
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odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov, zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu 

v oblasti personálnych vzťahov – vo vzťahu k žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k 

rodičom a širšej komunite.  

 Pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti 

a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou, pre realizáciu športovej prípravy, 

preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti pri práci so žiakmi a spolupráci 

s rodičmi, uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov.  

 Zamestnanci poskytujúci odborné služby a pomoc pedagógom spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady na výkon odbornej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou 

pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, špeciálnopedagogickej, liečebno-pedagogickej 

starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie. 

 

5. Organizácia prijatia žiakov 

 Riaditeľstvo školy prijíma do 1. ročníka žiakov, ktorí spĺňajú  požiadavku školskej zrelosti 

a spĺňajú Kritéria pre prijímanie žiakov do Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. 

Gorazda v Prešove. Prijímanie žiakov vo vyšších ročníkoch sa realizuje podľa naplnenosti ich počtu 

v triede.  

 

6. Dlhodobé projekty 

- spolupráca s inými cirkevnými školami na Slovensku a v zahraničí 

- protidrogové programy 

- ekologické programy 

- tvorba školského časopisu 

- výlety za poznaním 

- prezentácia regiónov formou plagátu 

- športový projekt – vybíjaná pre 1. stupeň 

Počas celého školského roka  pripravujeme tradičné školské akcie, ako je Deň zdravej výživy, 

Mesiac úcty k starším, Vianočná burza, Vianočná akadémia, Fašiangová diskotéka a karneval, 

Večerné posedenie pre rodičov a priateľov školy, Školská púť, Deň matiek, Duchovný výlet pre 

žiakov 9.r. a ďalšie školské akcie. 

 

7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. Rodičia pomáhajú škole vo všetkých 

smeroch. Škola spolupracuje s farnosťou, s občianskym združením Gorazd, ktoré finančne 
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podporuje akcie žiakov, dopĺňanie knižného fondu do žiackej knižnice a pod. Veľmi dobrá je 

spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a s Centrom špeciálno-

pedagogického  poradenstva v Prešove, s Centrom voľného času ABC a Centrom voľného času 

Jána Pavla II. v Prešove, s KPC Jána Pavla II. na sídlisku Šváby, s mestskými knižnicami, 

Červeným krížom, s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove, Prešovskou univerzitou, 

Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Pedagogickou a sociálnou akadémiou v Prešove. Autoškola 

v lokalite Delňa s dopravným ihriskom, Praktická škola záhradkára v Solivare a kultúrne zariadenia 

v Prešove sú a budú pevnou súčasťou aktivít školy pri plnení výchovno-vzdelávacích cieľov. 

 

8. Materiálno-technické a priestorové podmienky školy 

 V škole sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v triedach, v telocvični, na školskom ihrisku,  

v počítačovej učebni, jazykovej učebni, školskej knižnici, v úžitkovej a okrasnej záhrade, v školskej 

kaplnke, posilňovni. 

 Spomínané odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolený učebný 

variant. Vybavenie kabinetov je postačujúce, učebné pomôcky sú pravidelne obnovované 

a vymieňané za modernejšie. Pri obnove učebných pomôcok sú nápomocní rodičia a združenie 

Gorazd, ktoré bolo založené za účelom poskytnutia pomoci a podpory vzdelávaniu a výchove  

v Cirkevnej základnej škole sv. Gorazda v Prešove. 

 Interiér školy je po čiastočnej rekonštrukcii. Upravené triedy a interiéry spĺňajú estetické 

kritériá a dýchajú čistotou. Školské ihrisko je v dobrom stave, napriek tomu má vedenie školy  

záujem investovať do rekonštrukcie ihriska prostredníctvom projektov. Začíname s realizáciou 

posilňovne a školskej kaplnky. 

 Pedagógovia majú vo vyučovacom procese k dispozícii množstvo moderných učebných 

pomôcok, akými sú interaktívne tabule, notebook, data a video projektory, DVD prehrávač, 

multimediálne programy či elektronické mikroskopy. Táto didaktická technika  umožňuje 

tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. 

 Výdajná školská jedáleň je súčasťou školy.  

 

8.1 Priestorové vybavenie 

a) pre manažment školy - kancelária riaditeľa a zástupcu riaditeľa školy,  kancelária pre 

ekonomický úsek; 

b) pre pedagogických zamestnancov školy – zborovňa, kabinety pre učiteľov (priestor pre 

odkladanie pomôcok), kabinet pre výchovného poradcu; 

c) pre nepedagogických zamestnancov školy - miestnosť pre nepedagogických zamestnancov;  
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d) hygienické priestory - sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov, šatne alebo iné priestory 

na prezúvanie obuvi; 

f) odkladacie a úložné priestory - pre učebné pomôcky, didaktickú techniku, skladové priestory, 

archív;  

g) informačno-komunikačné priestory - knižnica vybavená knižničným fondom, IKT zariadením a 

pripojením na internet;  

h) učebné priestory (interné/externé) – učebne, odborné učebne, telocvičňa, školské ihrisko; 

i) spoločné priestory - školská budova, výdajná školská jedáleň, školský dvor, priestory pre školský 

klub detí, priestor pre riešenie zdravotných problémov. 

 

9. Škola ako životný partner 

Triedy v škole sú ladené v pastelových farbách a evokujú v žiakoch estetické cítenie. Interiér 

školy je po rekonštrukcii pekne upravený, skrášlený precíznymi kresbami prírodných a biblických 

motívov. Okolie školy tvorí zeleň, park a sčasti i záhrada. 

Informácie o škole, jej projektoch a aktivitách sú umiestnené na nástenkách vo vstupnom 

vestibule a na školskej internetovej stránke. Chodby školy zdobia tematicky zamerané nástenky. Sú 

na nich umiestnené projekty žiakov, práce žiakov, úspešné umiestnenia žiakov v súťažiach, 

informácie o umiestnení žiakov na stredných školách. Nástenné noviny s náboženskou tematikou 

pripomínajú prikázané cirkevné sviatky a umocňujú každodenný život školy v kresťanskom duchu. 

Snažíme sa budovať priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi 

a pracovníkmi školy, medzi pedagógmi a rodičmi a širokou verejnosťou. 

 

10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 Riaditeľstvo školy vytvára všetkým pedagógom, žiakom a zamestnancom školy bezpečné 

a zdraviu vyhovujúce podmienky vo všetkých priestoroch školy. Žiaci sú pravidelne poúčaní 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetci pedagógovia a správni zamestnanci školy 

absolvujú školenia o ochrane zdravia pri práci a proti požiaru. Pravidelné kontroly bezpečnosti 

a ochrany zdravia a následné odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií je hlavným cieľom 

pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia vo výchovno-vzdelávacom procese na našej škole.  

 

Organizácia výletov, exkurzií, školy v prírode a výcvikov (plaveckého výcviku, lyžiarskeho 

a snoubordindového výcviku), organizácia iných súčastí výchovno-vzdelávacej činnosti školy sa 

riadi platnou legislatívou (Vyhláška č. 224/2011 Z.z. o základnej škole, Smernica č. 6/2009-R z 22. 

apríla 2009 o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl, Vyhláška o škole v prírode 



 8 

305/2008 Z.z. Ministerstva školstva SR) a Smernicou Cirkevnej základnej školy s materskou školou 

sv. Gorazda o organizácií výletov, exkurzií a výcvikov č. 1-8/2012 zo dňa 1.9.2012). Dôležitou 

podmienkou je informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka. 

Zabezpečenie vhodného pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného 

režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební a ostatných 

priestorov školy sa riadi príslušnou legislatívou (Zákon  NR SR č. 355/2007 Z.z. - o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MZ SR č. 

527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, Vyhláška MZ SR 

č. 292/2008- o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, ktorou sa 

dopĺňa zákon č. 140/2008 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 309/2007, 

Vyhláška MZ SR č. 525/2007 - o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové 

zariadenia).  

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

1. Pedagogický princíp školy 

Dôsledná realizácia cieľa vyučovania v kresťanskej škole sa uskutočňuje cez poznávanie 

a osvojovanie poznatkov, zručností a návykov tak, aby vytvárali podmienky pre formovanie žiaka 

v duchu radostnej zvesti Kristovho Evanjelia.  

Z každého žiaka by sa mal stať dobrý praktický kresťan, ktorý je vzdelaným a platným členom 

rodiny cirkevného spoločenstva, v širšom slova zmysle kresťanského spoločenstva a tiež má byť 

platným vzdelaným členom svojho národa, občanom Slovenskej republiky a Európskej únie a celej 

ľudskej rodiny. Tento cieľ je možné dosiahnuť cez fenomén lásky, ktorý má byť dominantný vo 

výchovno-vzdelávacom procese. Bude ho odzrkadľovať aj podtitul názvu školy: Škola viery, nádeje 

a lásky.  

Viera symbolizuje úsilie pedagógov pri formovaní žiakov. Slovo nádej vystihuje každé dieťa, ktoré 

má jedinečné postavenie  a láska vedie žiakov k ochote navzájom si pomáhať, konať dobro. 

Školský vzdelávací program dáva šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich 

schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Prostredníctvom tohto programu chceme poskytnúť 

všetkým žiakom školy získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti v jednotlivých 

všeobecnovzdelávacích predmetoch a odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných 

predmetoch, ktoré budú smerovať k príprave žiakov na život v dobe mohutného rozvoja moderných 
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technológií, v ktorej sa môžu uplatniť len vďaka tvorivému mysleniu a pohotovosti rýchlo a účinne 

riešiť problémy. 

 

2. Organizačné formy a metódy vyučovania 

Vo výchovno-vyučovacom procese bude dominantná koncepcia moderného vyučovania. 

Toto vyučovanie kladie zvýšené požiadavky na prácu učiteľa, ktorý pripravuje problémy, riadi 

činnosť žiakov a vyhodnocuje ich aktivitu. Moderné vyučovanie si vyžaduje značné nároky i na 

žiaka, ktorý musí zaujať samostatný a tvorivý prístup k riešeniu úloh. Žiak sa stáva pri správanej 

voľbe metód a foriem práce zo strany pedagóga aktívnym subjektom vyučovacieho procesu, ktorý 

vie tvorivo pracovať a samostatne riešiť problémové úlohy v súlade s rozumovou vyspelosťou, 

zmyslovou danosťou a najmä psychologickými aspektami vyučovacieho procesu. Rýchly rast 

poznatkov spôsobil, že vzdelávanie encyklopedického charakteru uplatňované v tradičných 

koncepciách vyučovania je v dnešných dobách nepostačujúce a nereálne. Z týchto dôvodov 

podporujeme využívanie didaktickej techniky a IKT vo vyučovaní, v snahe  vytvárať samostatné 

a tímové projekty. Rozvíjame tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie žiakov. 

Zvláštnu pozornosť venujeme záujmom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Poskytujeme odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za účinnej 

spolupráce so špeciálnym pedagógom. Taktiež sa snažíme poskytnúť pomoc rodinám týchto žiakov 

a spolupracovať s jednotlivými vyučujúcimi. 

Podporujeme zdravý životný štýl a telesný rozvoj žiakov, organizujeme športové turnaje v rámci 

škôl /vybíjaná /. 

Pestovanie manuálnej zručnosti a tvorivosti je jednou z priorít výchovnej formácie žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a sociálne znevýhodneného prostredia. 

Budujeme vzťah k vlasti zorganizovaním súťaže v plagátovej tvorbe „Poznaj svoj región“. 

 

3. Ciele výchovy a vzdelávania 

 Vo vzdelávaní na druhom stupni základnej školy je potrebné najmä:  

 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 uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu práv iných 

ľudí. 

 

4. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda je školou, v ktorej  sa celým 

vyučovaním prelína láska a porozumenie, vzájomná tolerancia a rešpekt. Eliminovanie negatívnych 

prvkov správania je evidentné už pri vstupe do školy a v priebehu celého vyučovania.  

Výchovno-vyučovací proces prebieha v duchu rodinnej atmosféry, vytvárania a upevňovania 

kladných morálnych vlastností a kresťanského pohľadu na svet. 

 Vo vzdelávaní chceme dosiahnuť, aby žiak neprijímal informácie len pasívne. Našou 

úlohou je naučiť ho samostatne pracovať s informáciami, selektovať to, čo je pre neho nepodstatné, 

aby vedel pracovať v kolektíve a  prijímať aj iný názor. Usilujeme sa viesť mladého človeka k 

čestnosti, svedomitosti, usilovnosti, samostatnosti a vzájomnej znášanlivosti. Vo výchove každého 

žiaka dbáme na jeho osobitosti, jeho individualitu a podľa toho volíme adekvátne výchovné 

pôsobenie. Stálu pozornosť venujeme rozvíjaniu a pestovaniu talentu detí.  

 

V školskom programe sme sa zamerali na výučbu cudzieho jazyka od 1. ročníka, na rozvoj 

ľudových tradícii so zameraním na región – paličkovanie a na spoznávanie histórie regiónu. Od 

piateho ročníka sme zaradili výučbu druhého cudzieho jazyka. V školskom programe sme zaviedli 

predmet mediálna výchova, aby žiaci vedeli objavovať v médiách to hodnotné, pozitívne formujúce 

ich osobnostný a profesný rast, ale tiež schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na 

svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.  

 

5. Stupeň vzdelania 

Nižšie stredné vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej 

časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy. Dokladom o 

získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou, ktoré je podmienkou pre ďalšie vzdelávanie 

na vyššom stupni. 

Stupeň vzdelania – ISCED 2 po ukončení 9. ročníka 
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6. Profil absolventa 

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.  

Získané kompetencie žiaka menia svoju kvalitu (rozvíjajú sa) v priebehu jeho ďalšieho vzdelávania. 

Absolvent našej školy zvláda učivo stanovené vzdelávacími štandardmi, rozšírené 

o vedomosti v oblastiach, na ktoré má nadanie, predpoklady a talent. Ovláda písomný a ústny prejav 

v materinskom jazyku, zvláda komunikáciu v štandardných situáciách v dvoch svetových jazykoch. 

Absolvent prezentuje svoje správanie na verejnosti v súlade s cieľmi cirkevnej školy,  robí dobré 

meno škole, tvorí dobré medziľudské vzťahy v škole, v rodine a v spoločnosti. Absolvent získa 

podrobnejšie vedomosti o regióne, v ktorom sa nachádza škola. Dokáže vnímať umenie, snaží sa 

porozumieť mu a chrániť umelecké hodnoty. 
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  Po ukončení 9. ročníka vie ohodnotiť svoje konanie, rieši problémové situácie, získané 

teoretické znalosti a vedomosti aplikuje v praktickom živote. Je otvorený voči názorom iných, 

hľadá konštruktívne riešenia, preferuje zdravý životný štýl, stará sa o životné prostredie. 

 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak  

 prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede 

 kladie otázky a zisťuje odpovede 

 učí sa konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť otvorený pre odlišnosti 

 osvojuje si vhodnú argumentáciu, učí sa vypočuť spolu diskutujúceho 

 formuluje otázky, porovnáva, oponuje 

 formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory 

 rozširuje svoje kultúrne horizonty diskusiou 

 učí sa reagovať primerane situácii 

 je schopný uvedomiť si vlastné reakcie v konflikte 

 vie vyjadri svoj názor asertívnym nezastrašujúcim spôsobom, sformulovať „ja – správu“ 

a vyjadriť svoje pocity 

 učí sa dešifrovať a vhodne používať symboly 

 rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho a náboženského 

života 

Kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

 učí sa vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje výsledky svojho učenia a diskutuje 

o nich 

 podieľa sa na spoločnej práci projektového vyučovania s použitím IKT (teleprojekty) 

 učí sa učiť spoluprácou 

Kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

 zaujíma sa o rôzne problémy a nové veci 

 dobre prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi 

 plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými 

 vníma, rozpozná a pochopí problém závislostí, premyslí a naplánuje riešenie problému na 

modelovej situácii primerane svojej detskej skúsenosti 
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 obhajuje svoj názor 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

 objavuje opakovanosť archetypálnych skúseností opakujúcich sa v dejinách ľudstva 

 oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín Cirkvi 

 vysvetlí kresťanský pohľad na hodnotu individuálneho ľudského života 

 je pripravený niesť zodpovednosť 

 učí sa odhadnúť dôsledky rozhodnutí a činov človeka 

 oceňuje prínos kresťanských hodnôt v ľudskej kultúre 

 na konkrétnych príkladoch porovná rôzne životné štýly, oceňuje etické hodnoty 

 rozhoduje o svojich hodnotách a cieľoch 

 objavuje existenciu nemennej pravdy 

 vytvára si rebríček hodnôt, hľadá víziu pre svoju budúcnosť a objavuje a osvojuje si životný 

štýl na základe etických princípov 

 hľadá svoju úlohu vo svete aj v cirkvi 

 oceňuje postoj vzájomnej tolerancie medzi mladými ľuďmi, posúdi mravný aspekt vzťahu 

a chápe zmysel vernosti 

 objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na pohlavie 

 preberá zodpovednosť za sebaurčenie a sebarealizáciu, objavuje prvky zodpovedného 

konania v konkrétnych životných situáciách 

 objavuje kresťanský pohľad na zmysel života človeka 

 aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky spirituality 

Občianske kompetencie: 

Žiak 

 adaptuje sa na meniace životné a pracovné podmienky, podľa svojich schopností a možností 

sa podieľa na ich aktívnom a tvorivom ovplyvňovaní 

 chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri vytváraní zákonov obohacujúcich 

spoločnosť 

 aktívne participuje na triednych a školských aktivitách 

 zapája sa do občianskeho života vo svojom okolí 

 háji svoje práva aj práva iných 

 vníma dôležité postavenie rodiny ako základnej bunky spoločnosti 
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Kultúrne kompetencie: 

Žiak 

 osvojuje si postoj vzájomnej tolerancie, učí sa akceptovať druhých ľudí takých, akí sú 

 angažuje sa a rešpektuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky 

 všíma si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník 

 iné kultúry a ich umenie považuje za rovnocenné a inšpirujúce 

 učí sa tolerancii a empatickosti 

 má záujem o poznávanie seba, ostatných ľudí, reality, v ktorej žije, spoločnosti a prírody 

 objavuje v biblickom pramení ekologické posolstvo, vníma človeka ako súčasť prírody 

 má úctu k živým aj neživým súčastiam prírody, aktívne a ich poznáva a ochraňuje 

 správa sa spôsobom, ktorý podporuje trvalú udržateľnosť kvality životného prostredia 

 vníma obrazy a symboly, architektúru, ľudovú tvorivosť (kroje, výšivky, ornamenty) 

 rešpektuje kultúrne tradície ako základ súčasného umenia 

 osvojuje si prácu s literárnymi žánrami a druhmi 

 uvedomuje si korene, tradíciu a historický vývoj výtvarnej kultúry 

 vníma pôvod umeleckých diel vyrastajúcich z kresťanskej tradície (obraz, literatúra, hudba, 

móda) 

 osvojuje si kritický prístup k médiám 

 má predstavu o vhodnej kombinovateľnosti farieb, tvarov 

 pozná pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou oblečenia, vlasov či tváre 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu a v súvislosti s tým aj štýl obliekania sa na rôzne 

udalosti 

 objavuje vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových foriem 

 ocení prínos štátu a Cirkvi pre dobro jednotlivca a spoločnosti 

 rozumie rozdielom a spoločným prvkom svetových náboženstiev, osvojí si postoj vzájomnej 

tolerancie 

 osvojí si kritéria pre rozlíšenie učenia rôznych náboženských siekt a vie popísať ich 

techniky manipulácie 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

 učí sa tolerancii, ústretovosti ale aj kritickosti, k iným, učí sa chápať ich potreby a postoje 

 objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon 

 objavuje mravný aspekt umelého potratu a eutanázie 
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 osvojí si kritický prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba 

 uvedomuje si svoje silné a slabé stránky 

 vníma sa ako časť celku 

 chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti 

druhých ľudí 

 podieľa sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou k opačnému 

pohlaviu prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti poskytne 

pomoc alebo o ňu požiada 

 dokáže si uvedomiť svoje potreby 

 identifikuje sa so svojím vnímaním pocitov 

 dôveruje si, uvedomuje si silné a slabé stránky, ktoré vníma ako svoje rozvojové možnosti 

 vníma životnú situáciu starého a chorého človeka 

 učí sa spätnej väzbe na vlastnú osobu 

 uvažuje nad humánnymi princípmi v duchu solidarity a lásky, objavuje rozmer empatie pre 

rozvoj sociálneho cítenia 

 je pripravený byť v interakcii s inými ľuďmi v rôznych kontextoch 

 buduje návyk vonkajších prejavov úcty k opačnému pohlaviu 

 vysvetlí význam manželstva a rodiny a uvedomuje si ich hodnotu 

 posúdi vzťahy v rodine s výchovou k vzájomnej úcte, asertívnemu, empatickému správaniu 

v rodine aj spoločnosti. Uvedomuje si potrebu celoživotných vzťahov/priateľstva, 

manželstva, rodiny/. Objavuje princípy tvorivého budovania osobných vzťahov. 

 

7. Zabezpečenie výučby žiakov so špeciálnymi potrebami 

 Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami žiak, ktorý má zariadením 

výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. 

Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, 

metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. Špeciálne výchovnovzdelávacie 

potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne 

znevýhodňujúcom prostredí, ktorých zohľadnenie mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, 

primeraný rozvoj schopností, osobnosti, ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a 

primeraného začlenenia do spoločnosti.  

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:  

a) žiak so zdravotným znevýhodnením, t. j.  
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 žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so 

zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s 

autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným 

postihnutím); 

 žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a 

pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, žiak s poruchou správania); 

b) žiak zo sociálne znevýhodneného (znevýhodňujúceho) prostredia;  

c) žiak s nadaním.  

Na efektívne vzdelávanie a saturáciu potrieb žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami zabezpečujeme: 

a) včasnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, medicínsku diagnostiku, vzdelávanie podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu, individuálnu a skupinovú prácu, používanie špeciálnych 

metód a foriem vyučovania, úpravu vzdelávacieho obsahu, zaradenie špecifických vyučovacích 

predmetov, špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov, aplikáciu alternatívnych foriem 

komunikácie, úzku spoluprácu s rodičmi a ďalšie, v závislosti od individuálnej potreby konkrétneho 

žiaka, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky; 

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

kompenzačné pomôcky, prístroje, úpravu prostredia (napr. bezbariérový prístup);  

c) odborný servis špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga, logopéda, liečebného 

pedagóga, asistenta učiteľa, školského psychológa, ďalej nižší počet žiakov v triede, v prípade 

individuálnej integrácie zníženie maximálneho počtu žiakov v triede, odborná príprava učiteľov;  

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

podmienok. 

 

7.1 Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením  

 

 Výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením uskutočňujeme v špeciálnych 

triedach, ktoré zriaďujeme spravidla pre žiakov s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia; 

časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže uskutočňovať v triede spoločne s ostatnými žiakmi 

školy; niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti môže žiak absolvovať mimo špeciálnej triedy 

alebo v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy, ak je to potrebné, podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu. Vo všetkých organizačných formách vzdelávania vytvárame žiakom so 

zdravotným znevýhodnením špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a saturovanie ich 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä:  
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 zaradiť do školských vzdelávacích programov škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným 

znevýhodnením špecifické predmety, ktorými možno žiakovi, vzdelávanému formou školskej 

integrácie, nahradiť voliteľné (disponibilné) predmety, alebo iné vyučovacie predmety, podľa 

odporúčania školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;  

 podľa druhu zdravotného znevýhodnenia a individuálnej potreby uplatňovať alternatívne formy 

komunikácie (posunkový jazyk, Braillovo písmo, alternatívna augmentatívna komunikácia a iné );  

 umožniť rozdelenie triedy na 2 skupiny v prípade integrácie žiakov s poruchami správania;  dať 

možnosť učiteľovi flexibilne prispôsobiť rozsah a štruktúru vyučovacej hodiny zohľadňujúc 

momentálny psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré sú dôsledkom ich zdravotného 

znevýhodnenia;  

 vypracovať individuálny vzdelávací program v prípade, že žiak nemôže vzhľadom na svoje 

zdravotné znevýhodnenie plniť požiadavky príslušného vzdelávacieho programu v špeciálnej triede. 

 

Medzi základné podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných triedach 

(integrované vzdelávanie):  

 zabezpečiť odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky zodpovedajúce 

individuálnym potrebám žiaka so zdravotným znevýhodnením a tiež systematickú spoluprácu školy 

so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie alebo špeciálnou školou;  

 vypracovať individuálny vzdelávací program pre integrovaného žiaka, za ktorý zodpovedá triedny 

učiteľ v spolupráci s vyučujúcim daného predmetu, školským špeciálnym pedagógom a školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie;  

 využívať disponibilné hodiny na zavedenie špecifických predmetov, príp. na individuálne alebo 

skupinové vyučovanie v predmetoch, v ktorých sa žiaci vzdelávajú podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu;  

 vyučovať za pomoci školského špeciálneho pedagóga žiakov so zdravotným znevýhodnením 

individuálne alebo v skupinkách na vyučovaní alebo mimo triedy, pričom obsah, formy a postup 

vyučovania sa konzultuje s príslušným učiteľom;  

 zabezpečiť v rámci vyučovania možnosť individuálnej práce s vybranými žiakmi prostredníctvom 

školského špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, logopéda, školského psychológa s cieľom 

systematickej, intenzívnej korekcie, terapie alebo reedukácie postihnutia, narušenia.  

 

Kompletný obsah a špecifiká vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením sa nachádzajú v 

nasledujúcich vzdelávacích programoch:  
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 Vzdelávací program pre žiakov so sluchovým postihnutím;  

 Vzdelávací program pre žiakov so zrakovým postihnutím;  

 Vzdelávací program pre žiakov s telesným postihnutím; 

 Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou; 

 Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami; 

 Vzdelávací program pre žiakov chorých a zdravotne oslabených; 

 Vzdelávací program pre žiakov hluchoslepých; 

 Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia;  

 Vzdelávací program pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti;  

 Vzdelávací program pre žiakov s viacnásobným postihnutím;  

 Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania; 

 Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

 

7.2 Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  

 

 Sociálne znevýhodnené (znevýhodňujúce) prostredie (ďalej aj „SZP“) definujeme ako 

„prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne (jazykové, kultúrne) podmienky neposkytuje dostatok 

primeraných podnetov pre kognitívny rozvoj dieťaťa a nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a 

osobnostný rozvoj“. Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je znížiť alebo odstrániť 

potenciálne hendikepy, ktoré vyplývajú z tohto znevýhodnenia tak, aby sa vytvorili podmienky pre 

efektívne vzdelávanie a zabezpečil sa ich rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu.  

Na kompenzáciu znevýhodňujúceho prostredia v škole máme:  

 prispôsobenie metód a postupov pri vzdelávaní tak, aby sa eliminovali a kompenzovali 

obmedzenia žiaka spôsobené znevýhodňujúcim prostredím, využívanie individuálneho prístupu;  

 včasné riešenie vzdelávacích problémov, využívanie pomoci asistenta učiteľa a iné dostupné 

možnosti pomoci odborníkov;  

 motivovanie a vytváranie podmienok pre žiakov zo SZP a ich rodičov pre pravidelnú dochádzku 

na vyučovanie;  

 príprava aktivít, v ktorých môžu žiaci prejaviť a uplatniť svoje schopnosti;  

 nižší počet žiakov triede.  

 Vzdelávanie žiakov zo SZP sa uskutočňuje v bežných triedach (spoločne s ostatnými žiakmi 

triedy). V prípade potreby škola využije individuálny vzdelávací program pre konkrétneho žiaka 

(vypracovaný na jeden, viacero alebo aj všetky predmety). Tento program vypracúva triedny učiteľ 



 19 

v spolupráci so špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa, prípadne ďalšími zainteresovanými 

odbornými pracovníkmi podľa potreby. 

 

7.3 Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním  

 Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania 

a pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Okrem rozvoja 

výkonových charakteristík nadania je potrebné venovať rovnakú pozornosť aj osobnostnému 

rozvoju nadaných žiakov, najmä v oblasti ich emocionality a sociálnych vzťahov.  

Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním sa uskutočňuje v triedach základnej školy spolu s 

ostatnými žiakmi školy (školská integrácia).  

Žiaci s nadaním vzdelávaní postupujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. Ak 

je v triede integrovaná skupina nadaných žiakov s rovnakým druhom nadania, môžu byť 

individuálne vzdelávacie programy všetkých týchto žiakov rovnaké. Vo všetkých organizačných 

formách vzdelávania postupujú nadaní žiaci, ktorí majú okrem nadania špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia alebo sociálne znevýhodneného 

prostredia, podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý má okrem rozvoja nadania 

zabezpečiť aj kompenzáciu obmedzení žiaka. Pri jeho príprave spolupracuje triedny učiteľ s 

príslušným odborným zamestnancom zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak je 

nadaný žiak súčasne žiakom so zdravotným znevýhodnením, môže byť do jeho vzdelávania 

zapojený aj asistent učiteľa.  

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom s nadaním špecifické 

podmienky pre úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu ich osobnosti, najmä:  

 špecifikovať v školskom vzdelávacom programe, resp. v individuálnom vzdelávacom programe 

ciele vzdelávania s ohľadom na druh a stupeň rozvíjaného nadania a na potrebu všestranného 

osobnostného rozvoja nadaných žiakov;  

   zabezpečiť vzdelávanie nadaných žiakov materiálne, metodicky i personálne;  

 spolupracovať so psychológom, v prípade umelecky nadaných žiakov s odborným pedagógom 

konkrétnej umeleckej disciplíny a športovo nadaných žiakov so športovým trénerom; 

 akceptovať nadaných žiakov a rešpektovať špecifiká ich osobností a správania;  

 dbať na všestranný rozvoj osobnosti nadaných žiakov, a to v oblasti pohybovej, kognitívnej, 

motivačnej, vôľovej, emocionálnej, sociálnej i v oblasti manuálnych zručností;  

 zamestnávať žiakov zmysluplne, zadávať im stimulujúce úlohy a využívať pedagogické postupy 

zamerané na rozvoj samostatnosti a tvorivosti žiakov, napr. projektové vyučovanie;  
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 umožniť žiakom vzdelávanie pod vedením tútora alebo vzdelávanie v konkrétnom predmete pod 

vedením učiteľa školy vyššieho stupňa;  

 akceptovať vlastné postupy žiakov, ktoré vedú k žiaducim výsledkom, aj keď sa líšia od bežne 

používaných;  

 viesť žiakov k realistickému hodnoteniu vlastných schopností i výsledkov svojej práce;  

 viesť žiakov k vzájomnej spolupráci. 

 

Škola je otvorená pre všetkých žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, so zdravotným 

znevýhodnením, ale aj pre žiakov nadaných. Škola 

- spolupracuje so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, s centrom 

špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie, 

- zabezpečuje servis špeciálneho pedagóga, spoluprácu s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa 

potreby, 

- zabezpečuje špeciálne učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky pre vzdelávanie týchto 

žiakov, 

- vypracuje individuálny výchovno-vzdelávací program je pre každého žiaka, vypracováva ho 

triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom, vyučujúcimi učiteľmi jednotlivých 

predmetov a so zákonným zástupcom, 

- vykonáva hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov s ohľadom na druh a stupeň 

zdravotného znevýhodnenia. 

 

Začlenenie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežnej triedy sa 

uskutočňuje na žiadosť rodičov po predchádzajúcej diagnostike a po konzultácii s vyučujúcimi. Pri 

diagnostikovaní spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie 

v Prešove a so Špeciálnou pedagogickou poradňou pri Špeciálnej základnej škole v Prešove. 

Školský servis zabezpečuje špeciálny pedagóg, ktorý spolupracuje s rodičmi žiakov, vyučujúcimi, 

triednymi učiteľmi, vedením školy. Zásadnou podmienkou úspešnej práce s týmito deťmi je 

vzájomná komunikácia. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program  /IVP/ je súčasťou povinnej dokumentácie 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej triede základnej školy. 

Vypracuje ho triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom. IVP je vypracovaný 

v individuálnom rozsahu a kvalite pre každého začleneného žiaka podľa druhu a stupňa postihnutia.  
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IVP obsahuje: 

- základné informácie o žiakovi a jeho diagnóze, o vplyve jeho diagnózy na výchovno-

vzdelávací proces 

- modifikácie obsahových a výkonových kompetencií 

- špecifiká organizácie a foriem vzdelávania 

- špecifické postupy hodnotenia a klasifikácie 

- požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálno-pedagogických 

pomôcok 

- potrebný servis odborníkov – špeciálny pedagóg, logopéd, .... 

Pri tvorbe IVP sú podkladom Vzorové IVP pre jednotlivý druh postihnutia poskytnuté 

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. 

IVP sa každoročne prehodnocuje a aktualizuje sa na okamžitý zdravotný stav, psychickú pohodu 

a dosiahnuté vedomosti v minulom školskom roku. 

Ak žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné prispôsobiť obsahové 

a výkonové kompetencie v jednom alebo viacerých predmetoch, vypracuje vyučujúci daného 

predmetu v spolupráci so špeciálnym pedagógom učebný plán daného predmetu ako súčasť IVP 

a to aktuálny na každý školský rok. Tento plán nie je fixný, v priebehu školského roka podľa 

schopností, možností a zdravotného stavu je možné upravovať po predchádzajúcej konzultácii so 

špeciálnym pedagógom a rodičmi. 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiaka so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Pedagogické zásady pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

- rešpektovanie individuality každého dieťaťa, 

- informovanosť všetkých pedagógov o problémoch každého žiaka s dôrazom na zásadu 

mlčanlivosti, 

- oboznámenie o spôsobe vzdelávania, hodnotenia a klasifikácie, 

- oboznámenie spolužiakov o rozdieloch v metodických postupoch vzdelávania a hodnotenia, 

- včasné podchytenie a poskytnutie špeciálno-pedagogickej pomoci, 

- dodržiavanie vývojových etáp, 

- optimalizácia pracovného prostredia, 

- zabezpečenie kompenzačných a špeciálno-pedagogických pomôcok, 

- využívanie špeciálno-pedagogických metód a foriem práce, 

- stanovenie si reálnych cieľov, 

- dodržanie zásad všestrannosti a sústavnosti, 
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- podporovať snahy žiaka, aj pri najmenšom výkone udeľovať pochvalu, 

- neporovnávať výsledky so žiakmi intaktnej skupiny, 

- striedanie pracovného tempa a pracovných činností, 

- zaradzovanie častých prestávok. 

V škole máme dve formy integrácie: 

- individuálna integrácia – začlenenie dieťaťa do bežnej triedy /nadanie, poruchy učenia, 

poruchy správania, poruchy sluchu, zdravotné oslabenie/ 

- individuálna integrácia – začlenenie žiakov s mentálnym postihnutím typu A do bežnej 

triedy. 

Odbornú starostlivosť zabezpečuje škola žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

ktorí nie sú začlenení ako individuálne integrovaní / so špecifickými poruchami učenia - dysgrafici, 

dyskalkulici, dysortografi, dyslalici,.../. Individuálny prístup, pomalšie tempo, pochvala, priaznivá 

klíma pomôže žiakom prekonať nedostatky a následne pracovať v riadnom tempe s ostatnými 

žiakmi.  

Začlenenie žiaka s nadaním, tiež žiak  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ,do 

bežnej triedy základnej školy sa vykoná na žiadosť rodiča po predchádzajúcej diagnostike. 

Vypracuje sa IVP pre každého žiaka a plán z predmetu v ktorom žiak preukazuje nadanie. Pri 

vzdelávaní sa dbá nielen na obsah vedomostí, ale aj na spôsob komunikácie a správania sa. 

Dodržiava sa na harmonický rozvoj celej osobnosti. 

Žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia sa vzdelávajú v bežných triedach spoločne 

s ostatnými žiakmi školy. Máme vytvorenú špeciálnu učebňu v ktorej má dieťa možnosť 

v motivujúcom  prostredí stráviť voľný čas a pripravovať sa na vyučovanie. Žiak má v tejto učebni 

prístup k osobnému počítaču s pripojením na internet, k dispozícii má knižnicu vybavenú odbornou 

literatúrou a encyklopédiami. Je tu priestor aj na oddych a relax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Začlenenie prierezových tém 5., 6. a 7.ročník ,,inovovaný“ 

Vzdelávacia oblasť 
Predmet/ročník 

 

Enviromentálna 

výchova 

Osobnostný 

a 

sociálny 

rozvoj 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Multikultúrna 

výchova 

Výchova 

k manželstvu a 

rodičovstvu 

Človek a hodnoty   katolícke náboženstvo • • • •  

Jazyk 

a komunikácia  

slovenský jazyk a  

literatúra  
• • • • • 

prvý cudzí jazyk 

 
•   •  

druhý cudzí jazyk 

 
• •  •  

Človek a príroda  

Fyzika 

 
•  •  • 

Chémia 

 
•  •  • 

Biológia 

 
• • •   

Človek a spoločnosť 

Dejepis 

 
• • • • • 

Geografia 

 
• •  • • 

občianska náuka 

 
     

Matematika  a 

práca 

s informáciami 

Matematika 

 
• •    

Informatika 

 
• • • • • 

Človek a  svet práce   technika •  •   

Umenie a kultúra  

výtvarná výchova  

 
 •  • • 

hudobná výchova     •  

Zdravie a pohyb  telesná a športová výchova • • • •  

V ŠkVP je zriadený samostatný predmet mediálna výchova, ktorý sa vyučuje v 5.- 6. ročníku.



8.a) Začlenenie prierezových tém 8. – 9. ročník 

 

 Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 

 

Dopravná 

výchova 

Enviromentálna 

výchova 

Osobný 

a 

sociálny 

rozvoj 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Tvorba 

projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Mediálna 

výchova 

Multikultúrna 

výchova 

Regionálna 

výchova 

Človek 

a hodnoty   

katolícke 

náboženstvo 
 • • • • • •  

Jazyk 

a komunikácia  

slovenský jazyk a  

literatúra  
 • • • •  • • 

prvý cudzí jazyk  •   • • •  

druhý cudzí jazyk  • •  •  •  

Človek a 

príroda  

fyzika • •  • •   • 

chémia • •  • •   • 

biológia  • • • • •   

Človek a 

spoločnosť 

dejepis • • • • • • • • 

geografia  •   •  • • 

občianska náuka  • •  • • • • 

Matematika  a 

práca 

s informáciami 

matematika • • •  •    

informatika  • • • • • • • 

Človek a  svet 

práce  

svet práce  • • •    • 

 technika • •  •    • 

Umenie 

a kultúra  

výtvarná výchova    •    • • 

hudobná výchova    •    • • 

výchova umením  • •  •   • 

Zdravie 

a pohyb  

telesná a športová 

výchova 
• • • • •  •  

 

 

 

V ŠkVP je zriadený samostatný predmet mediálna výchova, ktorý sa vyučuje v 8. ročníku.
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III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na tri oblasti: 

1.  Hodnotenie žiakov 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 

 

1.   Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

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

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládal 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. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu. Cieľom je prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

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

a neúspešných. 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 spôsobilosti od hodnotenia 

správania. 

Predmety stanovené štátnym vzdelávacím programom budú hodnotené známkou podľa 

stupnice klasifikačného poriadku platných metodických pokynov pre hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov, ktoré vydalo MŠ SR. 

Voliteľné predmety stanovené školským vzdelávacím programom budú na vysvedčení 

hodnotené  ,,absolvoval / absolvovala.“ 

  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

 Hodnotenie pedagogických zamestnancov bude prebiehať na základe: 

- pozorovania – hospitácie, 

- rozhovoru, 

- výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje – prospech, žiacke práce, súťaže, didaktické 

testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na 

vyšší stupeň školy a pod., 

- ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod., 
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- vzájomného hodnotenia učiteľov – otvorené hodiny, vzájomné hospitácie. 

 

3. Hodnotenie školy 

Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné 

informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené, aby aj verejnosť vedela, ako škola 

dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené. 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere 

rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti a na 

posúdení ako škola spĺňa stanovené ciele. 

Na hodnotenie školy použijeme dotazníky, ktoré zadáme rodičom, žiakom i učiteľom. Našou 

snahou bude získať spätnú väzbu na kvalitu školy. Otázky zameriame na možnosť 

kontaktovania sa so školou, dostatok informácií o škole, spokojnosť s prácou učiteľov, 

hodnotením žiakov a klasifikáciou, využitím mimovyučovacieho času. 
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IV. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov 

 

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov prebieha podľa ročného plánu 

vzdelávania a je v súlade podľa § 60 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a podľa vyhlášky 445/2009 Z. z Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a 

atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Vzdelávanie zamestnancov sa uskutočňuje podľa potreby a ponuky (viď Ročný plán 

vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov). 

Hlavné úlohy: 

 

• Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

• Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať)   

   pedagogických zamestnancov. 

• Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie,  

   zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

• Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu  

   efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu. 

• Sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky  

   vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a psychológie.  

• Pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií: triedny    

   učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník, špeciálny pedagóg,  

   školský psychológ, informatik, a na odbornosť vo vyučovaní cudzích jazykov: ANJ, NEJ,    

   RUJ, mediálna výchova. 

• Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj  

   školského systému: tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie. 

• Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi  

   prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami. 

• Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe,  

   podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

• Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických informácií  

   prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

• Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.  
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V. Školský rámcový učebný plán 

 

Rámcový učebný plán pre 5., 6. a 7.ročník ZŠ - ISCED 2 ,,inovovaný“ 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
5 5 4 5 5 

Prvý cudzí jazyk 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 3 + 1 

Druhý cudzí jazyk   2 2 2 

Človek a príroda 

              Biológia 
2 1 2 1 1 

Fyzika  2 1 2 1 + 1 

Chémia   2 2 1 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 1 2 

Geografia 2 1 1 1 1 

Občianska náuka  1 1 1 1 

Človek a hodnoty 
Katolícke náboženstvo 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 

Mediálna výchova 1 1    

Matematika a práca s 

informáciami 
Matematika 4 4 + 1 4 4 5 

Informatika 1 1 1 1  

Človek a svet práce 

      

Technika 1 1 1 1 1 

      

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 

Hudobná výchova 1 1 1 1  

      

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 

výchova 
2 2 2 2 2 

Spolu 24 + 3 25 + 4 26 + 4 27 + 3 25 + 5 

 

POZNÁMKY 

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

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

podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa 

rozdelenie žiakov odporúča pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie 

praktických zručností žiakov.  

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

a materiálno-technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy 

tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti. 

3. Voliteľné (disponibilné) hodiny použila škola na dotvorenie školského vzdelávacieho 

programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny škola využila na: 

a. Katolícke náboženstvo, Anglický jazyk, Fyzika, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah 

predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu;  
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b. Mediálna výchova, ktoré si škola sama zvolila a sama si pripravila obsah. 

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

cudzí jazyk jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, 

taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny 

týždenne. Škola pre žiakov ponúka druhý cudzí jazyk RUJ a NEJ. 

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

vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých 

vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích 

predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku 

primeranosti.  

6. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich 

kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roku.  

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

celkový počet hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na 161 hodín na 2. stupni. Ak sa 

škola rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov.  

8. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením 

špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 

 

 počty hodín vyznačené čiernou (čísla vľavo) štátny vzdelávací program 

 počty hodín vyznačené modrou (kurzívou) (čísla vpravo) školský vzdelávací program 

 počty hodín školského vzdelávacieho programu, ktorým bol doplnený štátny 

vzdelávací program sú v súlade s charakteristikou a zameraním školy a odrážajú 

potreby v ŠkVP 

 

Rámcový učebný plán pre 8. – 9. ročník ZŠ - ISCED 2 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra    5 5 

Prvý cudzí jazyk    3 + 1 3 + 1 

Druhý cudzí jazyk    1 + 1 1  

Človek a príroda 

Biológia 
   1  1  

Fyzika    2  1  

Chémia  
  

2 2 

Človek a Dejepis    1 2+1 
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spoločnosť Geografia    1 1 

Občianska náuka    1  

Človek a hodnoty 
Katolícke náboženstvo    1+1 0,5+1,5 

Mediálna výchova    1  

Matematika a práca 

s informáciami 
Matematika    4 + 1 4 + 1 

Informatika     0 + 1 

Človek a svet práce 

Svet práce      

Technika    1  

Praktická škola      

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova      

Hudobná výchova      

Výchova umením     1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova    2 2 

Spolu    25+5 23,5+5,5 

 

Poznámky : 

1. Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový 

počet hodín, najviac však 161. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 146, tieto sú 

financované spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu hodín v 

normatívne finančných prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské 

zariadenia v znení neskorších predpisov.  

2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 5. a 6. ročníka nesmie byť vyšší ako 

30, pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka nesmie byť vyšší ako 34.  

3. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka škola zistí, podľa akého 

školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí 

zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom 

spravidla v priebehu jedného roka.  

4. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa 

uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.  

5. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.  

6. Voliteľné hodiny používa škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné 

hodiny škola využíva na:  

a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho 

vzdelávacieho programu.  

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

predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov 

zavedených do vyučovacej praxe.  
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7. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý 

učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný. 

8. Prvý cudzí jazyk je povinne anglický jazyk, druhý cudzí jazyk je voliteľný (podľa záujmu 

žiaka) nemecký jazyk a ruský jazyk 

9. Trieda sa môže deliť na skupiny v predmetoch prvý a druhý cudzí jazyk, slovenský jazyk 

a literatúra (jedna hodina z dôvodu začlenenia žiakov), matematika (jedna hodina z dôvodu 

začlenenia žiakov), fyzika (jedna hodina z dôvodu začlenenia žiakov), chémia (jedna hodina 

z dôvodu začlenenia žiakov), biológia (jedna hodina z dôvodu začlenenia žiakov), 

informatika, praktická škola, svet práce a technika, telesná a športová výchova (chlapci 

a dievčatá), katolícke náboženstvo podľa podmienok a počtu začlenených žiakov v triede. 

10. Predmety vzdelávacej oblasti Človek a svet práce možno vyučovať v dvojhodinových 

celkoch každý druhý týždeň. 

11. Na škole sa vyučuje katolícke náboženstvo ako samostatný predmet. 

12. Predmet výtvarná výchova možno vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý 

týždeň. 

13. Pri vyučovaní výtvarnej výchovy ako aj výchovy umením na počítačoch delíme triedu na 

skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel jeden žiak. 

14. Predmet výchova umením možno vyučovať v jedno až dvojhodinových celkoch. Tieto 

budú striedavo vyučovať učitelia výtvarnej a hudobnej výchovy. 

 

 počty hodín vyznačené čiernou (čísla vľavo) štátny vzdelávací program 

 počty hodín vyznačené (kurzívou) (čísla vpravo) školský vzdelávací program 

 počty hodín školského vzdelávacieho programu, ktorým bol doplnený štátny 

vzdelávací program sú v súlade s charakteristikou a zameraním školy a odrážajú 

potreby v ŠkVP 

 

 

VI. Prierezové témy a finančná gramotnosť 

Inovovaný školský vzdelávací program 5.r, 6.r a 7.r 

 

V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna 

výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia.  
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Osobnostný a sociálny rozvoj  

Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj sa prelína celým vzdelávaním. Jej 

hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. 

Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomostným rozvojom žiakov cielene rozvíjajú aj ich 

osobné a sociálne kompetencie. Umožňuje žiakom rozmýšľať o sebe, o svojom aktuálnom 

živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a 

tiež k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných. Usmerňuje ich v tom, ako chrániť 

svoje zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k pozitívnej 

sociálnej klíme školy, dobrým vzťahom medzi žiakmi a medzi učiteľmi a žiakmi.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 porozumel sebe a iným;  

 optimálne usmerňoval vlastné správanie; osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti 

komunikácie a vzájomnej spolupráce;  

 nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania 

svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce;  

 získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií;  

 rešpektoval rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov.  

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov je príprava na zodpovedné 

partnerské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v 

oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými 

normami. Pri realizácii témy je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej 

triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. 

Škola môže využiť aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby si žiak:  

 osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré 

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;  

 získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, 

manželstva a rodičovstva;  

 osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality;  
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 uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo 

svojom (každodennom) živote.  

 

Environmentálna výchova  

Environmentálna výchova umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a 

návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia dôležitého pre trvalo udržateľný život 

na Zemi. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, 

organizmov a životného prostredia, kde sú prepojené aspekty ekologické, ekonomické a 

sociálne.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich 

životné prostredie;  

 rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí;  

 poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na 

aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia 

(školy, obce...);  

 získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v 

lokálnych a globálnych súvislostiach;  

 rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu;  

 šetrne sa správal k prírodným zdrojom;  

 aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia. 

 

Mediálna výchova  

Médiá predstavujú významný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a socializáciu 

detí a mladých ľudí. Médiá sú integrálnou súčasťou každodenného života žiakov, pričom 

výrazne ovplyvňujú ich správanie, utváranie hodnôt a životný štýl. Hlavným cieľom 

prierezovej témy Mediálna výchova je rozvoj (postupné zvyšovanie úrovne) mediálnej 

gramotnosti žiakov – schopnosti kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať 

širokú škálu mediálnych obsahov a zmysluplne využívať médiá. Na 2. stupni základnej školy 

je dôležité, aby sa žiaci na veku primeranej úrovni postupne dokázali orientovať v mediálnom 

svete a osvojili si stratégie bezpečného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií. Dôraz sa 

kladie na rozvíjanie kritického myslenia; vhodnou metódou je spoločné skúmanie, 
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analyzovanie a samostatné premýšľanie, pričom sa vychádza z konkrétnej reality žiakov v 

triede.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby si žiak:  

 uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti;  

 nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využíval 

zmysluplne;  

 pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov;  

 získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne 

spracovanú realitu;  

 osvojil si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných 

mediálnych produktov.  

Multikultúrna výchova  

S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym 

charakterom slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa 

prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Žiaci sú každodenne 

vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a dostávajú sa do kontaktu s príslušníkmi rôznych 

kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií 

sa žiaci naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a s ich príslušníkmi dokážu 

konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Pri realizácii tejto témy sa odporúča využívať 

také didaktické postupy a metódy, ktoré neučia stierať medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť 

ich, akceptovať ich a tiež rešpektovať ľudské práva. S prierezovou témou Multikultúrna 

výchova úzko súvisí regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, ktorá sa vo svojom obsahu 

ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom 

Slovenska. Poznanie tradícií je základom kultúrnej identity. Spoznávaním svojho regiónu, 

jeho kultúrneho a prírodného bohatstva sa prispieva u žiakov k formovaniu ich historického 

vedomia. Vhodnými formami na uplatnenie týchto tém sú projekty, exkurzie, tematické 

vychádzky v regióne a pod. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra sa môže realizovať 

ako súčasť učebných predmetov – výtvarná výchova, hudobná výchova a etická výchova, 

dejepis a geografia alebo prostredníctvom voliteľných predmetov, ako napr. regionálna 

výchova, regionálny dejepis a podobne.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;  

 spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;  
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 akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;  

 uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí;  

 mal možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal tak svoju kultúrnu identitu. 

 

Ochrana života a zdravia  

Prierezová téma Ochrana života a zdravia sa na druhom stupni realizuje v rámci 

vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, biológia, ako aj samostatných 

organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení. Účelové cvičenia sa realizujú 2 razy 

do roka v trvaní 5 hodín, spravidla na jeseň a jar. Zámerom tejto prierezovej témy je 

nasmerovať žiakov k ochrane svojho zdravia a života a tiež zdravia a života iných ľudí 

prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovaní 

pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Ochrana života a zdravia integruje postoje, 

vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v 

mimoriadnych a nepredvídaných situáciách.  

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

 rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;  

 osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;  

 pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;  

 vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc;  

 mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú 

a psychickú záťaž v náročných životných situáciách;  

 orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode. 

 

Finančná gramotnosť - je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 

riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie 

seba a svojej domácnosti. 

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

podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. 

Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému 

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

prostredie. Vzhľadom na nedostatočné skúsenosti a ešte neosvojený požadovaný stupeň 

zodpovednosti. 
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Metodika implementácie kmeňového obsahu Národného štandardu finančnej gramotnosti 

musí obsahovať prvky výchovy a vzdelávania podľa moderných európskych trendov. 

Pri sprostredkúvaní informácií k vyššie uvedeným témam, ktoré sú rozpracované do 

celkových a čiastkových kompetencií je potrebné zachovať vzťah k základnému rámcu 

finančnej gramotnosti ako celospoločenskej osvety a tieto riešiť vo vzťahu: 

- k fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti, 

- k pochopeniu otázky bohatstva a chudoby, 

- k hodnotovej orientácii k peniazom, 

- k modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov, 

- k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb. 

Učebné materiály a pomôcky budú obsahovať analýzu ekonomického fungovania rodín, 

modely fungovania ekonomicky úspešných jedincov a kopírovanie ich životnej cesty. Budú 

zdôrazňovať potrebu nárastu počtu ekonomicky úspešných jednotlivcov ako dôležitého prvku 

hospodárskeho rastu krajiny a napomáhať prepojeniu vzdelávania talentov s víziou 

ekonomickej úspešnosti jednotlivcov. Zabezpečia aktualizáciu orientácie v oblasti produktov 

na finančnom trhu a umožnia poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií. 

Po zhodnotení tém Národného štandardu zaradia pedagogickí zamestnanci témy vyhovujúce 

potrebám žiakov v rôznych vzdelávacích podmienkach. Pedagogickí zamestnanci môžu 

využívať Národný štandard finančnej gramotnosti na vytvorenie nových tém v rámci 

učebných osnov všeobecnovzdelávacích predmetov základných škôl . 

Národný štandard finančnej gramotnosti popisuje minimálne požiadavky na funkčnú finančnú 

gramotnosť absolventov prostredníctvom osvojených kompetencií. Tieto sú usporiadané na: 

- témy, kompetencie a čiastkové kompetencie 

- očakávania 

- slovník základných pojmov 

 

Témy zoradené do siedmych vybraných kategórií finančnej gramotnosti: 

- Človek vo sfére peňazí; 

- Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí; 

- Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca; 

- Plánovanie a hospodárenie s peniazmi; 

- Úver a dlh;  

- Sporenie a investovanie; 

- Riadenie rizika a poistenie. 
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Očakávania opisujú, akým spôsobom by mali žiaci byt schopní aplikovať vedomosti 

a zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. Očakávania sú 

spracované na úrovni 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie. 

 

VI. a) Prierezové témy a finančná gramotnosť 

8.r – 9.r 

 

Na úrovni nižšieho stredného vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program do 

vyučovacieho procesu tieto prierezové témy: 

·  Multikultúrna výchova  

·  Mediálna výchova 

·  Osobnostný a sociálny rozvoj 

·  Environmentálna výchova 

·  Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

·  Ochrana života a zdravia 

·  Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

·  Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Prierezové témy sú na našej škole súčasťou celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Sú 

zaradené do vzdelávacích obsahov jednotlivých predmetov nenásilnou formou tak, aby ich 

žiaci na hodinách vnímali ako prirodzenú, nenásilnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Multikultúrna výchova - cieľom je, aby žiaci chápali iné kultúry, poznali ich históriu, 

tradície, zvyky, akceptovali ich, aby boli tolerantní, aby s nimi dokázali spolupracovať. 

Dotýka sa aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi a medzi 

žiakmi navzájom. Cieľom je dosiahnuť rovnoprávny prístup ku všetkým žiakom bez rozdielu 

kultúry a ich sociálneho zázemia. 

 

Mediálna výchova – všetci žiaci sú v súčasnej dobe vystavení vplyvom médií, nielen 

elektronických, ale aj tlačených. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač. Nie každý 

žiak dokáže ich obsah rozlíšiť, vybrať si, čo je vhodné a správne. Preto sa čoraz viac do 

popredia dostáva potreba rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorá by umožnila žiakom 

osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a 

selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov k tomu, 
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aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“ primerane sa v ňom 

orientovali. 

Cieľom mediálnej výchovy je formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne 

šírené informácie, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne, to čo formuje ich osobnosť. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy 

pre plnohodnotný a zodpovedný život. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, musí byť u neho už 

od primárneho vzdelávania rozvíjaná sebareflexia, aby žiak rozmýšľal o sebe, aby spoznával 

sám seba, svoje silné ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a tým aj 

uvedomenie si zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. Je potrebné, 

aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory , potreby a práva ostatných, 

podporovať uplatňovanie prevencie sociálno-patologických javov /šikanovanie, agresivita, 

návykové látky/, získavať a udržiavať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské 

vzťahy, rozvíjať sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. 

Uplatňuje sa v nej aj vzdelávanie k ľudským právam a k rodinnej výchove.  

Témy realizujeme prakticky, prostredníctvom modelových situácií, diskusií, hier a ďalších 

interaktívnych metód. 

 

Environmentálna výchova - cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti 

vedomostí, zručností a schopností nadobudol schopnosť dokázať vnímať vzťahy medzi 

človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, aby si zároveň uvedomoval dôležitosť 

vnímania životného prostredia a jeho ohrozenia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali 

nielen vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu 

jednoduchými činnosťami, ktoré sú primerané ich veku. Aby chránili rastliny,. Zvieratá, 

budovali si kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode okolo nás.  

 

Dopravná výchova - učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a 

vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je v 

škole postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke, ako chodcov, alebo 

cyklistov, pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových 

vozidiel.  

Ciele výchovy bezpečnosti v cestnej premávke: 

· pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 
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· sformovať si právne vedomie a správanie sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci / 

spolujazdec/, 

· spôsobnosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,  

· schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

· schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

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

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

· uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky 

 

Ochrana života človeka a zdravia - ako prierezová téma sa realizuje prostredníctvom 

učebných plánov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem 

vyučovania – dvoch účelových cvičení na druhom stupni. Ochrana života človeka a jeho 

zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a 

zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu 

vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa 

nachádza, Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom 

pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií 

vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, živelnými pohromami, 

dopravnými nehodami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné 

situácie, ktoré môžu nastať pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. 

Cieľom tejto oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany ich zdravia a života, ako 

aj zdravia a života iných ľudí, poskytnúť im potrebné teoretické vedomosti, praktické 

poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaobrane a poskytovaní prvej pomoci, 

rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, 

formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti 

organizmu na fyzickú a psychickú záťaž pri zvládaní náročných životných situácií. 

Tematické celky, ktoré obsahujú odbornú zložku učiva sú: 

· riešenie mimoriadnych situácií – CO 

· zdravotná príprava 

· pohyb a pobyt v prírode 
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Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - táto prierezová téma spája jednotlivé 

kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov – komunikovať, argumentovať, používať 

informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, 

spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký 

produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov a 

metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť využívať v ostatných predmetoch, alebo aj v 

mimoškolskej činnosti pri prezentácii školy. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne 

aj verbálne s použitím informačno-komunikačných technológií. 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - cieľom zaradenia prierezovej témy do 

vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam 

svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva 

našich predkov.  

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

kultúru vlastnej obce, mesta – na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok: môj 

rodný kraj – kraj, kde žijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej žijem; čo sa mi v 

našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a 

i.), história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo 

všetkých smeroch napr. ekonomika); jej flóru a faunu – význam ochrany prírody, lesa, vody, 

živočíchov – objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a 

zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – 

oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu; povesti z veľkých a starých miest 

Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); 

pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – RODINA – 

rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi, známymi) na 

besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod. Vedieť sa orientovať v turisticky 

a historicky atraktívnych miestach Slovenska. 

Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu a 

vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra – kultúra, ktorú 

vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva – využitie danosti regiónu, 

návšteva ľudového majstra, dielne, výstavy – spoznávanie tradičných ľudových remesiel, 

ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičné jedlá, vlastná tvorba (remeslá), spoznávanie 

staviteľských pamiatok v regióne, obci, poznatky využiť vo výtvarnom zobrazovaní; tvorba 
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zbierky ľudovej hudobnej kultúry, jej prezentácia (piesne, zvyky regiónu, vlastná tvorba – 

spevník regiónu); poznávanie vyčítaniek, hádaniek, básní, ľudovej piesne, tanec, ľudové kroje 

(hudobný, pohybový, výtvarný prejav), príslovie, porekadiel, pranostík, bájok, rozprávok: 

ľudových, autorských, povestí a pod. – skúmanie vlastnej kultúry, skúmať a objavovať 

vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií. 

Význam na kultivácii osobnosti žiaka má zaradenie prierezovej témy pri rozvíjaní talentu 

žiaka vo všetkých druhoch umenia vo voľnočasových aktivitách – na krúžkoch – 

environmentálnom, speváckom, tanečnom, na exkurziách, výletoch a pod. 

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.  

Pod regionálnou kultúrou rozumieme súhrn produktov (hmotných a nehmotných) ľudskej 

činnosti, ktoré sa viažu na konkrétnu obec alebo región. 

Tematické celky:  

1. Môj rodný kraj  

2. Objavujeme Slovensko  

3. Tradičná ľudová kultúra.  

 

1. tematický celok: Môj rodný kraj  

Témy:  

– moja rodina,  

– škola, okolie školy,  

– obec, mesto, v ktorom žijem (poloha, história a súčasnosť),  

– rozprávky, príbehy, legendy spojené s históriou obce, mesta,  

– tradičné regionálne zvyky, obyčaje,  

– kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce, mesta,  

– regionálne múzea, prírodovedné múzeá, galérie, skanzeny,  

– významné osobnosti regiónu,  

– prírodné krásy regiónu,  

– náučné chodníky v regióne,  

– chránené rastliny a živočíchy na území regiónu,  

– minerály, skameneliny, jaskyne na území regiónu,  

– tradičné produkty a zamestnania v regióne,  

– umelecké produkty, tradičné ľudovoumelecké remeslá regiónu,  
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– miestne a regionálne jazyky.  

 

2. tematický celok: Objavujeme Slovensko  

Témy:  

– spoznávanie regionálnej kultúry a najtypickejších prejavov kultúr iných regiónov Slovenska 

v oblasti ľudových tradícií,  

– spoznávanie základných znakov ľudovej kultúry národností žijúcich na Slovensku,  

– výber z historických, kultúrnych pamätihodností Slovenska (hrady, zámky, architektúra,  

– flóra a fauna na Slovensku,  

– chránené územia na Slovensku,  

– ľudové piesne a tance, dramatické a výtvarné umenie, tradičné ľudovoumelecké remeslá z 

regiónov Slovenska,  

– geografické zvláštnosti Slovenska, geografické a prírodné monumenty, jaskyne a i.,  

– významné osobnosti rôznych oblastí kultúry a histórie Slovenska.  

 

3. tematický celok: Tradičná ľudová kultúra  

Tradičnú ľudovú kultúru vnímame ako formy kultúrneho prejavu podporujúcu zachovanie 

kultúrnej identity. Kultúrnu identitu chápeme ako súhrn postojov, návykov, tradícií, hodnôt, 

interpretácií a sebainterpretácií, spôsobov myslenia, cítenia a konania (vzorcov správania), 

ktoré charakterizujú organizovanú skupinu ľudí, jej kolektívnym, spoločným výtvorom.  

Tradičná ľudová kultúra je súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti, 

vytvorených v tradičných spoločnostiach. Prenášala sa z generácie na generáciu ústnym 

podaním, napodobňovaním a v podstatne menšej miere písomnou formou.  

Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a živý systém zanikala postupne s modernizáciou 

spoločnosti, jej javy sa stali zdrojom kultúrnej a spoločenskej identity, zdrojom 

historického vedomia, patriotizmu a vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, 

nástrojom tolerancie, občianskej súdržnosti a porozumenia medzi národmi. Je súčasťou 

materiálneho a duchovného bohatstva Slovenskej republiky. Uchováva sa ako prejav 

lokálneho, regionálneho alebo kultúrneho dedičstva Slovenska.  

Témy:  

a) Tradičná hmotná kultúra:  

– ľudové staviteľstvo,  

– domácke a tradičné remeselné výrobky,  

– tradičné remeslá (ich história),  
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– produkcia potravín a strava,  

– odev (kroje na dedine),  

– výtvarné umenie a i.,  

b) Tradičná nehmotná kultúra:  

– ústne tradície a prejavy vrátane jazyka (ľudová slovesnosť, nárečia),  

– interpretačné umenie (ľudové hudba, piesne, tance, hry),  

– spoločenské praktiky, zvyky,  

– rituály a slávnostné udalosti,  

– tradície spojené s náboženskými sviatkami (napr. vianočné, veľkonočné a i.),  

– zvyky a obyčaje súvisiace s prírodou a vesmírom,  

– folklórne tradície (prejavy tradičnej ľudovej kultúry: ústne, herné, dramatické, spevné, 

tanečné a hudobné).  

 

Zaradenie prierezových tém do jednotlivých vyučovacích hodín sme uviedli v článku 6 

v II. časti  Charakteristika školského vzdelávacieho programu. 

 

Finančná gramotnosť - je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 

riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie 

seba a svojej domácnosti. 

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

podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. 

Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému 

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

prostredie. Vzhľadom na nedostatočné skúsenosti a ešte neosvojený požadovaný stupeň 

zodpovednosti. 

Metodika implementácie kmeňového obsahu Národného štandardu finančnej gramotnosti 

musí obsahovať prvky výchovy a vzdelávania podľa moderných európskych trendov. 

Pri sprostredkúvaní informácií k vyššie uvedeným témam, ktoré sú rozpracované do 

celkových a čiastkových kompetencií je potrebné zachovať vzťah k základnému rámcu 

finančnej gramotnosti ako celospoločenskej osvety a tieto riešiť vo vzťahu: 

- k fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti, 

- k pochopeniu otázky bohatstva a chudoby, 

- k hodnotovej orientácii k peniazom, 

- k modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov, 
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- k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb. 

Učebné materiály a pomôcky budú obsahovať analýzu ekonomického fungovania rodín, 

modely fungovania ekonomicky úspešných jedincov a kopírovanie ich životnej cesty. Budú 

zdôrazňovať potrebu nárastu počtu ekonomicky úspešných jednotlivcov ako dôležitého prvku 

hospodárskeho rastu krajiny a napomáhať prepojeniu vzdelávania talentov s víziou 

ekonomickej úspešnosti jednotlivcov. Zabezpečia aktualizáciu orientácie v oblasti produktov 

na finančnom trhu a umožnia poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií. 

Po zhodnotení tém Národného štandardu zaradia pedagogickí zamestnanci témy vyhovujúce 

potrebám žiakov v rôznych vzdelávacích podmienkach. Pedagogickí zamestnanci môžu 

využívať Národný štandard finančnej gramotnosti na vytvorenie nových tém v rámci 

učebných osnov všeobecnovzdelávacích predmetov základných škôl . 

Národný štandard finančnej gramotnosti popisuje minimálne požiadavky na funkčnú finančnú 

gramotnosť absolventov prostredníctvom osvojených kompetencií. Tieto sú usporiadané na: 

- témy, kompetencie a čiastkové kompetencie 

- očakávania 

- slovník základných pojmov 

 

Témy zoradené do siedmych vybraných kategórií finančnej gramotnosti: 

- Človek vo sfére peňazí; 

- Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí; 

- Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca; 

- Plánovanie a hospodárenie s peniazmi; 

- Úver a dlh;  

- Sporenie a investovanie; 

- Riadenie rizika a poistenie. 

 

Očakávania opisujú, akým spôsobom by mali žiaci byt schopní aplikovať vedomosti 

a zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. Očakávania sú 

spracované na úrovni 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie. 

 


