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       Záznamy o platnosti a revidovaní inovovaného školského vzdelávacieho programu  

Platnosť iŠkVP Revidovanie 
iŠkVP 

Dátum: 

Zameranie inovácie, zmeny, 
úpravy a pod. 

Prerokovaný a odsúhlasený 

   Pedag.radou Radou školy 

Od 28.1.2020   28.1.2020 15.10.2020 

 1.9.2020 Poznámky: 

Posilnená výučba SJL a MAT 

v 9. ročníku o jednu vyučovaciu 

hodinu (využitie disponibilných 

hodín) 

28.8.2020  

 1.9.2020 Poznámky: 
V  ročníkoch I. stupňa má jedna 
trieda posielnenú výučbu TSV 
o 1 vyučovaciu hodinu (využitie 
disponibilných hodín) 

28.8.2020  
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I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 
1. Veľkosť školy  
 
Škola oslávila už svoje 60-te výročie od svojho založenia. Bola otvorená  3. 9. 1959. Dňa 1. januára 
1997 získala škola právnu subjektivitu. Od roku 1992 pracuje na škole Rodičovské združenie, 
ktoré ako prvé na Slovensku získalo právnu subjektivitu registráciou na Ministerstve vnútra 
Slovenskej republiky. 
Škola patrí medzi mestské školy sídliskového typu s dobrou dopravnou dostupnosťou. V blízkosti 
sa nachádza železničná i autobusová stanica.  
Je to plnoorganizovaná škola s prvým aj druhým stupňom. V každom ročníku máme zvyčajne po 
tri triedy a každoročne otvárame šesť oddelení ŠKD. Pre talentovaných žiakov máme od roku 
2010 zriadené športové triedy so zameraním na futbal a atletiku. Od roku 2017 /2018 máme 
zriadenú špecializovanú triedu (tzv. vyrovnávacia trieda) je určená predovšetkým pre žiakov, ktorí 
z výchovno-vzdelávacieho hľadiska potrebujú kompenzačný alebo rozvojový program. 
Súčasťou školy je aj školská jedáleň s kuchyňou, ktorá zabezpečuje obedy našim stravníkom.  
Do areálu školy patrí multifunkčné športové ihrisko, betónové ihrisko, detské ihrisko 
s preliezkami – tzv. „Malý dvor“určený najmä pre žiakov prvého stupňa a školský klub. Súčasťou 
areálu je aj ovocný sad.  

 
2. Charakteristika žiakov 
 

Školu navštevujú žiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku vo veku 6 -16 rokov, a sú 
z mesta a obcí, ktoré patria do nášho školského obvodu, najmä z obcí Nemce, Senica, Kynceľová, 
Šalková a iné. 

V našej škole sú zaškolení aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiaci 
 z menej podnetného prostredia. Sú integrovaní v bežných triedach. Ich triedni učitelia 
spolupracujú s príslušnou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou. Na škole pracuje aj sociálny 
pedagóg. 

  Naša škola je poverená zriaďovateľom – Mestom Banská Bystrica na organizovanie 

vzdelávania na získanie    vzdelania poskytovaného  základnou školou podľa § 30 ods.5  Zákona 

č.245/2008 Z.z  školského zákona., ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích 

predmetov, okrem predmetov s výchovným zameraním.      

  Na škole veľmi dobre pracuje Žiacky parlament, ktorý sa svojou činnosťou podieľa na 

mnohých aktivitách školy. Jeho úlohou je podpora výchovno-vzdelávacej práce školy, spolupráca 

pri realizácii školských úloh a cieľov, obhajoba záujmov žiakov vo vzťahu k vedeniu školy 

a učiteľom, ako aj bohatá charitatívna činnosť, ktorou je známa naša škola. 

 
3. Charakteristika pedagogického zboru  
 
Pedagogický zbor tvorí riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy, triedni učitelia, ďalší pedagogickí 

zamestnanci a vychovávateľky školského klubu detí. Všetci pedagogickí zamestnanci majú 
vysokoškolské vzdelanie. Prevažná väčšina predmetov sa učí kvalifikovane. V škole pôsobí výchovný 
poradca, sociálny pedagóg (koordinátor prevencie drogových závislostí), koordinátor výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor environmentálnej výchovy a asistenti učiteľa.  

Pedagogickí zamestnanci sa priebežne vzdelávajú v oblasti didaktiky vyučovacích predmetov, 
využívaní IKT vo vyučovacom procese a pod. Vedenie školy ďalšie vzdelávanie pedagogických 
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zamestnancov podporuje.  
Niektorí pedagogickí zamestnanci na škole pôsobia aj ako cviční učitelia, ktorí vedú pedagogickú 

prax študentov UMB vystupujúci v pozícii skúseného poradcu a sprievodcu študentov UMB v ich 
profesijnom rozvoji. Podieľajú sa na komplexnom vedení študentov. 

Pri práci v kolektíve sa snažíme o vzájomnú otvorenú komunikáciu na úrovni osobných vzťahov 
zamestnancov i v činnosti predmetových komisií a metodických združení. K tomuto účelu na škole 
pracuje i rozšírené vedenie školy, tvorené vedúcimi MZ a PK, ktoré je nápomocné vedeniu školy, ako 
poradný orgán a pomáha pri riešení odborných problémov.  

Veľký dôraz je kladený najmä na bezpečnosť žiakov počas výchovno-vyučovacieho procesu. Je 
vypracovaný rozvrh dozorov, vnútorný poriadok školy a prevádzkový poriadok v jednotlivých 
špeciálnych učebniach.  
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4. Organizácia prijímacieho konania  
 

Do prvého ročníka základnej školy sú žiaci prijímaní na základe dosiahnutého predpísaného veku 
dieťaťa a potrebnej mentálnej zrelosti. V prípade odporučenia psychológa, vyjadrenia lekára a na 
základe žiadosti rodiča riaditeľ školy povoľuje odklad povinnej školskej dochádzky.  

Zápis do prvého ročníka na našej základnej škole sa každoročne uskutočňuje na základe pokynov 
MŠVVaŠ SR. Presný termín a čas zápisu v zmysle VZN zriaďovateľa, zverejňujeme obvyklým spôsobom 
(informačné letáky, inzeráty v miestnej tlači, web stránka školy) a to podľa pokynov a včas. 
   Do piateho ročníka základnej školy žiaci postupujú priamo, po splnení podmienok ukončenia 
štvrtého ročníka.  
   Riaditeľ školy môže prijať na vzdelávanie do základnej školy aj dieťa, ktorého rodič (zákonný 
zástupca) písomne požiada o možnosť plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR.  
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5. Projekty, do ktorých sa zapája naša škola, dotvárajú jej celkový charakter.  

1. DLHODOBÉ PROJEKTY 

NÁZOR ORGANIZÁTOR CIEĽ 

Program 
Comenius - 
školské 
partnerstvá 

  

Základná škola, Trieda SNP 
20, Banská Bystrica; Základná 
škola Rydzyna, Poľská 
republika; Základná škola 
Kaczkowo, Poľská republika 

Spolupráca so základnými školami v Rydzyne a 
v Kaczkowe z Poľskej republiky založená na 
vzájomnom spoznávaní školských systémov, 
odovzdávaní skúseností, spoznávaní kultúry, 
vzájomné návštevy a spolupráca žiakov a 
učiteľov, nadväzovanie priateľstiev. 

Fenomény sveta 

  

Nezisková organizácia 
EDULAB, spoločnosť 
AGEMSOFT a britská BBC 

  

Naša škola patrí medzi  vzorové  školy 
 jedinečného a vysoko kvalitného vzdelávacieho 
projektu Expedície Fenoménov sveta. Tento 
projekt, ktorý je realizovaný neziskovou 
organizáciou EDULAB a v spolupráci so 
spoločnosťou AGEMSOFT a britskou BBC, 
prináša do škôl zážitok, objavovanie 
a dobrodružstvo. 

IT Akadémia 

  

OP Ľudské zdroje, Centrum 
vedecko-technických 
informácií SR, partnermi 
projektu sú Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach; 
Technická univerzita 
v Košiciach; Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre; 
Univerzita Mateja Bela v 
Banskej Bystrici a Žilinská 
univerzita v Žiline 

  

Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie 
pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT 
sektora prispôsobiť vzdelávací systém 
aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu 
práce. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie 
modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre 
aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej 
spoločnosti a trhu práce so zameraním na 
informatiku a IKT“. 

Hlavný cieľ projektu chceme naplniť realizáciou 
dvoch odborných aktivít: 
1. Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú 
spoločnosť 
2. Vzdelávanie na VŠ pre informačnú 
spoločnosť 

Naša škola je zároveň aj školiace centrum pre 
učiteľov v rámci kraja. Školiteľmi sú naši 
učitelia. 

Vedomostné 
ostrovy 

  

Nadácia Volkswagen Slovakia 

  

Cieľom je: 

 Podporiť inovatívne formy vzdelávania 
na základných školách, predovšetkým 
v oblastiach techniky, nemeckého 
jazyka, dopravnej výchovy, ekológie 
a fyziky 

 Podporiť interaktívne formy 
vzdelávania prepájajúce teoretické 
poznatky s praxou a s kariérnym 
poradenstvom 

 Rozšíriť dostupnosť IKT na školách 
 Podporiť zlepšovanie prístupu 
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k moderným metódam vzdelávania 
pre všetkých žiakov základných škôl 

Škola získala interaktívny kiosk, z ktorého môžu 
nielen žiaci, ale aj učitelia čerpať mnohé 
zaujímavé poznatky a inšpirácie. Animovaný 
Vedomostný ostrov ponúka množstvo 
interaktívnych vedomostných úloh z rôznych 
oblastí. Jednotlivé úlohy sa skrývajú 
pod lokalitami vyznačenými na mape. Úlohy sú 
poprepájané s reálnym využitím v praxi, 
vplyvom na životné prostredie, návodmi 
na domáce pokusy, videami a inými 
zaujímavosťami. Deťom majú pomáhať aj 
pri výbere budúceho povolania. Interaktívne 
kiosky sú plné pútavo spracovaných tém, 
veselých testov a bezplatného pripojenia 
na internet.  

Misia modrá 
planéta 
s Kozmixom 

  

Nezisková organizácia 
EDULAB 

  

Misia modrá planéta – projekt, ktorý žiakov 3. - 
4. ročníka našej školy stavia pred náročnú 
a zodpovednú úlohu vybudovať nový domov 
pre ľudstvo tak, aby planéta bola trvalo 
udržateľná. Žiaci riešia environmentálne úlohy 
formou kreatívnej hry a mimoriadne 
zaujímavých interaktívnych materiálov na 
portáli Kozmix.   

AIESEC - "Bridge 
the 
cultures"(Kultúrne 
mosty) 

  

AIESEC 

  

Vďaka nadviazaniu spolupráce so študentskou 
organizáciou nás už po niekoľký raz navštívili 
študenti z rôznych častí Zeme. Na vyučovacích 
hodinách sa stážisti stretávajú so žiakmi, aby im 
v angličtine prezentovali svoju krajinu, tradície, 
zvyky a reálie. Ich pôsobenie na našej škole je 
prínosom pre nás všetkých, má široký záber a 
stretnutie s nimi je veľmi atraktívne. Taktiež to 
vnímame ako podpornú aktivitu k problémom 
rasizmu a xenofóbie.  

e-testovanie 

  

NUCEM 

  

Je zvyšovanie kvality vzdelávania na základných 
a stredných školách s využitím elektronického 
testovania. 

KOMPARO 

  

EXAM testing, spol.s.r.o Zisťovanie úrovne vedomostí žiakov. 

V každom školskom roku sú do testovania 
zapájaní žiaci našej školy s cieľom otestovať si 
vedomosti. 

KOMPARO - 
dotazníkový 
prieskum (pre 
žiakov, učiteľov aj 
rodičov) 

  

EXAM testing, spol.s.r.o 

  

Prieskum a následná analýza situácie 
v základnej škole. 

Výsledky z dotazníkov nám poskytujú spätnú 
väzbu, obraz o situácii v našej škole z rôznych 
hľadísk. Umožňuje nám posúdiť a porovnať 
výsledky v jednotlivých skúmaných aspektoch, 

http://www.vedomostne-ostrovy.sk/ostrov/#/
http://www.vedomostne-ostrovy.sk/ostrov/#/
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ktoré boli dosiahnuté v našej škole v porovnaní 
s celoslovenským priemerom. Podrobne 
spracovaná analýza nám slúži v nasledujúcom 
školskom roku ako materiál pre prácu v MZ, PK, 
triednych učiteľov, vedenia školy. 

Technika hrou 

  

Nadácia Volkswagen Slovakia 

  

Rozvoj technického vzdelania žiakov, podpora 
zážitkového učenia. 

Projekt podpory a inovácie technického 
vzdelávania v materských školách a na 1. stupni 
vzdelávania. 

Správaj sa 
normálne 

  

Policajný zbor v Banskej 
Bystrici 

Rozšírenie povedomia z oblasti kriminality, 
drogovej závislosti a jej prevencie, prevencie 
šikanovania a iných súvisiacich tém. 

Projekt sa realizuje formou besied a prezentácií 
v 5. ročníku v spolupráci s PZ v Banskej Bystrici. 

Spolupráca 
s políciou 

  

Policajný zbor v Banskej 
Bystrici 

  

Škola priebežne celoročne spolupracuje s 
členmi štátnej polície, ktorí na počkanie 
operatívne pomáhajú pri riešení závažných 
problémov so žiakmi aj s rodičmi našich žiakov. 

Škola 
spolupracujúca s 
UNICEF Slovensko 

Slovenský výbor pre UNICEF v 
Bratislave 

  

Projekty UNICEF zabezpečujú zdravie, 
vzdelanie, rovnosť a ochranu detí na celom 
svete. Do týchto aktivít sa zapájame sústavne a 
priebežne prostredníctvom projektu Škola 
spolupracujúca s UNICEF (napr. predaj 
vianočných pohľadníc, Týždeň modrého 
gombíka ,Školy pre Afriku,...) Cieľom týchto 
projektov je priblížiť poslanie organizácie 
UNICEF a vyvolať záujem o osud detí bez 
detstva v krajinách, kde deti trpia podvýživou, 
nedostatkom zdravotníckej starostlivosti, 
nemajú prístup ku vzdelaniu alebo sú sužované 
vojnami.  

V decembri organizujeme  PREDAJ 
VIANOČNÝCH POHĽADNÍC, výťažok z predaja je 
určený na financovanie humanitárnych 
projektov Detského fondu OSN na celom svete. 

V máji uskutočňujeme „TÝŽDEŇ MODRÉHO 
GOMBÍKA“, kedy sa žiaci našej školy stávajú 
dobrovoľníkmi UNICEF a zapájajú sa do predaja 
modrých gombíkov. Finančný výťažok z predaja 
je určený na pomoc deťom. 

Tehlička pre deti 
ulice 

  

Združenie SAVIO 

  

Cieľom je oboznámenie žiakov so životom ich 
rovesníkov v menej rozvinutých krajinách sveta, 
podpora rozvoaj vzdelávania u týchto detí 
poskytnutím konkrétnej humanitárnej finančnej 
pomoci. 
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Srdce na dlani 

  

Centrum dobrovoľníctva a 
Katedra sociálnej práce PF 
UMB v Banskej Bystrici 

  

Podpora dobrovoľníckej práci v našom regióne. 

Škola sa pravidelne každý rok zapája do "Dní 
dobrovoľníctva v Banskej Bystrici". Žiaci 
v doprovode učiteľov sa zúčastňujú brigády v 
DSS Kompa na ul. 29. augusta v Banskej Bystrici 
(úprava záhrady, hrabanie lístia, čistenie 
chodníkov,...). 

V školskom roku 2018/2019 sme získali za 
dobrovoľnícku prácu ďakovné listy pre žiakov a 
pedagógov našej školy. 

Spolupráca so 
Základnou 
organizáciou 
Slovenského 
zväzu 
protifašistických 
bojovníkov v 
Banskej Bystrici  

Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov 
v Banskej Bystrici 

  

V rámci spolupráce so Slovenským zväzom 
protifašistických bojovníkov sa žiaci našej školy 
zúčastňujú hneď niekoľkých podujatí. Patrí sem 
pietna spomienka a slávnostné kladenie vencov 
v Kremničke a na Námestí SNP v Banskej 
Bystrici i vystúpenie našich žiakov s kultúrnym 
programom počas výročnej schôdze SZPB.  

Škola 
podporujúca 
zdravie 

  

MŠVVaŠ SR 

  

Zvyšovať povedomie zdravého životného štýlu a 
zdravej výživy. Prevencia pred negatívnymi 
spoločenskými javmi, humanizácia výchovno-
vzdelávacieho procesu, rozvoj duševného 
zdravia, záujmová a športová činnosť, podpora 
súťaživosti, ako aj zlepšovanie a ochrana 
životného prostredia v škole a okolí. 

Policajt môj 
kamarát 

  

Okresné riaditeľstvo 
Policajného zboru, Mesto 
Banská Bystrica 

Projekt je zameraný na spoluprácu s Policajným 
zborom. Je organizovaný formou besied 
(kriminalita, drogová prevencia, dopravná 
výchova), verejno-prospešných činností 
(skrášľovanie okolia školy), branného preteku a 
dopravnej súťaže.  

Názov projektu: 
SOFI - a 

  

BDNR – Banská Bystrica; 
Základná škola Trieda SNP 20, 
Banská Bystrica 

  

Úzky kontakt žiakov a žiačok s umením, 
vyzdvihovanie pozitívnych ľudských hodnôt cez 
estetické vplyvy, možnosť rozvíjať umelecký 
potenciál dieťaťa.  

Spolupráca so 
Stredoslovenskou 
galériou v Banskej 
Bystrici 

  

Stredoslovenská galéria; 
Základná škola, Trieda SNP 
20, Banská Bystrica 

  

Vyučovať v zmysle programu „Škola v galérii - 
galéria v škole“. Zapojenie podnetov z galérie a 
ostatných spoločných aktivít priamo do 
vyučovacieho procesu a mimoškolských aktivít.  

Spolupráca so 
športovým 
klubom FK Dukla  

FK Dukla; Základná škola, 
Trieda SNP 20, Banská 
Bystrica 

Rozšíriť možnosť realizácie a postupu v oblasti 
športu pre žiakov športovo nadaných v 
novozriadených športových triedach. 

Triedenie odpadu 
- ekologický 
projekt 

Zberné suroviny Banská 
Bystrica  

Celoročné triedenie odpadu v triedach, v škole, 
zber odpadu, recyklácia spojená so súťažou 
medzi zapojenými školami.  
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2. KRÁTKODOBÉ PROJEKTY 

NÁZOR ORGANIZÁTOR CIEĽ 

„Vy 
rozhodujete, my 
pomáhame“  

  

Nadácia Tesco 

  

Projekt by mal motivovať deti, rodiny a 
komunitu z nášho okolia k aktívnemu a 
zmysluplnému využitiu svojho voľného času v 
prostredí oddychovej zóny v doteraz 
nevyužitých častiach školskej záhrady. Mal by 
ich motivovať k pohybovej aktivite v duchu 
rozvoja zdravého životného štýlu - menej 
sedenia, viac aktívneho pohybu, vzájomnej 
priamej komunikácie, formovanie priateľských 
medziľudských vzťahov a tolerancie, a ako 
prevencia pred sociálno-patologickými javmi - 
fajčenie, alkohol, drogy a iné. 

„Gesto pre 
mesto“ 

Nadácia Raiffaisen Bank 

  

Revitalizácia školskej záhrady - vytvorenie živej 
učebne zmenou celkového vzhľadu a funkčnosti 
nevyužitej školskej záhrady. 

Enviroprojekty Vyhlasovateľ Reagujeme na aktuálne podnety a projekty 
vyhlasované občianskymi združeniami, 
výchovno-vzdelávacími organizáciami, 
neziskovými organizáciami, agentúrami  
V škole máme vypracovaný „EKO-KALENDÁR“, 
ktorý nám pomáha podľa mesiacov a ročných 
období rozpracovávať a venovať sa rôznym 
témam o stave životného prostredia, 
podnecovať záujem o spôsoby riešenia 
ekologických problémov, uskutočňovať rôzne 
zbery odpadového materiálu, triediť odpad, 
zapájať sa do súťaží ...  

Váž si sám seba, 
váž si svoje 
zdravie 

MsP v Banskej Bystrici Eliminácia užívania alkoholu a tabakových 
výrobkov. 

Nebuď otrok 
drog 

TASR  Najlepší príspevok do médií na danú tému. 

Odstránenie 
korčuliarskej 
negramotnosti 

Mesto Banská Bystrica Poskytnúť základy plávania v druhom a treťom 
ročníku. V piatom ročníku je plavecký výcvik 
zameraný na zdokonaľovanie plaveckých štýlov.  

Odstránenie 
plaveckej 
negramotnosti 

  

Mesto Banská Bystrica 

  

Poskytnúť základy plávania v druhom a treťom 
ročníku, v piatom ročníku sa zamerať na 
zdokonaľovanie plaveckých štýlov. 

Prevencia 
kriminality 

  

Ministerstvo vnútra a MsP BB 

  

Monitorovať a včasne reagovať na akékoľvek 
prejavy šikanovania, násilia, delikvencie v 
školskom prostredí. 

Projekt bol úspešný aj zrealizovaný a výsledkom 
je kamerový systém v škole (spoločné priestory - 
chodby, šatne, bezprostredné vonkajšie okolie 
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školy). 

Týždeň hlasného 
čítania 

  

Združenie Orava za 
demokraciu vo vzdelávaní - 
projekt sa koná každý rok 

Motivovať žiakov k čítaniu, podporiť čítanie ako 
súčasť celoživotnej aktivity učenia sa, rozvoj 
čitateľskej gramotnosti a estetického cítenia 
žiakov.  

Marcová burza 
kníh 

  

PK SJL  

  

Zvýšiť záujem o čítanie kníh a rozvoj čitateľskej 
gramotnosti žiakov s výťažkom na charitatívne 
účely. Na projekte spolupracoval aj žiacky 
parlament našej školy.  

Čítajme si  - 
detský čitateľský 
maratón 

Linka detskej istoty v 
spolupráci s verejnými 
knižnicami na Slovensku a 
Verejnou knižnicou Mikuláša 
Kováča v Banskej Bystrici. 

Pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať 
na význam literatúry pre detského čitateľa.  

Povedz mi, čo 
čítaš  

PK SJL  

  

Podpora čitateľskej a počítačovej gramotnosti 
žiakov, rozvoj medzipredmetových vzťahov a 
prezentačných zručností. 

Záložka do knihy 
spája školy 

Slovenská pedagogická 
knižnica v Bratislave v 
spolupráci s Knižnicou Jiřího 
Mahena v Brne a s podporou 
MŠVVaŠ SR 

Vytváranie vzťahu ku knihám, formovanie 
estetického cítenia a pracovných zručností, 
podpora čitateľskej gramotnosti. 

Exkurzie 

  

PK SJL, DEJ, GEG, OBN, ETV, 
NAV 

Spojenie teórie s praxou, rozvoj zážitkového 
učenia sa žiakov druhého stupňa, ktoré je 
definované prierezovými témami uvedených 
predmetov, a to v súlade s požiadavkami ŠkVP. 

Športové akcie a 
súťaže 

  

Vyhlasovateľ Reagujeme na aktuálne podnety a výzvy 
vyhlasované výchovnovzdelávacími inštitúciami, 
občianskymi združeniami, športovými klubmi, 
neziskovými organizáciami. 
Cieľom všetkých súťaží a akcií je rozvoj telesnej 
aktivity, možnosť zmerať si svoje sily a šikovnosť 
v súperení s inými žiakmi, tímová spolupráca, 
rešpektovanie stanovených pravidiel, rozvoj 
sebadisciplíny, vôľových vlastností, prezentácia 
školy, šírenie jej dobrého mena. Zúčastňujeme 
sa značného množstva súťaží a zapájame čo 
najväčší počet žiakov aj vzhľadom na to, že na 
druhom stupni školy máme športové triedy. 

Výtvarné akcie 
a súťaže 

Vyhlasovateľ Na základe prichádzajúcich ponúk a nášho 
výberu sa zapájame do rôznych súťaží, napr.: 
Urpín a deti; Ženy a profesie v modernom svete; 
Vesmír očami detí; Naša mama atď. 
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 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi   

INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE,  S KTORÝMI PREBIEHA SPOLUPRÁCA: 

ĽŠU v Banskej Bystrici, 
MŠ v pôsobnosti mesta Banská Bystrica, 
MŠ Nemce, 
ZŠ v pôsobnosti mesta Banská Bystrica, 
ÚĽUV, 
CVČ, 
MPC B.B., 
UMB - PF Banská Bystrica, 
UNICEF, 
AIESEC, 
Komunitná nadácia Zdravé mesto, 
Bábkové divadlo na Rázcestí, 
Stredoslovenská galéria, 
Stredoslovenské osvetové stredisko, 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, 
Stanica prvej pomoci a HaZZ, 
Lesy SR, SAŽP, 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, 
Hvezdáreň na Urpíne,  
Knižnica Mikuláša Kováča, 
Štátna vedecká knižnica, 
Štátna opera JGT v Banskej Bystrici, 
Kino, múzeá, 
Poštové múzeum v Banskej Bystrici, 
Múzeum SNP v Banskej Bystrici, 
Thurzov dom – tvorivé dielne,  
Banskobystrický ženský klub, 
Dom dôchodcov a sociálnych služieb "Sénium", 
Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici (Onkologické oddelenie), 
Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva Brusno, 
CPPPaP Banská Bystrica, 
Obec Nemce, 
Partnerské školy v Poľskej republike: v Rydzyne, v Kaczkowe, vo Walime 

 
      Dôležitým partnerom školy je aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR. V súvislosti 
s prechodom od tradičnej školy k modernému vyučovaniu budeme rešpektovať požiadavky MŠVVaŠ 
SR 
 a podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov. Vedenie školy bude vytvárať dobré podmienky pre 
kariérny postup učiteľov, avšak s dôrazom na potreby školy.    
  Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca so zriaďovateľom, ktorým je Mesto Banská Bystrica. Je 
založená na vzájomnej pomoci a ústretovosti.  
   Rada školy sa vo veľkej miere podieľa na práci školy. Spolupráca s ňou je veľmi prínosná 
a konštruktívna. V podmienkach novej legislatívy je jej práca veľmi dôležitá. Organizácia jej práce sa 
riadi dohodnutým plánom práce.  
   Spolupráca s rodičmi sa uskutočňuje prostredníctvom Rady rodičov (RR) a Rodičovského združenia 
(RZ). Zasadnutia RZ zvoláva predseda RZ. Počas školského roka sa koná spravidla jedno plenárne a tri 
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triedne RZ. Podľa potreby môže uskutočniť triedny učiteľ konzultácie pre rodičov príslušnej triedy 
alebo aj individuálne konzultácie. Aktuálne informácie môžu rodičia získavať i sledovaním web 
stránky školy.  
   Na škole máme založené občianske združenie SOFI. Finančné prostriedky do tohto združenia 
získavame najmä zo strany rodičov žiakov školy. Okrem toho rodičia školy pomáhajú i účasťou pri 
realizovaní triednych akcií, úpravou interiéru, exteriéru školy – formou brigád, nákupom potrebného 
materiálu a podobne.  
   V oblasti sociálnej problematiky veľmi dobre spolupracujeme s Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Úspešná spolupráca je i s Mestskou políciou. Uvedené inštitúcie sa podieľajú i na realizácii 
niektorých školských projektov, organizovaní besied a exkurzií našich žiakov.  
   Partnermi našej školy sa stali Bábkové divadlo na Rázcestí a Stredoslovenská galéria, ktorí  nám 
veľmi účinne pomáhajú zefetívniť výchovno-vyučovací proces.   Ďalší partneri školy sú: Základná škola 
pri FN F. D. Roosevelta, Spojená stredná odborná škola, UNICEF, FK Dukla, UMB – Basketbalový klub, 
environmentálne inštitúcie, neziskové organizácie.  
   Máme nadviazanú spoluprácu s partnerskými školami v Poľsku. Sú to školy v mestečkách Rydzyna 
a Kaczkowo. Táto spolupráca poskytuje príležitosť motivovať žiakov, ale i pedagógov, k vzájomnému 
poznávaniu sa, ako aj k spoznávaniu ich školstva, kultúry , rodín a nadväzovať vzájomné priateľstvá. 
Zároveň dáva možnosti precvičovať si zručnosti vo využívaní informačných a komunikačných 
technológií.  
 
Medzi súčasné tradície školy patrí organizovanie akcií: Pasovanie prvákov do Cechu školáka 
a nádejného bábkárskeho diváka, Vianočná výstavka medovníkov, Vianočné besiedky pre rodičov 
a žiakov,  Dopoludnie s ľudovými remeslami, Veľkonočné kraslice,  Školský jarmok, Akadémie školy, 
Mikuláš v škole, Halloween, Európsky deň jazykov, Medzinárodný deň školských knižníc, Múdrosť 
sveta v knihách ukrytá, Fašiangový karneval, Veľká bicyklovačka, Deň bez áut, Burza kníh. 
 

6. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  
   Škola sídli v jednej budove. Tvorí ju vestibul, prízemie, prvé a druhé poschodie.  
Vo vestibule školy sa nachádzajú šatne pre nepedagogických zamestnancov, sklady učebníc, sklad CO, 
školský archív, školská kuchynka, herňa ŠKD, školská kuchyňa a jedáleň, školský bufet. 
   Na 1. a 2. poschodí sa nachádzajú triedy, kabinety, zborovňa školy a administratívne priestory.  
Žiaci sa môžu vzdelávať vo svojich kmeňových triedach i v špeciálnych učebniach fyziky, chémie, 
v školských dielňach, v dvoch telocvičniach, posilňovni, v PC učebniach. K dispozícii je žiakom i žiacka 
knižnica. Kmeňové triedy sú dostatočne priestranné, vzdušné, svetlé. Každá učebňa i kabinety sú 
vybavené didaktickou technikou. 
   Školský klub detí na svoju činnosť využíva priestory kmeňových tried na prvom stupni. Triedy sú 
prispôsobené tejto činnosti. ŠKD má i herňu, ktorá má charakter domáceho komfortného prostredia.  
   V budove sa nachádzajú kabinety určené pre pedagogických zamestnancov: 
pre ŠKD, pre 1. – 4.ročník, cudzie jazyky, fyziku, chémiu a biológiu, matematiku, slovenský jazyk, 
dejepis, dielne, telesnú výchovu, výchovného poradcu.  
   Súčasťou budovy sú dva dvojizbové byty a ambulancia zubného lekára.  
   Stravovanie žiakov je realizované školskou kuchyňou a jedálňou. Počas prestávok si žiaci môžu 
zakúpiť desiatu v školskom bufete.  
   Pre športovú činnosť slúžia dve telocvične a posilňovňa. 
   Areál školy je členený na oddychovú a športovú časť. Obidve časti je potrebné zmodernizovať. 
Máme vypracovaný projekt na ich obnovu a rekonštrukciu. Našou víziou je vybudovať v areáli detské 
dopravné ihrisko. Do oddychového detského ihriska, ktoré je využívané hlavne ŠKD,  je tiež potrebné 
investovať.  
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7. Škola ako životný priestor  

 
   Naša škola patrí medzi mestské školy. K areálu patrí aj sad. Žiaci sú vedení k dodržiavaniu čistoty 
a upravenosti všetkých priestorov školy. Našou snahou je vytvoriť pre žiakov, pedagogických 
i nepedagogických zamestnancov príjemné a estetické prostredie určené pre pokojnú, tvorivú 
činnosť.  
   Triedy sú priestranné, väčšina tried má nový nábytok. Každá trieda si inštaluje nástenky zamerané 
podľa vlastných priorít a záľub žiakov. Estetický charakter tried aj ostatných priestorov školy 
dotvárajú kvety.  
   V rámci finančných možností každoročne postupne zveľaďujeme a obnovujeme priestory školy.  
Dopĺňame vybavenosť kabinetov, zlepšuje sa technické a hygienické vybavenie školy.  

 
8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní  

 
   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú podrobne 
rozpracované v dokumentoch BOZP a PO t.j. v jednotlivých smerniciach.  
   Schodištia a schody sú označené žltou farbou. Na chodbách a v triedach je dostatočná svetelnosť. 
Žiaci sú poučení o bezpečnosti pri práci v dielňach, v počítačových učebniach, telocvičniach, 
v priestoroch areálu školy, pri laboratórnych cvičeniach, vychádzkach a exkurziách. V triedach sa 
uplatňujú zásady otvárania okien, manipulácie s vodou a pohybu vo všetkých priestoroch školy. 
Vyučujúci v zasadacom poriadku zohľadňujú zdravotné obmedzenia žiakov a ľavorukosť. Počas 
školského roka sú prizývaní odborníci na besedy so žiakmi o ochrane zdravia a dodržiavaní zásad 
hygieny.  
   Cez prestávky sú na každej chodbe dozorkonajúci učitelia, ktorí dohliadajú na bezpečnosť 
a správanie žiakov. Pedagogickí zamestnanci dôsledne dbajú na odhaľovanie a zamedzenie prejavov 
šikanovania a agresivity medzi žiakmi.  
   Spoločnými silami sa snažíme o vytvorenie zdravého a bezpečného pracovného prostredia pre 
žiakov a pedagógov.  

Zoznam odborných učební 

Učebňa fyziky 1 

Učebňa chémie 1 

Jazyková učebňa 1 

Učebňa hudobnej výchovy 1 

Učebňa informatiky 3 

Učebňa TCHV (dielne) 1 

Učebňa s využitím tabletov a interaktívnej tabule 1 

Učebňa RABE 1 

Žiacka kuchynka 1 

Žiacka knižnica 1 

Učiteľská knižnica 1 

Telocvičné haly 2 

Multifunkčné ihrisko 1 

Ihrisko s betónovou plochou 1 

Klub ŠKD 1 

Kabinety (s učebnými pomôckami) pre učiteľov 8 

Zborovňa pre pedagogických zamestnancov 1 
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II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 
1. Vízia školy 

  
V súlade s novým iŠVP pre 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ, škola smeruje k harmonickému rozvoju osobnosti 
dieťaťa s rešpektovaním jeho individuality v bezpečnom a podnetnom prostredí na základe vlastnej 
aktivity, prostredníctvom autentického učenia. Víziou je – otvorená škola s pozitívnou socio - 
emotívnou klímou – samostatní, komunikatívni, zodpovední, sebavedomí a slušní žiaci v súlade 
s motivačným heslom školy SOFI – a škola pre život, ktorá dodržiava zásady – bezpečnosť prostredia, 
zdravé učenie a otvorené partnerstvo.  

 
2. Profilácia školy 
Dlhodobým zámerom našej školy je rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s 
dôrazom na environmentálnu výchovu, šport, jazykové a informačno-komunikačné kompetencie 
žiakov. Veľký dôraz kladieme na dobrú prípravu žiakov na stredné školy i do života (posilnená výučba 
SJL a MAT v 9. ročníku). Výučba matematiky na I. stupni Hejného metódou. 
 

Špeciálna profilácia školy:  
 

a) zabezpečovanie externých skúšok na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou, 
b) podpora nadaných žiakov na šport so zameraním na futbal a atletiku, 

 
   V zmysle loga školy SOFI – a, ktoré vystihuje profil absolventa našej ZŠ, napĺňame nasledovné ciele:  
S – som komunikatívny, samostatný, tvorivý a zodpovedný žiak 
O – ovládam cudzie jazyky – nestratím sa v Európe a ani vo svete  
F – formujem životné prostredie, uprednostňujem zdravý životný štýl  
I – informatika je môj kamarát, viem aktívne pracovať na PC a s internetom 
- a – art = umenie, moji partneri sú Bábkové divadlo na Rázcestí a Stredoslovenská galéria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zameranieškoly vyplýva z analýzy školy. Na analýzu vnútorného prostredia školy sme použili SWOT 
analýzu, ktorá pozostáva zo štyroch častí: Je založená na kombinácii: 
• silných stránok (strenghts) 
• slabých stránok (weaknesses) 
• príležitostí okolia (opportunities) 
• hrozieb okolia (threats) 
Kompletizuje  silné  aj  slabé  stránky školy  (vnútorné  stránky),  ako  aj  príležitosti  a riziká (vonkajšie 
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stránky) a zoradiť ich podľa dôležitosti. 
Zhrnutie analýzy  SW OT  – vnútorné a vonkajšie prostredie: 
 

3. Zameranie školy  
  

   V prvom rade je to poskytnutie kvalitného vzdelania predpísaného štátnym vzdelávacím 
programom. Posilnením povinných predmetov s použitím voliteľných (disponibilných) hodín v iŠkVP 

Silné stránky Slabé stránky 

Veľmi dobré priestorové podmienky školy 
Osobitné priestory pre školský klub a školská 
záhrada 
Projektová činnosť 

Zastaraný technický stav budovy– nevyhovujúce 
elektro rozvody, vodoinštalácia... 

Stála spolupráca so zahraničnými partnermi 
Široká ponuka záujmových krúžkov pre žiakov 
mimo vyučovania 

Vysoký počet žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia 
Absencia odborných zamestnancov (psychológ,) 

Športové triedy na 2. stupni ZŠ 
Zabezpečovanie overovania vedomostí žiakov v 
testovaniach (KOMPARO, a iné) 
Zameranie činnosti žiakov na dobrovoľnícku 
a charitatívnu činnosť 

Nepostačujúca podpora metodickej spolupráce 
a informovanosti , riešenia problémových situácií 
zo strany nadriadených orgánov  
Vysoká byrokratická záťaž 

Ochota pedagogických zamestnancov realizovať 
ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného 
vzdelávania učiteľov 
Naši učitelia – ako lektori projektov Škola na 
dotyk, Moja prvá škola 

 

Aktívne začlenenie vzdelávacích projektov do 
vyučovacieho procesu s cieľom zabezpečiť 
potrebné kompetencie žiakov pre život a novú 
dobu 

Individuálne mobility pedagogických 
zamestnancov do zahraničia v rámci 
medzinárodného projektu ERASMUS plus 
Otvorená škola prístupná k spolupráci so širokou 
verejnosťou 
Každoročná pedagogická prax študentov PF UMB 

Moderne zabezpečený vyučovací proces 
Elektronická triedna kniha, elektronická žiacka 
knižka – včasné a relevantné informácie pre 
rodičov 

Príležitosti Ohrozenia 

Neustále zlepšovať informovanosť rodičov 
Efektívne využívanie priestorov školy 
Široké vzdelávacie ponuky pre žiakov a učiteľov 
Schopnosť reagovať na ďalšie výzvy, projekty 

Možná ohrozená prevádzka školy – nepredvídané 
havárie – zvýšené výdavky na odstránenie závad 
Preťaženosť pedagogických pracovníkov a tým 
odpútavanie od odbornej pedagogickej činnosti 
Nárast sociálne patologických prejavov správania 
sa žiakov i rodičov 

Silná motivácia žiakov a zamestnancov 
k ďalšiemu osobnému a profesijnému  rastu 
a tímovej práci 

Nedostatočné ohodnotenie práce pedagogických 
zamestnancov – morálne i finančné 

Zvýšiť záujem klientov o školu, naplniť stav 
v súlade s možnosťami 
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inklinujeme k rozšíreniu vyučovania: cudzích jazykov, matematiky, biológie, chémie, dejepisu 
a slovenského jazyka a literatúry. Zjednocujúcim prvkom je informatika. Využívanie informačných 
technológií je súčasťou vyučovania vo všetkých vyučovacích predmetoch.  

 
Výchova a vzdelávanie: 

 
1. Vzdelávacia funkcia: 

- umožniť všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 
všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch,  

- zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v oblasti cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti 
školy, so zameraním na komunikatívnosť s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov, 

- umožniť dosiahnutie zvýšenia gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole, 

- zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní, 

- viesť žiakov k tvorivému, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať 
medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa vzdelávať, 

- dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich možností a schopností. 

- vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením formou školskej integrácie sa 
uskutočňuje v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy podľa individuálneho vzdelávacieho 
programu. Pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu škola vychádza zo záverov 
a odporúčaní uvedených v správach z diagnostického vyšetrenia Centra pedagogicko – 
psychologického poradenstva a prevencie alebo Centra špeciálno – pedagogického 
poradenstva zaradeného do siete škôl a školských zariadení, s prihliadnutím na aktuálne 
podmienky školy. 

  
2. Výchovná funkcia: 

- vychovávať žiakov k zodpovednosti a samostatnosti, 

- formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, 
sociálne cítenie a hodnotové orientácie, 

- dbať na výchovu zameranú na úctu k človeku, k obci, vlasti a národu, 

- v spolupráci s rodičmi vychovávať žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých 
ľudí s environmentálnym cítením. 

 
3. Stratégie rozvoja školy: 

- zabezpečovať kvalitné vyučovanie dvoch cudzích jazykov, 

- skvalitňovať výučbu informačných a komunikačných technológií, 

- rozširovať environmetálne povedomie žiakov, starať sa o úpravu okolia školy, 

- uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou 
medzipredmetovej integrácie, zavádzaním projektového vyučovania, 

- rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti z 
úspechov, 

- rozvíjať skvalitňovanie vzťahov medzi učiteľom, žiakom, rodičom, 

- venovať sa prevencii šikanovania, diskriminácie, násilia, rasizmu a intolerancie, 

- rozvíjať špecifické záujmy žiakov, vytvárať širokú ponuku záujmových a voľnočasových 
aktivít, 

- presadzovať zdravý životný štýl v súlade s preventívnym programom Boj proti obezite, 

- podporovať rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov, 

- zapájať rodičov žiakov do rôznych oblastí práce školy 

- spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja školy, 
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- spolupracovať s inými školami a vzájomne si vymieňať skúsenosti, 

- zlepšovať prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, 
- rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor, 
- podporovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov. 

 

4.    Stupeň vzdelania 
 
ISCED 1 – 1. stupeň  
ISCED 2 – 2. stupeň  

 
Profil absolventa  
 
ISCED 1 -1. stupeň základnej školy (1. – 4. ročník)  
  
Vzdelávanie na 1. stupni základnej školy zabezpečuje prechod z predškolského vzdelávania a z 
rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti 
detí, vychádzajúc z ich poznania a skúseností. Dôležité je v tomto veku u deti získať bohaté zážitky 
prostredníctvom činností a rozvinúť u nich potrebu vyjadrovať sa prostredníctvom slova, hudby, 
obrazov. Cieľom vzdelávania na 1. stupni je pripraviť žiakov na samostatnú prácu, prácu v skupine, 
aby získali základ poznatkov a zároveň skúsenosti vzájomného rešpektu a ohľaduplnosti. 
Žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej 
školy, získa vysvedčenie s doložkou - so špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého 
základnou školou. Absolvent potom plynule pokračuje v nadväzujúcom 2. stupni základnej školy. 
Žiak po ukončení 1. stupňa na našej škole: 

- má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej 
gramotnosti, 

- má osvojené základy používania materinského jazyka, 
- má osvojené sociálne a komunikačné spôsobilosti (vyjadruje sa súvisle a výstižne primerane 

veku, dokáže určitý čas sústredene pracovať, kooperovať, vie vyjadriť svoj názor), 
- rozumie rôznym typom používaných textov, 
- vie primerane veku používať komunikačné a informačné technológie pri vyučovaní, 
- dokáže adekvátne veku vyhľadať informácie na internete, 
- chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, že existujú riziká, ktoré sú spojené 

s využívaním internetu a IKT, 
- vyberá a  hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach, 
- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 
- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pri učení sa, 
- vníma a sleduje problémy vo svojom okolí a adekvátne svojej úrovni sa ich snaží správne 

riešiť,  
- pri riešení problémov je schopný hľadať rôzne varianty, využívať rôzne informácie, je schopný 

overovať správnosť riešenia a svoje skúsenosti využiť pri riešení podobných problémov,  
- cení si kultúrno - historické dedičstvo, ľudové tradície, prejavuje toleranciu k iným kultúram, 

chápe význam umenia a kultúry vôbec v živote človeka. 
 

Absolvent vzdelávania ISCED 1 - žiak 1. stupňa základnej školy (1. – 4. ročník) má osvojené tieto 
kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

 sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti): 

- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou 
primárnemu stupňu vzdelávania, 
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- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a 
vyjadriť svoj názor, 

- uplatňuje  ústretovú  komunikáciu  pre  vytváranie  dobrých  vzťahov  so  spolužiakmi, 
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

- rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej 
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 

- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, 

- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, 

- vie sa uplatniť v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných 
situácií, 

 
 kompetencia uplatňovať základy matematického myslenia a základné 

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky: 

- používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v 
každodenných situáciách a m á  schopnosť (na rôznych úrovniach) používať 
matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 
modely), 

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, 
ktoré vedú k systematizácii poznatkov, 

 

 kompetencia v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie na vyučovaní a v samotnom 
učení sa, 

- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na 
počítači, 

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

- vie používať rôzne vyučovacie programy, 

- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

- rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a 
mobilných telefónov, 

 

 kompetencia učiť sa učiť  

- má osvojené základy sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 
- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojenia si poznatkov, 

- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v 
iných činnostiach, 

- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 
 

 kompetencia riešiť problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať 
ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhuje riešenia podľa svojich 
vedomostí a skúseností z danej oblasti, 

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia 
problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných 
alebo nových problémoch, 

- pokúša  sa  problémy  a  konflikty  vo  vzťahoch  riešiť  primeraným  (chápavým  a 
spolupracujúcim) spôsobom, 
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 osobné, sociálne a občianske kompetencie 

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, 
- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti, 
- uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

- uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosti s vhodným výberom 
voľných činností a trávením voľného času, 

- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 
- uvedomuje si svoje práva a povinnosti, 

- účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na  vytváraní triednych a celoškolských 
pravidiel, je zodpovedný a dodržiava dohody, 

- ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, 
diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci, 

- podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede a 
dobrých medziľudských vzťahov, 

 kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- dokáže  sa  vyjadrovať  na  úrovni  základnej  kultúrnej  gramotnosti  prostredníctvom 
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na 
úrovni primárneho vzdelávania), 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový 
postoj, 

- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

- správa   sa   kultúrne,   kultivovane,   primerane   okolnostiam,   situáciám,   sociálnym 
pozíciám a rolovým funkciám, 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 
 

 
ISCED 2 - 2. stupeň základnej školy (5. – 9. ročník)  

Vzdelávanie na 2. stupni základnej školy nadväzuje na vzdelávanie na 1. stupni. Základom 
vzdelávania je medzipredmetový prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a ich 
uplatňovanie v praxi. Nevyhnutnou súčasťou cieľov je vypestovať u žiakov zodpovednosť za 
vlastné učenie a poskytnúť im príležitosť objaviť a rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich 
reálnymi možnosťami, aby získali podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom vyššom 
sekundárnom vzdelávaní. 
Absolvent programu vzdelávania na 2. stupni získa vysvedčenie s doložkou - so špeciálnym 
vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní podmienku pre 
pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom stupni (na všeobecnovzdelávacej alebo odborno-
vzdelávacej škole), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú 
školskú dochádzku). 
Žiak po ukončení 2. stupňa na našej škole: 

- je zodpovedný za vlastné učenie, má osvojené základné zručnosti v oblasti vedieť sa učiť, 
- dokáže aktívne počúvať, v komunikácii vie argumentovať, 
- vie sa písomne a ústne vyjadrovať primerane veku a podľa svojich možností,  
- dokáže používať informačno-komunikačné technológie v učení, 
- má dobrú schopnosť komunikácie v cudzom jazyku, 
- vie používať matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 



25 

v každodenných situáciách, vie používať matematické modely logického a priestorového 
videnia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

- vie sa dohodnúť a dodržiavať dohodnuté pravidlá, 
- je empatický – spolucíti s inými,  
- dokáže byť asertívny – presadzovať svoje oprávnené požiadavky, sebarealizovať sa, vie si 

priznať chybu, 
- pozná kultúrne tradície svojho okolia a má k nim pozitívny vzťah,  
- má pozitívny vzťah k svojmu okoliu a prírodnému prostrediu – chráni ho,  
- má základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožnia využívať postup uplatňovaný vo 

vede na primeranej úrovni, 
- má osvojené základy gramotností (čitateľskej, finančnej a i. ), 
- má dôveru v seba založenú na svojich vlastných skúsenostiach a zažitom úspechu, 
- je svedomitý, samostatný a čestný človek, svojím správaním v ďalšom živote šíri dobré meno 

sebe, svojej rodine aj našej škole.  

Absolvent vzdelávania ISCED 2 má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

 

 sociálne komunikačné kompetencie 

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 
informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a 
účelu komunikácie, 

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný 
jazyk, 

- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, 

- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú 
základom  efektívnej   spolupráce,   založenej   na   vzájomnom   rešpektovaní   práv a 
povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti, 
 

 kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia, schopnosť 
poznávať v oblasti vedy a techniky 

- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 
situáciách, 

- používa  matematické  modely  logického  a priestorového  myslenia  a  prezentácie 
(vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky 
podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na  úspešné riešenie 
problémov, 

 

 kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií 
- má  osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja, 

- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom 
prostredí, 

- je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, 

 

 kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie 
a osobného rozvoja, 
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- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní 
nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať v rozličných (pracovných i mimopracovných) životných situáciách, 
- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti, 
 

 kompetencia riešiť problémy 

- uplatňuje  pri  riešení  problémov  vhodné  metódy  založené  na  analyticko-kritickom a 
tvorivom myslení, 

- je otvorený získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, 
- formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj 
potrebu zvažovať úrovne ich rizika, 

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, 
 

 kompetencie osobné, sociálne a občianske 

- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 
- uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení  so záujmami širšej skupiny, resp. 
spoločnosti, 

- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 
povinnostiam, 

- prispieva k naplneniu práv iných, je otvorený kultúrnej a  etnickej rôznorodosti, 

- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj 
verejného života a zaujímať k nim stanoviská, 

- aktívne podporuje udržateľnosť  kvality životného prostredia, 
 

 kompetencie sociálne a personálne 

- dokáže  na  primeranej  úrovni  reflektovať  vlastnú  identitu  a  budovať  si  vlastnú 
samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

- vie  si  svoje  ciele  a priority stanoviť  v súlade  so  svojimi  reálnymi  schopnosťami, 
záujmami a potrebami, 

- má osvojené základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju 
zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, 

-  dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a  uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

 

 kompetencie pracovné 

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 
výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní, 
- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 
 

 kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 
- dokáže inovovať  zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote, 
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 kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- dokáže  sa  vyjadrovať  na  vyššom  stupni  umeleckej  gramotnosti  prostredníctvom 
vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného  umenia, 

- dokáže  sa  orientovať v  umeleckých  druhoch  a štýloch  a  používať ich  hlavné 
vyjadrovacie prostriedky, 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote 
celej spoločnosti, 

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 
 

Absolvent 2. stupňa so zameraním na športovú prípravu 
 
Absolvent triedy so zameraním na športovú prípravu aktívne rozvíja svoje fyzické a psychické sily. 
Zvláštny dôraz kladie na poznanie a rozvoj svojich morálnych a vôľových vlastností, aby reprezentoval 
nielen seba, ale aj školu, mesto, krajinu v okresných, krajských, medzinárodných súťažiach. Pretože 
tréningový proces je zameraný na kolektívny šport, absolvent musí rozvíjať vlastnú identitu, ale 
zároveň sa prispôsobiť a pomáhať kolektívu ako celku. Žiak si dokáže stanoviť svoje ciele a priority  v 
súlade so svojimi reálnymi schopnosťami a záujmami. Kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú 
väzbu a uvedomuje si ďalšie nutnosti rozvoja osobnosti, ktoré dnešná spoločnosť vyžaduje –
komunikácia v dvoch cudzích jazykoch na primeranej úrovni a osvojenie základných zručností v 
oblasti IKT. 

 
5. Pedagogické stratégie  
 

Moderné vyučovanie zahŕňa rozmanité prístupy. Je na pedagogickej tvorivosti našich 
učiteľov, ktoré pedagogické stratégie vo vyučovaní zvolia. Uprednostňujeme najmä využívanie 
pedagogických stratégií zameraných prioritne na riešenie problémových úloh, tvorbu projektov, 
zážitkové učenie. Podporujeme výučbu pomocou IKT, semináre, diskusie, samostatné a tímové 
projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentáciu a obhajobu prístupov, praktickú výučbu pred 
teoretizovaním. Dôraz kladieme na samostatnosť a zodpovednosť za učenie, ale aj tímovú prácu 
a zodpovednosť za dosiahnutie skupinového cieľa.  

Využívame rôzne formy vyučovania: skupinové, individuálne, vyučovanie v rôznom prostredí 
– trieda, odborná učebňa, knižnica, exkurzie, tvorivé dielne, divadlo, galéria, športové aktivity, 
účelové kurzy, tréningy, rôzne výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním.  

Pri hodnotení žiakov využívame najmä priebežné, tzv. formatívne hodnotenie. Učiteľ 
vyzdvihne u žiaka to, čo dokázal, povie mu, čo a ako treba zlepšiť, akým smerom upriamiť ďalšiu 
aktivitu. 

Predmety etická a náboženská výchova; cudzie jazyky; technika; informatika; informatická 
výchova sa vyučujú v skupinách. 

Predmety: technika; informatika sa vyučujú v dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň. 
  
Pod pedagogickými stratégiami rozumieme formy a metódy práce, ktorých premyslený výber, 
logické usporiadanie a kombinovanie je prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní 
a v učení. Pedagogické stratégie, ktoré sú uplatňované vo vyučovaní aj mimo neho a 
prostredníctvom ktorých škola cielene utvára a rozvíja kľúčové kompetencie žiakov: 

 stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie k celoživotnému učeniu sa 

- na  praktických  príkladoch  blízkych  žiakovi  vysvetľujeme  zmysel  a cieľ  učenia, 
posilňujeme pozitívny vzťah k učeniu, 
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- motivujeme k učeniu – snažíme sa vytvárať také situácie, v ktorých má žiak radosť z 

učenia, 
- dôraz kladieme na čítanie s porozumením, prácu s textom, vyhľadávanie informácií, 
- platňujeme individuálny prístup, výsledky posudzujeme vždy z pohľadu „pridanej 

hodnoty“, 
- na začiatku vyučovacej jednotky vždy spoločne so žiakmi vyvodíme cieľ, na konci 

vyučovacej jednotky spoločne zhodnotíme jeho dosiahnutie, 
- využívame sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov, 
- žiakom zadávame samostatné práce, ktoré vyžadujú aplikáciu teoretických poznatkov, 
- žiakom   dávame   možnosť   zúčastniť   sa   na   rôznych   súťažiach   a predmetových 

olympiádach, 
 

 stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych komunikačných kompetencií 
- prioritne sa zameriavame na rozvoj komunikačných spôsobilostí žiakov v materinskom jazyku, 

kladieme dôraz na kultúrnu úroveň komunikácie, 
- podporujeme kritiku a sebakritiku, 
- pripravujeme žiakov na zvládnutie komunikácie s inými ľuďmi v škole i mimo nej, 
- učíme žiakov asertívnemu správaniu sa, neverbálnej komunikácii, počúvať druhých ako 

dôležitý prvok účinnej medziľudskej komunikácie a prijať názor druhého, 
- učíme žiakov prezentovať svoje názory a myšlienky v projektoch, miniprojektoch, 

referátoch, samostatnej práci, riadenej diskusii a pod., 
- vo vyučovaní používame dialogické metódy, diskusiu, hranie rolí, dramatizáciu učenia, 

situačné metódy, skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie, problémové vyučovanie, 
riadenú diskusiu a pod., 

- dôraz kladieme na zážitkové učenie, 
- zaraďujeme činnosti umožňujúce komunikáciu s rôznymi vekovými skupinami žiakov a s 

dospelou populáciou (spolupráca a spoločné aktivity starších a mladších žiakov, 
spolupráca žiakov s rodičmi, starými rodičmi, a pod.), 

 

 stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia 
a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 

- pri  riešení  problémov  pomocou  algoritmu  zaraďujeme  do  vyučovania  modelové 
príklady, 

- do  vyučovania  zaraďujeme  učenie  zo  skúseností,  výskumné  metódy,  heuristické 
metódy, problémový výklad a pod., 

- učíme žiaka pozitívnemu postoju v matematike, ktorý je založený na rešpektovaní pravdy a 
na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť, 

- vedieme žiaka k schopnosti komunikovať v matematickom jazyku, správne využívať 
argumentáciu, 

- praktickými cvičeniami učíme žiakov používať a zaobchádzať s technickými nástrojmi a 
údajmi, 

- vedieme žiaka k postupnému zdokonaľovaniu spôsobilostí v práci s informáciami z 
najrôznejších zdrojov, aby ich vedel vyhľadávať, triediť a vhodným spôsobom využiť, 

- podporujeme zvedavosť, záujem o etické a celosvetové otázky, žiakov motivujeme 
problémovými úlohami z praktického života, 

 
 stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie v oblasti informačných a komunikačných 

technológií 
- vedieme žiakov k využívaniu informačných technológií pri získavaní informácií ako aj pri 

tvorbe výstupov (písomné, grafické, obrazové vyjadrenia a pod. ) podľa veku žiaka a druhu 
témy, následne požadujeme prezentovanie vlastnej práce, jej obhajobu, sebahodnotenie, 
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ako aj počúvanie druhých pri prezentovaní prác, 

- formujeme u žiakov kritický prístup pri využívaní technológie informačnej spoločnosti (TIS) – 
najmä to, aby vedeli rozlišovať medzi skutočnosťou a virtuálnym svetom, 

- žiakom zadávame úlohy, ktorými rozvíjame kreatívny prístup pri práci s TIS, 
- poukazujeme na význam TIS v osobnom i pracovnom živote, 

 
 stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie riešiť problémy 

- umožňujeme žiakom pozorovať rôzne javy, hľadať ich vysvetlenie, overiť výsledok riešenia a 
zvážiť jeho uplatnenie v praxi, 

- žiakom ponúkame úlohy, ktoré vyžadujú prepojenie znalostí z viacerých vyučovacích 
predmetov a využitie praktických zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti, a tým 
ponúkame aj viacero prístupov k riešeniu, 

- žiakom nebránime pri voľbe poradia vypracovania úloh, 
- priebežne monitorujeme, ako žiaci prakticky zvládajú riešenie problémov v škole aj pri 

mimoškolských akciách, 
 

 stratégie smerujúce k rozvoju občianskych kompetencií 
- vedieme  žiakov  k rešpektovaniu  spoločne  stanovených  pravidiel  správania  sa, k 

uvedomovaniu spoločenských  noriem  a nutnosti  dodržiavania  práv  a povinností v 
lokálnom i globálnom meradle, 

- netolerujeme agresívne, hrubé, vulgárne, nezdvorilé, nekamarátske prejavy správania sa 
žiakov, šikanovanie, drogy, kriminalitu, prejavy rasizmu, xenofóbie, nacionalizmu a 
odmietnutie žiadanej pomoci, 

- vedieme žiakov k rešpektovaniu individuálnych rozdielov (národnostných, kultúrnych a i.), 
- využívame pomoc a skúsenosti odborníkov – PPP, polície, výchovného poradcu, 
- organizujeme besedy spojené s diskusiou s pracovníkmi rôznych odvetví, 
- v  činnostiach na to vhodných je žiakom poskytnutá možnosť vyjadriť vlastné pocity, nálady, 

primerane ich upozorňujeme na fyzické a psychické násilie, s ktorými sa stretávame v 
bežnom živote,  

- na konkrétnych príkladoch demonštrujeme pozitívne a negatívne prejavy správania sa ľudí, 
- uskutočňujeme akcie pripomínajúce ľudové tradície – Veľká noc, Vianoce a 

organizujeme vystúpenia pre verejnosť, 
- zapájame žiakov do celoškolských projektových dní – Olympijský deň, Deň detí, a pod., 
- učíme žiakov triediť odpady, spoznávať obec a jej okolie prostredníctvom projektov, 

miniprojektov, 
- ponúkame žiakom vhodné pozitívne aktivity aj prostredníctvom vzdelávacích poukazov 

ako protipól nežiaducim sociálno-patologickým javom, 
- vyžadujeme od žiakov hodnotenie vlastného správania a správania sa spolužiakov, 

hľadanie spoločného riešenia pri nedodržiavaní pravidiel triedy či školského poriadku, 
vyžadujeme od žiakov prijatie zodpovednosti za dodržiavanie týchto pravidiel, 

 

 Stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych a personálnych kompetencií 
- používame metódy skupinovej práce, ktorými odporujeme „inklúziu“ – začleňovanie - 

volíme  formy práce, ktoré vnímajú rôznorodý kolektív triedy ako mozaiku vzájomne sa 
dopĺňajúcich  členov rôznych kvalít, umožňujúcich vzájomne sa inšpirovať a učiť s 
cieľom dosiahnutia osobného  maxima každého člena kolektívu, 

- učíme žiakov pracovať v tímoch, vnímať ich vzájomné odlišnosti ako podmienku 
efektívnej  spolupráce, 

- rozvíjame schopnosť žiakov zastávať v tíme rôzne roly, 
- učíme žiakov kriticky hodnotiť prácu tímu, výsledok svojej práce, prácu ostatných 

členov v tíme  ako aj prácu iných tímov, zároveň ich učíme schopnosti vedieť obhájiť svoj 



30 

postoj 
- podporujeme vzájomnú pomoc žiakov, vytvárame situácie, kde sa žiaci vzájomne 

potrebujú, 
- upevňujeme v žiakoch vedomie, že len spoluprácou možno najlepšie napĺňať osobné a 

 spoločenské ciele, 
- priebežne monitorujeme sociálne vzťahy v triede, 
- učíme žiakov  odmietať  všetko,  čo  narušuje  dobré  vzťahy  medzi  žiakmi, žiakmi a 

učiteľmi, 
- vedieme žiakov k slušnému vystupovaniu na verejnosti a dôstojnej reprezentácii školy, 

triedy i seba  samého, 
- podporujeme sebadôveru, sebapoznanie, úctu k sebe samému i k druhým, 

 stratégie smerujúce k rozvoju pracovných kompetencií 
- pestrou ponukou  záujmových  útvarov  podnecujeme  u žiakov  záujmovú  činnosť a 

zmysluplné využívanie voľného času, čím zároveň podporujeme rozvoj kompetencie 
rozhodovania sa a zodpovednosti za organizovanie svojho voľného času, 

- podporujeme žiakov v tvorbe pomôcok na vyučovanie, vedieme ich k prezentácii ich 
výsledkov pred žiakmi, 

- vyžadujeme od žiakov zhodnotenie vlastnej práce a práce spolužiakov, podávanie návrhov na 
zlepšenie vlastnej či spolužiakovej práce, 

- využívame – hranie rolí, diskusiu, skupinovú prácu a pod., 

- kvalitne odvedenú prácu vždy pochválime, dôsledne vedieme žiakov k dodržiavaniu 
stanovených pravidiel, ochrane zdravia a k plneniu si povinnosti a záväzkov, 

 
 stratégie smerujúce k rozvoju kompetencií k iniciatívnosti a podnikavosti 

-  podporujeme kreativitu žiakov, rozvíjame jeho schopnosť zmeniť myšlienky na skutky, 
- učíme žiakov plánovať a organizovať si svoju prácu, 
- oceňujeme rôznymi formami pochvaly kreativitu a iniciatívnosť žiakov, 
- aktivita na  vyučovaní,  domáca  príprava  žiaka  nad  rámec  povinností,  získavanie a 

prezentácia vedomostí mimo úloh stanovených učiteľom je priestorom pre učiteľa na 
vyzdvihnutie kreativity žiaka, 

- formujeme v žiakovi schopnosť postaviť sa za správnu vec, zastať sa slabších spolužiakov a 
tým budovať etický vzorec správania sa, 

- prácou v tímoch podporujeme schopnosť žiakov viesť a organizovať kolektív, určovať silné a 
slabé stránky jednotlivých členov tímu metódou analýzy spoločnej práce, preberať osobnú 
zodpovednosť za výsledky spoločného diela, 

- vedieme žiakov k schopnosti utvárať vhodné pravidlá spolužitia v škole, triede, skupine, 
- podporujeme sebadôveru, sebapoznanie, úctu k sebe samému i k druhým, 
- pri získavaní informácií vedieme žiakov k účelnému využívaniu času stanovením si a 

dodržiavaním cieľa 
- využívaním loga a mena školy formujeme v žiakoch počas reprezentácie školy na akciách 

mimo nej hrdosť na príslušnosť k spoločenstvu školy, 
 

 Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencií vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa 
nástrojmi kultúry 

- podporujeme účasť žiakov v súťažiach umeleckého zamerania, 
- účasťou na výstavách, divadelných predstaveniach a koncertoch formujeme v žiakoch 

umelecké hodnoty, schopnosť vnímania národnej kultúry a jej rozdielnosti od kultúry iných 
národov, 

- vlastnou tvorivosťou učíme žiakov vyjadrovať svoje pocity a myšlienky, 
- exkurziami na pamätné miesta a vlastným skúmaním historických koreňov rodiny, školy, 

mesta rozširujeme vedomosti žiakov o národnom dedičstve a budujeme hrdosť k národným 
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dejinám, 

- u žiakov formujeme vedomie, že kultúrnosť vyjadrovania sa je znakom kultúrnosti osobnosti, 
- vedieme žiakov k estetickej úprave triedy, chodieb, písomných dokumentov, vkusnému 

dotváraniu vonkajšieho prostredia školy, k tvorbe vlastných umeleckých diel. 
6. Zabezpečenie výučby pre žiakov so ŠVVP 

 
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie 
zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov umožní vytvoriť kvalitatívne 
nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. 
Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, 
metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. Špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne 
znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, 
primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a 
primeraného začlenenia do spoločnosti. 
 
Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla: 

a) žiak so zdravotným znevýhodnením, 
b) žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
c) žiak s nadaním. 

 
6.1 Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 
 
Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem všeobecných cieľov, 
vychovávať a vzdelávať žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, aby 
plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria 
cieľavedomou činnosťou. 
 

Na škole máme žiakov so zdravotným znevýhodnením a sú začleňovaní do bežných tried. 
Vzdelávanie žiakov s ľahšími poruchami sa veľmi nelíši od vzdelávania ostatných žiakov. Ich poruchy 
sú individuálne zohľadňované všetkými učiteľmi s ohľadom na charakter jednotlivých predmetov. 
Žiaci, ktorí majú ťažšie poruchy, sú integrovaní a vzdelávajú sa podľa individuálnych 
vzdelávacích plánov. Plány sú vypracované učiteľmi daných predmetov v spolupráci s výchovným 
poradcom školy, s CŠPP a CPPPaP a schválené riaditeľom školy. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov 
postupujeme v súlade s Metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami vydanými MŠVVaŠ SR. 
Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením formou školskej integrácie sa uskutočňuje 

v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Pri tvorbe 

individuálneho vzdelávacieho programu škola vychádza zo záverov a odporúčaní uvedených 

v správach z diagnostického vyšetrenia Centra pedagogicko – psychologického poradenstva 

a prevencie alebo Centra špeciálno – pedagogického poradenstva zaradeného do siete škôl 

a školských zariadení, s prihliadnutím na aktuálne podmienky školy. 

 
Škola na výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením zabezpečuje: 

- spoluprácu     s Centrom     pedagogicko-psychologického     poradenstva     a prevencie a 
Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Banskej Bystrici a inými odborníkmi, 

- spoluprácu vyučujúcich s výchovným poradcom, zákonnými zástupcami žiaka, 

- spoluprácu so školským špeciálnym pedagógom a psychológom, 

- pomoc  žiakom  vo  vyučovacom  procese  v spolupráci  s asistentom učiteľa, 
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- individuálny  prístup  k žiakom  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami, 
rešpektovanie ich pracovného tempa, 

- umožnenie žiakom používať relaxačné a kompenzačné pomôcky počas výučby daných 
predmetov, 

- pri hodnotení a klasifikácii postupovanie podľa Metodického pokynu, 

- vypracovanie individuálneho vzdelávacieho plánu, 

- rešpektovanie zdravotného stavu dieťaťa, 

- podporovanie nadania a talentu žiaka. 

-  

6.2 Výchova a vzdelávanie žiakov v špecializovanej triede 
 

Informácie o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti v špecializovanej triede 
 
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa uskutočňuje 
v súčinnosti so štátnym vzdelávacím programom a školským vzdelávacím programom. 
V škole so súhlasom zriaďovateľa možno zriadiť špecializovanú triedu pre žiakov, ktorí z výchovno-
vzdelávacieho hľadiska potrebujú kompenzačný program alebo rozvojový program, a tiež pre žiakov, 
ktorí boli vzdelávaní v škole so vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
Taká trieda sa zriaďuje s počtom najmenej štyroch žiakov a najviac s počtom osem žiakov z jedného 
ročníka alebo z rôznych ročníkov. Žiaka do vyššie uvedenej triedy zaraďuje riaditeľ na návrh 
triedneho učiteľa, výchovného poradcu po vyjadrení zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
a po informovanom súhlase zákonného zástupcu žiaka. V špecializovanej triede je žiak zaradený iba 
počas trvania nevyhnutnej potreby. 
V špecializovanej triede sa vzdelávajú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí: 
a) po absolvovaní nultého ročníka nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania prvého 
ročníka školy, 
b) nezvládajú obsah vzdelávania prvého ročníka školy alebo tí, u ktorých sa na základe 
psychologického vyšetrenia zistí, že nemajú predpoklady, aby úspešne zvládli obsah vzdelávania 
prvého ročníka, 
c) boli vzdelávaní v základnej škole podľa programu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ale 
nepreukázalo sa u nich zdravotné postihnutie. 
Škola pre vzdelávanie žiaka so zdravotným znevýhodnením zabezpečí v triede špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka. Individuálny výchovno-
vzdelávací program schvaľuje riaditeľ na celý školský rok alebo na jeho časť po odporúčaní zariadenia 
výchovnej prevencie a poradenstva. 
V tejto špecializovanej triede pomáha učiteľovi skvalitňovať vyučovací proces asistent učiteľa, ktorý 
sa stáva pre žiaka oporou a prostredníctvom jeho odbornej práce sa v mnohých prípadoch aj zlepšujú 
študijné výsledky takýchto žiakov. 
Žiakom je umožnené získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti v hlavných všeobecno-
vzdelávacích predmetoch, aby sa mohli rozvíjať podľa svojich schopností.  
Podmienky zaradenia do špecializovanej triedy plynúce pre zákonného zástupcu žiaka: 
1. Dieťa je žiakom kmeňovej triedy, t. j. triedy, do ktorej je zaradený na začiatku školského roka. 
2. Do špecializovanej triedy je žiak zaradený na návrh triedneho učiteľa vzhľadom na jeho výchovno-
vzdelávacie výsledky. 
3. Od zákonného zástupcu žiaka sa vyžaduje rešpektovanie dohody: 
- plnenie si povinností a úloh zákonného zástupcu; 
- aktívna účasť zákonného zástupcu v celom procese; 
- aktívna spolupráca so školou, triednym učiteľom a učiteľom špecializovanej triedy; 
- poskytovanie platných informácií a údajov škole, hlásenie zmien (napr. telefónne číslo, ...); 
- rešpektovanie aktivít a odporúčaní navrhnutých triednym učiteľom a učiteľom špecializovanej 
triedy; 
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- povinnosť dohliadať na domácu prípravu žiaka. 
4. Výchovno-vzdelávacia činnosť žiaka prebieha v plnom rozsahu podľa individuálneho plánu žiaka 
zaradeného do špecializovanej triedy vypracovaného v spolupráci triedneho učiteľa a učiteľa 
špecializovanej triedy, pričom plnenie plánu je priebežne kontrolované vedením školy.  

 
Špecializovaná trieda (tzv. vyrovnávacia trieda) je určená predovšetkým pre žiakov, ktorí z výchovno-
vzdelávacieho hľadiska potrebujú kompenzačný alebo rozvojový program (napr. výchovne alebo 
prospechovo oneskorené deti, ktoré však nie sú diagnostikované ako deti s mentálnym postihnutím; 
deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým nebolo diagnostikované zdravotné postihnutie, 
avšak u ktorých sa psychologickým vyšetrením zistí, že nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah 
vzdelávania prvého ročníka základnej školy). Podmienky pre zriaďovanie špecializovaných tried 
a zaraďovanie detí do týchto tried sú upravené v ustanovení § 13 ods. 3 až 5 vyhlášky Ministerstva 
školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. 

 
6.3 Zabezpečenie výučby pre žiakov s nadaním 
  
  Škola má vytvorené športové triedy so zameraním na futbal a atletiku pre žiakov so športovým 
nadaním. 
  Športová trieda je trieda určená pre žiakov 5.-9. ročníka so športovým nadaním v súlade s § 103 – 
106  zákona č.  245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a § 9 ods. 2 a § 12 Vyhlášky MŠ SR o základnej škole. 
Štatút športových tried (ďalej len ŠT) upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o žiakov 
športových tried na Základnej škole Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici a osobitosti organizácie 
výchovno-vzdelávacieho procesu v týchto triedach. 
Do športovej triedy sú prijímaní žiaci na základe: 

 úspešného zvládnutia všeobecných a špecifických pohybových testov motorickej 
výkonnosti, ktorých súčasťou je psychodiagnostické vyšetrenie, 

 potvrdenie telovýchovného lekára o zdravotnej spôsobilosti, 

 prospechu v 1.polroku 4.ročníka v priemere do 2,5, 

 súhlasu zákonného zástupcu so zaradením žiaka do športovej triedy. 
Na zabezpečenie činnosti ŠT uzatvárajú zriaďovateľ, športový klub a príslušný športový zväz 
k príslušnému školskému roku písomnú dohodu o personálnom, materiálnom a finančnom 
zabezpečení ich činnosti s dobou platnosti na 1 rok. 
 
Talentovaným žiakom sa vyučujúci venujú individuálne a podporujú ich záujem. 

  Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v športových triedach: 
  1. Do jednej ŠT v ročníku sa zaraďujú žiaci týchto športových odvetví: 

• futbal, 
• atletika. 

  2. Učebný plán v ŠT vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu s rozšírením o 3 vyučovacie 
hodiny telesnej a športovej výchovy a o 1 vyučovaciu hodinu športovej prípravy všeobecnej  z 
disponibilných hodín z iŠkVP školy v každom z ročníkov na 2. stupni. 
  3. Na vyučovanie predmetu Športová príprava sa  ŠT delí na skupiny podľa príslušného športového 
odvetvia.  Pre  žiaka, ktorý je žiakom ŠT, je povinnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu každý 
tréning, zápas, pretek, sústredenie nad rámec učebného plánu v Školskom vzdelávacom programe.  
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III. Inovovaný školský učebný plán 

 

1. Inovovaný rámcový učebný plán pre 1. a 2.stupeň základnej školy 

 
 

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN 
(inovovaný 2019/2020) pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 

ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica 

 
vzdelávacia 

oblasť 

 

vyučovací predmet 
ročník 
primárne vzdelávanie 

ročník 
nižšie stredné vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. I 5. 6. 7. 8. 9. I 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra ( SJL) 9 8 7+ 1 7 31 5 5 4+1 5 5+1 24+2 

Anglický jazyk (ANJ) + 1 +2 3 3 6 3 + 1 3+ 1 3 3 3+ 0 15+2 

 2. cudzí jazyk (NEJ, RUJ, TCHV)        2 2 2 0+6 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika (MAT) 4+ 1 4+ 1 4 4+ 1 16 4 + 1 4+ 1 4+ 1 4+ 1 5+1 21+5 

Informatika (INF)   1 1 2 1 1 1 1 0 4 

Človek a 

príroda 

Prvouka (PVO) 1 2   3       

Prírodoveda (PDA)   1+ 1 2 3       

Fyzika (FYZ)      0 2 1 2 1 6 

Chémia (CHE)        2 2 1+ 1 5+1 

Biológia (BIO)      2 1+ 1 2 1 1 7+1 

Človek a 

spoločnosť 

Vlastiveda (VLA)   1 2 3       

Dejepis (DEJ)      1+1 1+ 1 1 1 2 6+2 

Geografia (GEG)      2 1 1 1 1 6 

Občianska náuka       1 1 1 1 4 

Človek a 

hodnoty 

Etická výchova/náboženská 

výchova/náboženstvo 

(ETV/NBK,NBE) 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a 

svet práce 

Pracovné vyučovanie (PVC)   1 1 2       

Technika (TCHV)      1 1 1 1 1 5 

Umenie a 

kultúra 

Hudobná výchova (HUV) 1 1 1 1 4 1 1 1 1  4 

Výtvarná výchova (VYV) 2 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova (TSV) 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

 základ 20 20 23 25 88 24 25 26 27 25 127 

 voliteľné (disponibilné) hodiny 2 3 2 1 8 3 4 4 3 5 19 

 spolu 22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 
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2. Inovovaný rámcový učebný plán pre špoprtové triedy základnej školy 

 
 

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN 
(inovovaný 2019/2020) pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 

ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica 

športové triedy 
 

vzdelávacia oblasť vyučovací predmet ročník 
2. stupeň ZŠ 

  5. 6. 7. 8. 9. I 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 5 4 5 5 24 

 Anglický jazyk 3 + 1 3+ 1 3 3 3 15 

 2. cudzí jazyk (NEJ, RUJ, TCHV)   2 2 2 6 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika 4 + 1  4+ 1 4+ 1 4 5 21+3 

 Informatika 1 1 1 1  4 

Človek a 

príroda 

Prvouka       

 Prírodoveda       

 Fyzika  2 1 2 1 6 

 Chémia   2 2 1+ 1 5+1 

 Biológia 2 1 2 1 1 7 

Človek a 

spoločnosť 

Vlastiveda       

 Dejepis 1 1+ 1 1 1 2+ 1 6+2 

 Geografia 2 1 1 1 1 6 

 Občianska náuka  1 1 1 1 4 

Človek a 

hodnoty 

Etická výchova/náboženská 

výchova/náboženstvo 

1 1 1 1 1 5 

Človek a svet 

práce 

Pracovné vyučovanie       

 Technika 1 1 1 1 1 5 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 1 1  4 

 Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 10 

 Športová príprava všeobecná 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 20 

 základ 27 28 29 30 28 127 

 voliteľné (disponibilné) hodiny 3 4 4 3 5 19 

 spolu 30 32 33 33 33 161 
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Poznámky  
• škola nenavyšovala celkový počet hodín ani na 1. stupni, ani na 2. stupni,  

• dodržaný je maximálny počet vyučovacích hodín v týždni vo všetkých ročníkoch, 

 • prvý cudzí jazyk je pre všetkých žiakov školy anglický jazyk, 

• posilnená výučba SJL a MAT v 9. ročníku o jednu vyučovaciu hodinu (využitie disponibilných hodín) 

• v  ročníkoch I. stupňa má jedna trieda posielnenú výučbu TSV o 1 vyučovaciu hodinu (využitie 

disponibilných hodín) 

 • druhý cudzí jazyk je pre žiakov 7.- 9. ročníka ruský jazyk alebo nemecký jazyk – podľa výberu žiakov,  

• predmet náboženská výchova sa vyučuje v alternatíve s etickou výchovou. Žiak si na začiatku roku vyberie 

jeden z nich a ten je pre neho záväzný počas celého roka. Záujem žiakov o predmet zistia triedni učitelia od 

zákonných zástupcov žiaka v júni predchádzajúceho školského roka. Počet žiakov v skupine je do 20,  

• cudzí jazyk, informatika, informatická výchova, svet práce a technika sa vyučuje spravidla v skupinách do 

17 žiakov,  

• telesná výchova na 2. stupni sa vyučuje v skupinách dievčat a chlapcov, pričom sa využije spájanie dievčat 
a spájanie chlapcov dvoch tried príslušného ročníka, počet žiakov v skupine neprekračuje 25.  
 
Škola nezaviedla vyučovanie žiadneho nového predmetu. Všetky hodiny využila len na posilnenie 
vyučovacích predmetov, ktoré obsahuje štátny vzdelávací program nasledovne: 

- zvýšenou časovou dotáciou sme na našej škole podporili učebné požiadavky, ktoré nie sú vymedzené vo 

vzdelávacom štandarde: z matematiky v 1.,2., a 4. ročníku, zo slovenského jazyka a literatúry v 3.ročníku, 

prírodovedy v 3. ročníku, 

- z matematiky v 5. , 6.,7.,8. ročníku, zo slovenského jazyka a literatúry v 7. ročníku, z chémie v 9. ročníku, 

biológie v 6. a 9. ročníku, z dejepisu v 5.,6., a 9.ročníku, druhý cudzí jazyk v 7.,8.,9. ročníku. Zmenu kvality 

výkonu sme charakterizovali doplnením špecifických výkonov k rámcovým výkonom vo výkonovom 

štandarde predmetu: 

a)  na posilnenie niektorých tém, hlavne ide o témy, ktoré si vyžadujú hlbšie vniknutie do 

problematiky a taktiež je potrebné venovať väčší čas opakovaniu učiva,  

b)  na zavedenie nových tém, ide však o témy príbuzné k preberanému povinnému učivu, ktoré 

nemenia charakter predmetu,  

c)  na obohatenie vyučovania o moderné formy vyučovania, ktoré si vyžadujú väčší počet hodín pre 

ich realizáciu, ide hlavne o projektové vyučovanie, 

d)  na kombináciu všetkých spôsobov – toto je uplatnené takmer vo všetkých vyučovacích 

predmetoch. 
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Klasifikácia vyučovacích predmetov na 1. a 2. stupni základnej školy 

ISCED1 
1. – 4. ročník: 

 
Slovenský jazyk a literatúra 

 
klasifikácia 

 Anglický jazyk klasifikácia 

 Prvouka klasifikácia 

 Prírodoveda klasifikácia 

 Vlastiveda klasifikácia 

 Etická výchova / Náboženská výchova neklasifikuje sa 

 Matematika klasifikácia 

 Informatika klasifikácia 

 Pracovné vyučovanie klasifikácia 

 Výtvarná výchova klasifikácia 

 Hudobná výchova klasifikácia 

 Telesná a športová výchova klasifikácia 

 

ISCED2 

5. – 9. ročník: 

 
Slovenský jazyk a literatúra 

 
klasifikácia 

 Anglický jazyk klasifikácia 
 Nemecký jazyk klasifikácia 
 Fyzika klasifikácia 
 Chémia klasifikácia 
 Biológia klasifikácia 
 Dejepis klasifikácia 
 Geografia klasifikácia 
 Občianska náuka klasifikácia 
 Etická výchova / Náboženská výchova neklasifikuje sa 
 Matematika klasifikácia 
 Informatika klasifikácia 
 Technika klasifikácia 
 Výtvarná výchova klasifikácia 
 Hudobná výchova klasifikácia 
 Telesná a športová výchova klasifikácia 
 Športová príprava všeobecná klasifikácia 

 

IV.  Učebné osnovy  

Učebné   osnovy  tvoria   vlastný  didaktický  program   vzdelávania   pre   každý  predmet. Vychádzajú z 

Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu uvedeného na www.statpedu.sk 

Obsahujú:  

a) Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.  

b) Ciele predmetu – spôsobilosti predmetové, ktoré vychádzajú z kľúčových spôsobilostí.  

c) Výkonový a obsahový štandard  

 

 

 


