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I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

1. Veľkosť  školy 
 

Súkromná základná škola je neplnoorganizovaná  základná škola s 1. až 5. ročníkom, v počte minimálne 

jednej triedy v každom ročníku. Škola poskytuje základné vzdelanie. Pre žiakov je zabezpečený plynulý 

prechod od primárneho vzdelávania, cez nižšie sekundárne vzdelávanie,  až po vyššie sekundárne 

vzdelávanie. Žiaci Súkromnej základnej školy sú systematicky pripravovaní na plynulý prechod na 

osemročné štúdium Súkromného gymnázia, ktoré sa nachádza v tej istej budove ako Súkromná základná 

škola a má toho istého zriaďovateľa.  

V každej triede pôsobí jeden triedny učiteľ a vybrané predmety sú vyučované učiteľmi          

špecializovanými na daný predmet, ktorí sú zamestnancami Súkromnej základnej školy a Súkromného  

gymnázia.  V popoludňajších hodinách majú žiaci možnosť navštevovať Školský klub detí pri Súkromnej 

základnej škole a rôzne krúžky. V prípade záujmu môžu žiaci navštevovať Súkromnú základnú umeleckú 

školu, ktorá sa taktiež nachádza v tej istej budove ako Súkromná základná škola a Súkromné gymnázium 

a má toho istého zriaďovateľa.  Škola sa nachádza v okrajovej časti mesta Lučenec, v mestskej časti 

Opatová. 

Súkromná základná škola od septembra 2013 rozšírila svoju pôsobnosť aj v Rimavskej Sobote, kde 

vytvorila elokované pracovisko. V septembri 2016 bola vyučovacia činnosť na Elokovanom pracovisku 

Súkromnej základnej školy v Rimavskej Sobote pozastavená. 

 

2. Charakteristika žiakov  

Súkromnú základnú školu navštevujú žiaci vo veku 6 až 12 rokov, pochádzajúci z rôznych sociálnych 

pomerov, rôznych národností a etnických skupín. Počet chlapcov a dievčat je približne rovnaký. 

Priemerný počet žiakov v triedach je 20. Škola nemá určenú vlastnú spádovú oblasť. Školu navštevujú 

žiaci z mesta Lučenec a žiaci z okolitých obcí. Naša škola v spolupráci s Centrom pedagogicko – 

psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci poskytuje možnosť integrovanej formy vzdelávania 

žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (žiaci so všeobecným intelektovým nadaním 

a žiaci s poruchami učenia). Títo žiaci majú upravené formy a metódy práce a vypracovaný individuálny 

vzdelávací program. 

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

Počet učiteľov v Súkromnej základnej škole je adekvátny počtu a veľkosti tried v jednotlivých ročníkoch. 

Pedagogický zbor tvoria vedenie školy, výchovný poradca, koordinátor práce so žiakmi so ŠVVP, 

koordinátor protidrogovej prevencie a sociálno – patologických javov, koordinátor čitateľskej 

gramotnosti, koordinátor finančnej gramotnosti, koordinátor environmentálnej výchovy, triedni učitelia, 

učitelia odborných predmetov, zahraničný lektor anglického jazyka a vychovávatelia v ŠKD. Všetci 

pedagógovia sú kvalifikovaní a majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti a vzdelanie formou rôznych 

doplňujúcich vzdelávacích aktivít a školení. V oblasti vzdelávania škola spolupracuje najmä 

s Metodickým centrom v Banskej Bystrici.  



Všetci pedagogickí zamestnanci spoluutvárajú kooperatívne pracovné prostredie. Svojou odbornosťou, 

schopnosťami a vysokým pracovným nasadením vytvárajú predpoklady pre kvalitné vzdelávanie 

a výchovu žiakov. Pre školu je charakteristická príjemná rodinná atmosféra, individuálny prístup a úzka 

spolupráca s rodičmi. 

 

4. Organizácia prijímacieho konania 

Prijímacie konanie na Súkromnú základnú školu sa realizuje formou zápisu budúcich prvákov za účasti 

vybraných pedagógov.  

Zápis do prvého ročníka sa koná v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a s Vyhláškou o základnej škole č. 320/2008 Z. z.. O termíne zápisu škola vždy v dostatočnom 

predstihu informuje širokú verejnosť prostredníctvom miestnej tlači, vlastnej internetovej stránky 

a spolupráci s materskými školami. 

Žiaci na zápise do prvého ročníka absolvujú testy, ktoré zisťujú pripravenosť žiakov na vstup do školy. 

Testy pozostávajú z nasledovných častí:  

 všeobecná časť, 

 analýza prejavov správania sa dieťaťa počas riešenia úloh, 

 Kernov test (primerane narába ceruzkou, má dostatočne rozvinutú jemnú motoriku, kreslí postavu, 

geometrické tvary, napodobňuje písmenká) 

 

Testy sú vyhodnocované v bodoch. Okrem rodičov, žiakov a učiteľov sa zápisu môže zúčastniť školská 

psychologička z CPPPaP. Škola môže požiadať CPPPaP alebo Centrum ŠPPP po súhlase rodiča 

o vyšetrenie dieťaťa za účelom posúdenia školskej zrelosti, príp. požiada o zistenie, či sa nejedná o dieťa 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Riaditeľ školy každému rodičovi zašle po zápise Rozhodnutie o prijatí žiaka, prípadne Rozhodnutie o 

neprijatí žiaka alebo Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky žiaka.   

Žiak inej základnej školy môže na Súkromnú základnú školu prestúpiť v ktoromkoľvek ročníku počas 

celého školského roka na základe žiadosti zákonného zástupcu a po osobnom rozhovore s riaditeľom 

školy a výchovným poradcom. V prípade prijatia žiaka na školu riaditeľ školy vydá Rozhodnutie o prijatí 

žiaka na základné vzdelávanie na základe prestupu z inej základnej školy. 

Žiak po ukončení primárneho vzdelávania plynule prechádza do 5. ročníka základnej školy na nižšie 

stredné vzdelávanie. Na konci 5. ročníka absolvuje žiak prijímacie skúšky na osemročné gymnázium 

alebo prestúpi na inú základnú školu. 

 

5. Dlhodobé projekty 

Súkromná základná škola má záujem nadviazať spoluprácu so školou podobného typu z iného mesta, 

poprípade štátu a zamerať sa na výmenu skúseností s prácou so žiakmi, hľadanie nových možností pre 

rozvoj školy a udržovanie dobrého mena školy.  

 

Projekty, do ktorých sa škola každoročne zapája: 

 Svetový deň mlieka v školách 



 Európsky deň jazykov 

 Mesiac úcty k starším 

 Deň školských knižníc 

 Týždeň vedy a techniky (spolupráca so Súkromným gymnáziom v Lučenci) 

 Týždeň boja proti drogám 

 Európsky týždeň boja proti rasizmu 

 Svetový deň vody 

 Dobšinského rozprávková noc 

 Týždeň hlasného čítania 

 Deň Zeme 

 Detský čin roka 

 Týždeň zdravia 

 

 Vlastné projekty školy: 

 Prezentácie nadaných žiakov 

 Záhradná slávnosť 

 

Zrealizované projekty:   

 Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou 

vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách.  

Projekt organizovaný Štátnym pedagogickým ústavom. 

 Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, výzva č. 

OPV/K/RKZ/NP2008-3(Vzdelávanie učiteľov).  

Organizovaný Ústavom informácií a prognóz školstva, Európskym sociálnym fondom a 

Operačným programom Vzdelávanie. 

 Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika. 

 Notebook pre každého žiaka - partnermi projektu sú LENOVO a Microsoft 

 Ekologická stopa - Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum programovania 

a environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy, tento projekt je spolufinancovaný 

európskou úniou,  ide o zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody 

a krajiny ( vrátane Natura 2000 ). 

 Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety"  

 

Prebiehajúce projekty a spolupráca:  
 



 Práca s integrovanými žiakmi realizovaná v spolupráci s Centrom pedagogického-

psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci 

 Logopedická starostlivosť realizovaná v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno-

pedagogického poradenstva Poltár – Lučenec  

 Školské ovocie realizovaný cez Školský program Európskej únie a zahajujeme projekt  

 Projekt Viem čo zjem – Projekt prináša spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným 

garantom  - Úradom verejného zdravotníctva SR 

 

 Dajme spolu gól realizovaný cez Slovenský futbalový zväz  

 Krúžková činnosť v spolupráci so Súkromným centrom voľného času Majáčik Detva 

 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektami 

Škola spolupracuje s inými subjektami (základné školy, gymnáziá, materské školy, CPPPaP v Lučenci,  

Centrum ŠPPP v Lučenci, MPC v Banskej Bystrici, a i.) v oblasti výchovy a vzdelávania, vzájomného 

poskytovania skúseností, či organizovania súťaží. Zároveň úzko spolupracuje s rodičmi žiakov formou 

dialógu, akceptovania pripomienok a snahy vytvoriť pre ich deti čo najprimeranejšie a najkvalitnejšie 

výchovno-vzdelávacie prostredie rodinného typu. Na tieto účely sú pravidelne (minimálne raz za školský 

štvrťrok) zvolávané rodičovské združenia, na ktorých sa rodičia dozvedia nové informácie a majú 

možnosť predložiť svoje návrhy a pripomienky. Okrem toho je pre informovanosť rodičov zriadená 

internetová stránka školy www.szslc.sk, na ktorej sú všetky potrebné informácie. Počas školského roka 

škola zasiela maily rodičom prostredníctvom triednych učiteľov o dianí v škole, plánovaných akciách 

a pod. Pri potrebe rozhovoru rodiča s pedagógom je možné po dohovore kedykoľvek uskutočniť osobné 

stretnutie. Rodičia majú možnosť navštíviť otvorené hodiny a rôzne akcie poriadané školou 

(imatrikulácia, zimné radovánky, karneval...). Na konci školského roka je tradične organizovaná Záhradná 

slávnosť Súkromných škôl v Lučenci, ktorej sa zúčastňujú učitelia, žiaci, rodičia a pozvaní hostia.  

V škole pravidelne zasadá rada školy, ktorá sa stretáva najmenej štyrikrát do roka. 

 

7. Priestorové a materiálno - technické podmienky školy 

Súkromná základná škola sídli v spoločnej budove so Súkromným gymnáziom a so Súkromnou  

základnou umeleckou školou. Súkromná základná škola má 8 učební (tried) a učebňu pre skupinovú 

prácu, ktorej súčasťou je aj školská knižnica. Učebne sú priestorovo vyhovujúce, svetlé, zariadené novými 

lavicami a stoličkami, ktoré zaručujú dostatočný a nerušený pracovný priestor pre každého žiaka. Učebne 

sú vybavené interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a notebookom resp. počítačom. V celej budove je 

k dispozícii bezdrôtové pripojenie - Wi-Fi. So Súkromným gymnáziom  máme spoločnú telocvičňu, 

jazykovú učebňu a učebňu informatiky. V budove školy sa nachádza tiež bufet a školská jedáleň. Areál 

školy tvorí predný dvor s parkoviskom a oddychovou časťou a zadný dvor s futbalovým trávnatým 

ihriskom a dvomi asfaltovými ihriskami. Škola priebežne zakupuje moderné učebné pomôcky, čo 

umožňuje tvorivejšie  a efektívnejšie vyučovanie.  

 

http://www.szslc.sk/


 

8. Škola ako životný priestor 

Škola kladie mimoriadny dôraz na to, aby sa žiaci, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci 

a v neposlednom rade aj ľudia nepriamo pôsobiaci v škole (rodičia, hostia a. i.) cítili v prostredí 

Súkromnej základnej školy v Lučenci čo najpríjemnejšie, a preto je dôležitou úlohou všetkých v škole 

spoluvytvárať upravené a estetické prostredie v triedach, chodbách a v areáli školy. Pri vchode a na 

chodbách sú zriaďované informačné tabule a nástenky o aktivitách a histórii školy, o využiteľných 

zaujímavých akciách v meste a blízkom okolí, o dôležitých udalostiach na Slovensku a vo svete. Jednou 

z hlavných priorít školy je budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi 

a pedagógmi formou spoločných kultúrnych a športových aktivít v škole i mimo školy. 

 

 

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

    vzdelávaní 
V priestoroch na vyučovanie a v areáli školy sú splnené podmienky pre bezpečnosť žiakov 

a zamestnancov školy. Za ich dodržiavanie sú zodpovední pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci 

školy, ktorí sú poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru na pravidelných 

školeniach organizovaných školou. V škole sa vykonávajú pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany 

zdravia kvalifikovanými a na to určenými pracovníkmi kontrolného bezpečnostného úradu a prípadné 

zistené nedostatky sú odstránené podľa pokynov kontroly. Začiatkom školského roka absolvujú žiaci 

poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia a o požiarnej ochrane. Žiaci sú počas pobytu v škole a v areáli 

školy pod dozorom pedagogických pracovníkov. Pred uskutočnením každej hromadnej akcie sú žiaci 

poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. 

Škola svojimi organizačnými opatreniami zabezpečuje: 

 zdravé prostredie učební a ostatných priestorov školy podľa platných technických a hygienických 

noriem (zodpovedajúca svetelnosť, teplota, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie), 

 primeranú veľkosť sedacieho a pracovného nábytku, 

 vhodný režim vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia a učenia sa, 

 vhodnú štruktúru pracovného režimu a odpočinku žiakov, pedagogických pracovníkov i 

nepedagogických zamestnancov školy, 

 stravovací a pitný režim adekvátny vekovým a individuálnym potrebám žiakov i zamestnancov 

školy, 

 aktívnu ochranu žiakov i zamestnancov školy pred úrazmi, 

 dostupnosť prvej pomoci (materiálnu i personálnu), 

 súpis kontaktov na lekárske služby a služby pomoci pri nepredvídaných udalostiach, 

 zákaz fajčenia, pitia alkoholu a používania iných škodlivín v škole a jej okolí, 

 výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov, 

 pravidelnú kontrolu priestorov z hľadiska bezpečnosti a kontrolu plnenia bezpečnostných opatrení. 

 

 

 

 



 

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU 

 

Pretože výchova a vzdelávanie pripravujú deti a mládež pre život a prácu v budúcnosti, je nevyhnutné 

predvídať vývoj spoločnosti. Spôsob edukácie (výchovy a vzdelávania) pripraviť tak, aby bola schopná 

reagovať na zmeny v spoločnosti. Preto pri určovaní cieľov vzdelávania a spôsobov ich dosahovania 

vychádzame zo zmien a trendov, ktoré vo vývoji spoločnosti (vedy, techniky, kultúry, výroby, 

ekonomiky, a i.) prebiehajú a ktoré sa predpokladajú. Filozofia výchovy je založená na humanizme, 

rozvoji osobnosti a jej kreativity. 

Vychádzajúc z Návrhu koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v SR, z Projektu Milénium, naše ciele 

systému výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji „KEMSAK“: 

a. kognitivizácie – poznávacích schopností, v rozvíjaní inteligencie, myslenia, schopnosti riešiť 

problémy, učiť sa, orientovať sa v explózii informácií, rozumieť im a využívať ich, 

b. emocionalizácie – primeranej emocionálnej zrelosti žiakov – emocionálna inteligencia sa 

zdôrazňuje ako rovnocenná kvalita s poznávacími schopnosťami a v náročnom svete sa 

emocionálnej zrelosti dnes pripisuje nesmierny význam pre kvalitný život človeka, 

c. motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, záujmu žiakov a študentov o učenie, poznávanie, 

k túžbe po hľadaní progresívneho zmyslu života, hľadanie správnej hodnotovej orientácie, vzťahu 

k sebe, ľuďom, prírode, svetu, 

d. socializácie žiakov v zmysle prosociálneho správania, etiky, schopnosti a zručnosti efektívne 

komunikovať, žiť s inými ľuďmi, spolupracovať s nimi, pomáhať im a tvoriť progresívne sociálne 

vzťahy, 

e. autoregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a zmeniť 

ho vhodnými smermi. Je to vlastná regulácia k zdokonaľovaniu sa v učení a rozvoji, k vzdelávaniu 

sa po celý život a k nekonformnému prispôsobovaniu sa voči meniacim sa podmienkam života,  

f. kreativizácia – tvorivosti, tvorivého riešenia problémov, rozvoja divergentného myslenia, 

fluencie, flexibility, originality, fantázie, imaginácie, je to potreba osvojenia si heuristických 

metód, tvorivého štýlu života. 

Pre tvorbu inovácií, na vyrovnávanie sa s rýchlymi zmenami vo výrobe,  technike, pre efektívny výkon 

povolania považujeme za potrebné v procese výchovy a vzdelávania rozvíjať u žiakov 

multidisciplinárne zručnosti, tzv. kľúčové kompetencie:  

 schopnosť pracovať v tíme,  

 schopnosť komunikovať – vedieť vysvetľovať a rozumieť vysvetleniam druhých 

 schopnosť tvorivo riešiť problémy, nachádzať niekoľko riešení 

 kriticky a samostatne myslieť, robiť závery a rozhodovať sa, 

 rozvíjať seba a podnecovať rozvoj iných. 

 



 

Preto si Súkromná základná škola zvolila za ciele: 

 Využívať také metódy a stratégie humanistického vzdelávania a výchovy, aby sa zabezpečil 

komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa nielen v kognitívnej (poznávacej), ale aj nonkognitívnej 

(emocionálnej) oblasti v zmysle KEMSAK definovaného v Projekte Milénium.  

 Formou spoločných aktivít pre žiakov, rodičov a učiteľov vytvárať priateľskú atmosféru, ktorá je 

založená na dôvere a tolerancii a vytvárať  priaznivú klímu v triede i mimo nej. 

 Pripravovať svojich žiakov na skutočný život, využívať medzipredmetové vzťahy a tak 

zabezpečovať ich pripravenosť na ďalší rozvoj ich vedomostí, schopností a zručností. 

 Viesť žiakov k poznaniu svojho regiónu, jeho minulosti a jeho súčasnosti a tak nadviazať na jeho 

kultúrne a duchovné dedičstvo.  

 Odhaliť a maximálne rozvinúť nadanie, talent, schopnosti každého jedinca, ale aj vytvárať 

podmienky pre integráciu zdravotne, či inak znevýhodnených detí do hlavného prúdu vzdelávania 

v bežných triedach. 

 Pripraviť žiakov tak, aby zvládli plynulý prechod na osemročné štúdium nielen po vedomostnej 

stránke, ale aj v sociálnej adaptácii do nového kolektívu a aktívneho začlenenia sa do neho.  

 

1. Pedagogický princíp školy 

Kvalita je mierou dokonalosti, hodnotnosti a užitočnosti výchovy a vzdelávania. Opiera sa o pedagogický 

profesionalizmus svojich pedagógov, ktorých vedomostné základy spočívajú vo: 

 vedomosti učiva, 

 vedomosti všeobecných princípov a stratégií riadenia vyučovania a organizácie práce v triede, 

 vedomosti kurikulárnych materiálov a vzdelávacích programov 

 vedomosti o tom, ako učiť jednotlivé témy obsiahnuté v kurikulu, 

 psychologické a pedagogické vedomosti o žiakoch, 

 vedomosti kontextu, v ktorom prebieha vyučovanie (tu ide o širokú škálu vedomostí, ktoré siahajú 

     od vedomostí kolektívu triedy až po poznatky o špecifikách mesta a širšieho okolia), 

 znalosti výchovných cieľov a hodnôt. 

Pri formulovaní cieľov škola vychádza z modelu tvorivo-humanistickej výchovy. Na strane kognitívnych 

(poznávacích) procesov je na vrchole tvorivé myslenie a tvorivosť ako ucelený a produktívny systém 

osobnosti. Na strane nonkognitívnych (emocionálnych) procesov je vrcholom humanizmus a humanizácia 

človeka. Spojenie tvorivosti a humanizmu predstavuje aj určitý model prepojenia rozumu a citu človeka 

a jeho paralelný rozvoj. Cieľom vzdelávania je kompaktný rozvoj osobnosti žiaka, ktorý je chápaný ako 

nachádzanie vzťahu človeka k sebe, k ostatným ľuďom, k spoločnosti a k svetu ako celku. 

Preto si Súkromná základná škola kladie nasledovné ciele:  



 Posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast, aby sa stali učiteľmi – 

facilitátormi (učiteľ, ktorý napomáha, uľahčuje). 

 Vytvárať podmienky pre rozvoj multidisciplinárnych zručností (kľúčových kompetencií) žiakov. 

 Okrem rozvoja kognitívnej oblasti posilniť metódy výchovy: viac sledovať prežívanie, hodnotové 

systémy, divergentné myslenie, motiváciu, city a tvorivosť žiakov. 

 Viesť žiakov k schopnosti hodnotenia a sebahodnotenia kritického (v zmysle pozitívum - 

negatívum), ale aj pozitivistického (hľadanie dobra), čím sa rozvíja aj ich hodnotiace myslenie 

a iné kvality osobnosti. 

 V hodnotení žiakov zahrňovať do hodnotenia: 1. kvantitu, teda množstvo osvojenej látky (koľko), 

2. kvalitu látky, kvalitu osvojených vedomostí, schopností a zručností (ako), 3. vzťah žiaka 

k tomu, čo robí, čo sa učí, vzťah k životu. 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

Škola je zameraná na  

 výučbu anglického jazyka ako prvého cudzieho jazyka od 1. ročníka 

 vyučovanie vybraných predmetov metódou CLIL (predmety vyučované aj v anglickom jazyku) 

 vyučovanie druhého cudzieho jazyka od 4. ročníka 

 integráciu intelektovo - nadaných žiakov využívanie IKT vo  všetkých predmetoch 

 

Anglický jazyk sa vyučuje už od 1. ročníka. V 4. ročníku je zavedený druhý cudzí jazyk ako povinne 

voliteľný predmet, ktorý pokračuje aj v 5 ročníku. Žiaci majú na výber Nemecký jazyk a Ruský jazyk. 

Žiaci, ktorí boli integrovaní ako intelektovo - nadaní majú rozšírené vyučovanie o predmety, ktoré sa 

každoročne schvaľujú pred začiatkom školského roku.  

Pri práci s integrovanými intelektovo nadanými žiakmi vychádzame z odporúčaní výchovného poradcu 

pôsobiaceho na škole a zo spolupráce s CPPPaP v Lučenci. 

Niektoré všeobecno vzdelávacie predmety  sú vyučované aj v anglickom jazyku – metóda CLIL. 

Stupeň vzdelania:  ISCED 2 

 

3. Profil absolventa 
 

Charakteristika absolventa nižšieho stredného vzdávania 

Absolvent 2. stupňa ZŠ by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré 

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

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

hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, 

poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, 



mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny 

vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať 

slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, dobre ovládať 

anglický jazyk, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, 

spoznávať a šíriť ľudovú kultúru, byť si vedomý svojich kvalít a byť zodpovedný za svoj život. 

Kompetencie absolventa nižšieho stredného vzdelávania 

Absolvent nižšieho stredného vzdelávania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 

a. Sociálne komunikačné spôsobilosti 

 dokáže využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie 

 uplatňuje komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi učiteľmi, 

rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu 

 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a uplatňuje primeranú formu medzikultúrnej komunikácie 

 

Spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 

v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické modely 

logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, 

tabuľky) 

 má základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožnia používať postup uplatňovaný vo vede 

na primeranej úrovni 

 

                                 Spôsobilosť v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 

 rozvíja spôsobilosti založené na základných zručnostiach v oblasti IKT 

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

 vytvára jednoduché tabuľky a grafy 

 využíva zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií 

 rozumie nahrávaniu a prehrávaniu zvukov 

 prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií využíva IKT v iných 

predmetoch 

 

ii.  Spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa 

 je schopný využívať osvedčené stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje svoje silné a slabé stránky 

 dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných (pracovných a mimopracovných) 

životných situáciách 

 dosiahol základnú úroveň motivácie k celoživotnému učeniu sa 

 

  Spôsobilosť riešiť problémy 

 má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí a schopností 

získaných v rámci primárneho vzdelávania, uplatňuje základné logické operácie, dokáže 

uplatňovať vedný prístup pri riešení bežných problémov 

 je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje 

rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa 

z vlastných chýb a chýb iných 

 

   Občianske spôsobilosti 

 chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý svojich 

práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si naše 

kultúrno – historické tradície a dedičstvo, zaujíma sa o ekonomický život v spoločnosti, ovláda 

základné ekonomické pojmy, pozná úlohu peňazí i svoje spotrebiteľské práva 



 chápe základné ekologické a ekonomické súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany zdravia 

jednotlivca i spoločnosti 

 je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti 

 

Sociálne a personálne spôsobilosti 

 dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá v tíme, chápe a dokáže prebrať svoju 

zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce 

 dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam 

vzájomnej ohľaduplnosti 

 dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie regulovať svoje správanie 

 uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj osobný 

rozvoj a osobné ciele 

 

 

 

4. Pedagogický stratégie 

 

V zmysle rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov Súkromnej základnej školy si škola ukladá za cieľ: 

 Z didaktického hľadiska využívať rôzne metódy a formy vyučovania, vhodne ich kombinovať 

a metodickým obratom aktualizovať v priebehu vyučovania.  

 Dodržiavať a zabezpečovať zásady názornosti, aktivity, sústavnosti a systematickosti, trvácnosti, 

primeranosti a individualizácie.  

 V procese vyučovania vhodne využívať metódy pokusu a omylu, slovné metódy, rozprávanie, 

rozhovor, demonštračné a praktické metódy, brainstorming (burza nápadov), situačné 

a inscenačné metódy a didaktické hry. 

Z hľadiska technológie učenia sa a vyučovacieho procesu majú metódy kľúčové postavenie. V súlade 

s osobnostnými hodnotami žiakov a predpokladov učiteľa pri rešpektovaní didaktických zásad 

dynamizujú obsah učenia sa a vyučovania, aktivizujú činnosť žiaka a učiteľa, ovplyvňujú procesuálnu 

stránku vzťahov medzi učiteľom a žiakom. Metóda je teda koordinovaný systém vyučovacích činností 

učiteľa a učebných aktivít žiaka, ktorý je zameraný na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích cieľov.  

Učitelia Súkromnej základnej školy využívajú širokú škálu didaktických metód: 

 Z didaktického hľadiska metódy slovné, názorno-demonštračné, praktické. 

 Zo psychologického aspektu metódy reprodukčné a produkčné. 

 Z logického aspektu metódy analýzy, syntézy, komparácie a pod. v postupnosti induktívnej alebo 

deduktívnej. 

 Z procesuálneho aspektu (podľa etáp vyučovacej hodiny) metódy motivačné, expozičné, fixačné, 

diagnostické a aplikačné. 

 Z organizačného aspektu (manažérske metódy) pozorovanie a analyzujúce pozorovanie, 

porovnávanie, metódu pedagogického merania, analyticko-syntetickú metódu, metódu 

referovania, rozhovoru, registrácie údajov, štatistické a iné. 

Organizačné formy vyučovania predstavujú organizačné usporiadanie obsahu vyučovania, učebných 

metód, technických prostriedkov, pri rešpektovaní didaktických zásad a zákonitostí vyučovania do 

štruktúrovaných celkov. 



      Učitelia Súkromnej základnej školy aktuálne a tvorivo využívajú formy: 

 Podľa vzťahu k osobnosti žiaka vyučovanie individuálne, individualizované, párové, skupinové 

(3 – 7 žiakov), tímové (8 – 15 žiakov), hromadné (viac ako 15 žiakov) a zmiešané. 

 Podľa charakteru prostredia vyučovanie v klasickej triede, v špeciálnej učebni, v laboratóriách, 

v knižnici a v múzeách,  formou exkurzie, vychádzky, i vo forme domácej úlohy. 

 Podľa dĺžky trvania: vyučovacia jednotka (45 minút), skrátená vyučovacia jednotka, dvojhodinová 

vyučovacia jednotka a kurz. 

Vzhľadom na začlenenie žiakov so špeciálnymi potrebami do bežnej triedy využívajú učitelia aj formu 

diferencovaného vyučovania. Jej cieľom je vytvoriť predpoklady na aktívny rozvoj prirodzených 

individuálnych schopností, záujmov, nadania a talentu žiakov, na rozvoj vedomostí, zručností 

a návykov v čo najekonomickejších a najracionálnejších podmienkach. Diferenciácia sa vo 

vyučovacom procese týka obsahu, metód, technických prostriedkov, osobnosti učiteľ a žiaka 

a požiadaviek na ne kladených. 

 

5. Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno –  

vzdelávacími potrebami 

Žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sa na Súkromnej základnej škole vzdelávajú 

formou integrácie do bežnej triedy, pričom sa rešpektujú pokyny a odporúčania CPPPaP v Lučenci, kde 

boli títo žiaci vyšetrení a diagnostikovaní ako žiaci so ŠVVP (žiaci so špeciálnymi výchovno – 

vzdelávacími potrebami). Pre žiakov je každoročne vytvorení individuálny vzdelávací plán a je im 

zabezpečení individuálny prístup zo strany vyučujúceho. Pri žiakoch s poruchami učenia zohľadňujeme 

typ poruchy (dysgrafia, dysortografia, dyslexia, dyskalkúlia), stupeň závažnosti, individuálne pracovné 

tempo žiaka a tomuto stavu prispôsobujeme formy a metódy práce. Pri žiakoch so všeobecným 

intelektovým nadaním sa usilujeme o vytváranie podmienok na rozvoj tohto nadania a sebarealizáciu. 

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP sa realizuje podľa platných učebných osnov pre daný stupeň vzdelania, 

nakoľko učivo uvedené v osnovách je záväzné. Individuálny prístup práce s takýmito žiakmi sa uplatňuje 

prostredníctvom metód a foriem práce, u žiakoch so všeobecným intelektovým nadaním sa podľa 

konkrétnej situácie učivo rozširuje, obohacuje, prezentuje z inej perspektívy. Žiaci s intelektovým 

nadaním každoročne prezentujú svoje ročníkové práce. Zmyslom práce s takýmito žiakmi nie je osvojenie 

nadmerného množstva informácií. Získané poznatky majú intelektovo nadaným žiakom slúžiť ako 

prostriedok rozvíjania ich poznávacích schopností, ako aj celej osobnosti. Intelektovo nadaní žiaci sa učia 

pracovať s informáciami – abstrahovať, zovšeobecňovať, analyzovať, ale aj rozširovať a vytvárať nové 

poznatky. 

 

6. Začlenenie prierezových tém  

Prierezové témy sa na Súkromnej základnej škole realizujú viacerými spôsobmi, a to ako súčasť učebného 

obsahu vyučovacích predmetov, ako súčasť samostatných projektov či blokov a tiež prostredníctvom 

vhodných mimoškolských aktivít. Čo sa týka metód a foriem práce, tak sa pri aplikácii obsahu 

prierezových tém využívajú diskusné a hodnotiace kruhy (ranná komunita), práca vo dvojiciach, 

skupinách, interakčné hry, simulačné hry, rozhovory práca s pracovným zošitom, s výukovým CD/DVD, 

s edukačnými softvérmi, prednášky, výchovné koncerty, projektové vyučovanie, návšteva detského 

dopravného ihriska, návšteva kultúrnych inštitúcií, zážitkové vyučovanie, praktické činnosti ako 

vysádzanie kvetov, triedenie odpadkov, nácvik poskytnutia prvej pomoci atď. 



V nižšom strednom vzdelávaní majú prierezový charakter tieto témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Ochrana života a zdravia, Environmentálna výchova, 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu.   

 

Charakter a ciele jednotlivých prierezových tém, z ktorých vychádzame, sú uvedené v Štátnom 

vzdelávacom programe pre nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy schválenom 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-
5129/5980:2-10A0 pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015.    

 

 

7. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  

 

Člení sa na tri oblasti: 

  7.1. Hodnotenie žiakov  

     7.2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

     7.3. Hodnotenie školy  

 

7.1.  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

Pri hodnotení žiakov vychádzame z Metodického pokynu MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy – č. 2011-3121/12824:4-921 a z Interného predpisu č.1/2020 pre postup hodnotenia 

a klasifikácie žiakov vypracovaného riaditeľom školy, ktorý je zverejnený aj na internetovej stránke 

školy. 

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

väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho 

pokroky. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Súčasťou hodnotenia je povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní 

nedostatkov. 

Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. 

Hodnotenie robíme na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých sledujeme vývoj žiaka. Pri 

hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa riadime 

Metodickým pokynom MŠ SR č. 22/2011 príloha č. 2. 

V našej škole sa snažíme hodnotením pripraviť žiakov na život. Upriamiť ich pozornosť na seba samých, 

naučiť ich pracovať na sebe. Pracujeme na tom, aby hodnotenie realizované na našej škole bolo 

inšpirujúce, motivujúce a bolo prostriedkom spätnej väzby, ktorá je nevyhnutnou súčasťou edukačného 

procesu. Využívame rôzne druhy a formy hodnotenia a nezabúdame ani na zásady a spôsoby slovného 

hodnotenia.  

Vo vyučovacom procese hodnotíme ústny prejav, písomný prejav, aktivitu žiaka na hodinách a proces 

učenia. O priebežnom hodnotení žiakov sú rodičia informovaní prostredníctvom žiackej knižky, 

internetovej žiackej knižky, informačného dňa pre rodičov, rodičovských stretnutí či individuálnych 

konzultácií. 



Na konci každého mesiaca je u žiaka hodnotená bodmi aj jeho aktivita počas vyučovania, ktorá 

je zaznamenaná v internetovej žiackej knižke. 

 

Na hodnotenie písomných prác  (tematických previerok, kontrolných previerok, vstupných previerok, 

písomných testov,  kontrolných diktátov) využívame nasledujúcu stupnicu:  

                               

                              100   –   90 %    =  1 

                                89   –   75 %    =  2 

                                74   –   50 %    =  3 

                                49   –   25 %    =  4 

                                24  –     0 %     =  5 

 

 

Prospech  žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 

vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny 

aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné 

až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má 

osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a 

iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj 

písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne 

estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri 

ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa 

uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a 

zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom 

prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. 

Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných 

osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových 

kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. 

Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite 

výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže 

žiak s pomocou učiteľa opraviť. 



 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, 

preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových 

kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie 

svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. 

Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť 

ani s pomocou učiteľa. 

 

7.2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Kontrolný systém hodnotenia pedagogických zamestnancov školy je rozpracovaný v Ročnom pláne 

kontrolnej činnosti riaditeľa školy.  

Tento dokument obsahuje: 

 Systém kontroly 

 Ciele kontroly 

 Formy, metódy a spôsoby kontroly 

 Rozpis kontrolných úloh na mesiace 

 Plánovanie hospitačnej činnosti 

Hodnotenie školy sa vykonáva pravidelne vždy k 31. 8. za predchádzajúci školský rok. Hodnotenie 

vykonáva priamy nadriadený.  

          

 

7. 3 Hodnotenie školy 

Vlastné hodnotenie školy vychádza z/zo: 
  

 stupňa dosiahnutia cieľov, ktoré si škola stanovila, najmä v Koncepčnom zámere rozvoja školy 

a v Školskom vzdelávacom programe,  

 úrovne výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov, 

 úspešnosti žiakov na súťažiach a olympiádach, 

 kvality kultúrnych, spoločenských či športových akcií organizovaných školou, 

 úspešnosti žiakov v celoplošnom testovaní (externé hodnotenie), 

 dosiahnutej úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach na osemročné gymnázium, 

 všeobecnej klímy školy, spokojnosť žiakov, rodičov a zamestnancov školy, 

 analýzy oblastí, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a tiež oblastí, v ktorých škola dosahuje 

slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení, 

 analýzy výsledkov z Dotazníka na hodnotenie kvality školy rodičmi, 

 mienky širokej verejnosti o kvalite školy. 

 

 

8. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov 



 

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa zamestnávateľ 

stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho 

pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z 

§ 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon).  

Všetky ciele a nové pojmy uvedené v materiáli sú v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch 

a s vyhláškou o kontinuálnom vzdelávaní. 

 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a 

odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom 

udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej 

praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.  

Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, byť 

pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike je súčasťou práce 

vedúceho pedagogického zamestnanca.  

Ďalšie čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania kreditov. 

1. Adaptačné vzdelávanie umožňuje získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností 

samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nezíska 

absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore 

poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických a odborných 

zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.  

2. Aktualizačné vzdelávanie poskytuje aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si 

profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. Za tento typ 

vzdelávania sa získavajú kredity.  

3.   Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie 

potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti. Za 

tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa 

kredity nezískavajú.  

4. Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 

špecializovaných činností.  

Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný poradca, kariérový poradca, 

uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia 

alebo vedúci študijného odboru, koordinátor informatizácie, iný zamestnanec vykonávajúci 

špecializované činnosti určené riaditeľom, napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom 

informačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie. Odborným 

zamestnancom – špecialistom je uvádzajúci odborný zamestnanec, supervízor, iný zamestnanec 

vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom napríklad koordinátor prevencie, výchovný 

poradca, kariérový poradca. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.  

5. Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností 

vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov.  



Vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je riaditeľ, zástupca 

riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru ďalší 

pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa osobitného predpisu. Za 

tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.  

6. Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie 

kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho 

aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. UČEBNÝ PLÁN 

Školský učebný plán Súkromnej základnej školy - ISCED 2  



Vzdelávacia 
oblasť 

Ročník 5. 6. 7. 
 

8. 9. ∑ 

Predmet PH* DH* PH 
 
DH PH DH PH DH PH DH PH DH 

Jazyk a 
komunikácia 

  
  

slovenský jazyk 
a literatúra 5      

  

    

prvý cudzí jazyk 3            

druhý cudzí 
jazyk  1     

  
    

Matematika 
a práca s 

informáciami 

matematika 4 1           

informatika 1      

  

    

Človek a príroda 

prvouka             

prírodoveda             

fyzika             

chémia             

biológia 2      

  

    

Človek a 
spoločnosť 

vlastiveda             

dejepis 1            

geografia 2 1           

občianska 
náuka       

  
    

Človek a 
hodnoty 

etická/nábožen
ská výchova 1   

  

 

  

 

   

Umenie a 
kultúra 

výtvarná 
výchova 1      

  
    

hudobná 
výchova 1      

  

    

Človek a svet 
práce 

pracovné 
vyučovanie       

  

    

technika 1      

  

    

Zdravie a pohyb 

telesná 
a športová 
výchova 2      

  

     

 základ 24            

 voliteľné hodiny 3            

 spolu 27            

*PH – povinné hodiny   DH – disponibilné (voliteľné hodiny) 

Súkromná základná škola ponúka v rámci nižšieho stredného vzdelávania len 5. ročník, po absolvovaní 

ktorého žiaci pokračujú v štúdiu na osemročnom gymnáziu, príp. prestúpia na inú základnú školu. 

 

 

 

 

 

 



IV. UČEBNÉ OSNOVY 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/sjl_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

ŠVP 5      

ŠkVP -      

Spolu 5      

Učebné osnovy pre 5. ročník sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Slovenský jazyk 

a literatúra schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre II. stupeň základnej školy pod 

číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/sjl_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/sjl_nsv_2014.pdf


 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/aj_nsv_a1_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu ANGLICKÝ JAZYK  

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

ŠVP 3      

ŠkVP -      

Spolu 3      

Učebné osnovy pre 5. ročník sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet 

Anglický jazyk. 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Anglický jazyk 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre II. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/aj_nsv_a1_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/aj_nsv_a1_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovací predmet nemecký jazyk sa radí medzi všeobecnovzdelávacie predmety do vzdelávacej oblasti 

Jazyk a komunikácia. Žiaci štvrtého ročníka primárneho vzdelávania získavajú vedomosti a spôsobilosti 

v rámci komunikačnej úrovne A1.1+, definovanej podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre 

jazyky.  Kompletnú úroveň A1.1+ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky dosiahnu 

žiaci po skončení piateho ročníka základnej školy. 

Zámerom zavedenia nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka už na prvom stupni základnej školy 

s pokračovaním na druhom stupni je na jednej strane podpora motivácie učenia sa cudzích jazykov 

u žiakov a na druhej strane využitie pomerne jednoduchého a prirodzeného osvojovania si cudzieho 

jazyka hravou formou v rannom školskom veku dieťaťa. Základný princíp vyučovania cudzích jazykov 

v primárnom vzdelávaní a tiež v prvých ročníkoch nižšieho stredného vzdelávania spočíva v podpore 

radosti žiakov z učenia sa cudzieho jazyka, využívaní vysokej miery zvedavosti detí, ich túžby objavovať. 

Proces učenia sa cudzieho jazyka v tejto fáze opierame o činnosť žiakov a ich zmyslové vnímanie, ktoré 

sú základom pre pamäťové a verbálne učenie sa. Dôležitou úlohou v oblasti cudzích jazykov je tiež 

podpora osobnosti dieťaťa. Vytvárajú sa základy pre ďalšie vzdelávanie, rozvíja sa schopnosť žiakov 

porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. 

Nasledujúce metodicko-didaktické princípy majú význam pre efektívne vyučovanie cudzieho jazyka v 5. 

ročníku základnej školy: 

 vyučovanie orientované na žiaka, 

 činnostný charakter vyučovania, 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu NEMECKÝ JAZYK  

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP -      

ŠkVP 1      

Spolu 1      

Predmet Nemecký jazyk predstavuje v 5. ročníku nižšieho stredného vzdelávania nový 

vyučovací predmet, ktorý bol vytvorený v rámci disponibilných hodín. Ide o povinne 

voliteľný predmet. Ide o povinne voliteľný predmet. 

Pri definovaní výchovno-vzdelávacích cieľov a obsahu vzdelávania škola vychádzala 

z učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 pre predmet Nemecký jazyk, 

vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia, Bratislava, 2011 a tiež z konkrétnych možností školy 

a z časovej dotácie hodín určenej pre daný predmet. 



 rešpektovanie individuálnych osobitostí žiakov, 

 pozitívna motivácia, 

 názornosť a primeranosť veku, 

 časté striedanie organizačných foriem práce, 

 systematické opakovanie, 

 tolerovanie chyby ako prirodzenej súčasti učenia sa jazyka, 

 rozvíjanie komunikačnej kompetencie ako produktu vyučovania, nie domácej prípravy. 

 

CIELE PREDMETU 

Všeobecné ciele 

 vzbudiť záujem o cudzie jazyky, 

 vytvoriť základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie, 

 rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov, 

 podporovať všestranný rozvoj žiakov – kognitívny, sociálny, emocionálny, osobnostný, 

 rozvíjať interkultúrnu kompetenciu, 

 rozvíjať všetky jazykové činnosti: počúvanie s porozumením, rozprávanie, čítanie 

s porozumením, písanie, 

 využívať medzipredmetové vzťahy. 

 

Sociálne ciele 

 akceptovať seba ako súčasť skupiny, 

 uplatniť vzájomnú ohľaduplnosť, 

 zmysluplne spolupracovať s partnerom, 

 akceptovať spolupatričnosť ku skupine, 

 vedome predlžovať fázy sústredenie a práce, 

 pomáhať iným, povzbudiť ich, 

 cítiť spoločnú zodpovednosť, 

 akceptovať rozhodnutie väčšiny, 

 vedieť sa prispôsobiť a presadiť, 

 požičať niečo, poprosiť o niečo, 

 ospravedlniť sa, 

 akceptovať chyby, 

 naučiť sa znášať prehry, 

 prevziať zodpovednosť za seba. 

 

KOMPETENCIE 

Všeobecné komptencie 

Žiak na úrovni A1.1+ si rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal: 

 osvojiť si efektívne stratégie učenia sa, 

 sústrediť sa na prijímanie informácií, 

 používať získané vedomosti a spôsobilosti. 



 

Komunikačné jazykové kompetencie 

Žiak, ktorý dosiahne úroveň A1.1+: 

 používa známe každodenné výrazy, najzakladanejšie slovné spojenia, jednoduché vety a rozumie 

im, 

 dokáže predstaviť seba a iných, 

 dokáže porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne, 

 dokáže jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov, 

 dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale aj 

neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie a vyjadrenia 

svojich osobných záujmov. 

 

Jazyková kompetencia 

 

Žiak  na úrovni A1.1+: 

• používa iba najzakladanejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich jeho osoby a záujmov, 

• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení  

• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení  

• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia a vety, 

• dokáže vyhláskovať svoje meno a adresu. 

 

Sociolingválna kompetencia 

 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

 nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu, 

 pozdraviť sa a rozlúčiť sa, predstaviť sa a poďakovať sa, atď. 

 

Pragmatická kompetencia 

 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

 spájať písmená, 

 spájať slová pomocou spojovacích výrazov „a“, „alebo“. 

 

 

Komunikačné jazykové činnosti a stratégie 

 

Receptívne činnosti a stratégie 

 

Rozvoj počúvania s porozumením sa pri vyučovaní cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní považuje za 

kľúčový. Žiak počúva rôzne dialógy, texty, príbehy a pod. v nemeckom jazyku, ktoré potom ako modely 

imituje a používa v rozličných situáciách. Vnímanie a porozumenie zvukovej stránky jazyka je 

východiskom pre rozvoj ostatných komunikačných činností a stratégií. Osvojenie si zvukovej podoby 

jazyka predchádza osvojeniu si jeho písomnej podoby. 

 

 

 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 



 identifikovať známe slová, najzakladanejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce sa 

jeho osoby a záujmov, 

 porozumieť najzakladanejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, ktoré sa týkajú 

jeho osoby a záujmov, 

 porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine, 

 porozumieť jednoduchým pokynom ako sa orientovať, 

 porozumieť jednoduchým otázkam na známe témy, 

 porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého textu za predpokladu, že je hovorený 

zreteľne so správnou artikuláciou a porozumenie je podporené vizuálnymi podnetmi. 

 

Čítanie s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

 identifikovať hlásky, 

 vyhľadávať známe slová a základné slovné spojenia, 

 porozumieť a zapamätať si jednoduché slová a vety na známe témy, 

 prečítať a porozumieť jednoduché pokyny k práci na vyučovacej hodine, 

 porozumieť hlavnej myšlienke jednoduchého textu na známu tému, 

 porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom (napr. na plagátoch, pohľadniciach). 

 

 

Produktívne činnosti a stratégie 

 

Ústny prejav – výkonový štandard 

 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

 pozdraviť sa, 

 predstaviť sa 

 opýtať sa ľudí, ako sa majú, 

 klásť jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov,  

 odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov 

 porozumieť a riadiť sa jednoduchými pokynmi, 

 vyjadriť, čo má rád a nemá rád, 

 používať základné číslovky, údaje o cenách a čase, 

 porozumieť časovým údajom v rámci denného režimu, týždňa, mesiaca a roka, 

 jednoduchým spôsobom opísať seba, svoj domov, školu, spolužiakov, 

 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s partnerom v krátkom dialógu na známe témy. 

 

 

Písomný prejav – výkonový štandard 

 

Písanie sa začína nacvičovať pomocou aktivít, v ktorých žiak odpisuje alebo dopĺňa písmená, slová, 

neskôr krátke vety a nakoniec aj krátke, jednoduché odseky, pričom má k dispozícii správny vzor. 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

 správne napísať všetky písmená abecedy, 

 správne odpísať slová, krátke vety, 

 napísať vlastné meno, adresu, vek, dátum narodenia, 

 napísať krátky pozdrav a pohľadnicu. 

 

 

Postup pri rozvíjaní komunikačných jazykových kompetencií 



 

Počúvanie s porozumením a ústny prejav ako primárna činnosť 

 

V počiatočných etapách je vyučovanie cudzieho jazyka zamerané na nácvik správnej výslovnosti, 

budovanie aktívnej slovnej zásoby a komunikačných zručností. Rozvíjajú sa receptívne činnosti: 

počúvanie ako jazykový vzor a zdroj jazykových prostriedkov a produktívne činnosti: ústny prejav, kde 

dôležitú úlohu zohráva reprodukčná fáza – rôzne druhy opakovania. 

 

Začiatky čítania a písania 

 

V počiatočnej fáze čítania žiaci čítajú slová (neskôr vety), ktoré si už osvojili (rozumejú im po vypočutí 

vedia ich vyslovovať, poznajú ich význam). Žiaci začínajú písať po nácviku čítania slov, resp. po 

vizuálnom kontakte s písomnou podobou známych slov. Písanie sa najprv obmedzuje na odpisovanie slov 

(neskôr viet). 

 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Témy vhodné pre komunikačnú úroveň A1.1+: 

 

1. Rodina a spoločnosť (osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine) 

2. Domov a bývanie (môj dom/byt, domov a jeho okolie) 

3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie (ľudské telo, fyzické charakteristiky) 

4. Doprava a cestovanie (dopravné prostriedky) 

5. Vzdelávanie (škola a jej zariadenie, učebné predmety) 

6. Človek a príroda (zvieratá, počasie, rastliny) 

7. Voľný čas a záľuby (záľuby) 

8. Stravovanie (zdravé stravovanie, jedlá) 

9. Obliekanie a móda (základné druhy oblečenia) 

10. Multikultúrna spoločnosť (cudzie jazyky, rodinné sviatky, zbližovanie kultúr) 

11. Šport (druhy športu) 

12. Obchody (obchody a nakupovanie) 

13. Krajiny, mestá a miesta (moja krajina, moje mesto) 

14. Vzory (dieťa a jeho vzory) 

 

Poznámka: Nie je potrebné, aby sa v rámci komunikačnej úrovne A1.1+ prebrali všetky témy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematické 

okruhy 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové 

témy  
Rodina 

a spoločnosť 

Voľný čas 

a záľuby 

Človek 

a príroda 

Multikultúrna 

spoločnosť 

Krajiny, 

mestá a 

miesta 

ZVUKOVÁ STRÁNKA 

JAZYKA: 

 suprasegmentálne javy 

(vetná melódia, slovný 

a vetný prízvuk, rytmus) 

 segmentálne javy 

s dôrazom na javy 

odlišné od materinského 

jazyka (dlhé a krátke 

samohlásky) 

GRAFICKÁ STRÁNKA 

JAZYKA A PRAVOPIS: 

 pravopis výrazov 

osvojovanej slovnej 

zásoby 

SLOVNÁ ZÁSOBA: 

 slovná zásoba v rozsahu 

cca 150 lexikálnych 

jednotiek týkajúcich sa 

vymedzených 

tematických okruhov, 

situácií a funkcií jazyka 

GRAMATIKA: 

 Skladba vety: 

 oznamovacia veta 

 rozkazovacia veta 

 opytovacia veta – 

doplňovacia 

a zisťovacia 

Podstatné mená: 

 určitý člen v 4. páde 

 neurčitý člen v 1.páde 

 neurčitý člen v 4.páde 

Zámená: 

 osobné zámená er, sie, 

wir, ihr, sie (Plural) 

 opytovacie zámená wer, 

wie, woher, was, wo 

 privlastňovacie zámeno 

mein (jednotné číslo) 

Číslovky: 

 1-20 

Slovesá: 

 pravidelné časovanie 

slovies v 3. osobe 

jednotného čísla 

 časovanie slovies v 3. 

osobe množného čísla 

ŽIAK VIE: 

 povedať, čo kto práve 

robí 

 rozprávať o zvieratách 

a ich pôvode 

 povedať, u koho sa 

práve nachádza/sa bude 

nachádzať 

 povedať, čo niekto rád 

robí vo svojom voľnom 

čase 

 vyjadriť domnienku 

 povedať, čo kto má 

alebo čo potrebuje 

 povedať, na aký 

hudobný nástroj niekto 

hrá 

 vyjadriť, čo niekto má 

a nemá rád 

 rozprávať 

o voľnočasových 

aktivitách 

 niečo uhádnuť 

 povedať, čo rád / nerád 

robí 

 povedať, ako často 

niekto niečo robí 

 počítať do 20 

 

Osobnostný a 

sociálny 

rozvoj 

 

Ochrana 

života 

a zdravia 

 

Environment

álna výchova 

Multikultúrna 

výchova 

Mediálna 

výchova 

 



 pravidelné časovanie 

slovies v 1. a 2. osobe 

množného čísla 

Predložky: 

 predložka in + kontinent 

 predložka am + deň 

v týždni 

 predložka bei + osoba 

Vety so záporom nicht 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETU 

Pri hodnotení žiakov sa vychádza z Metodického pokynu MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy – č. 2011-3121/12824:4-921 a z Interného predpisu č.1/2020 pre postup hodnotenia 

a klasifikácie žiakov. 

U žiaka budú hodnotené vedomosti ústnou aj písomnou formou  podľa klasifikačných stupňov. Lekciové 

písomné práce budú hodnotené poľa percentuálneho vyjadrenia bodov nasledovne : 

100- 90 % 1 

89 – 75% 2 

74- 50% 3 

49 – 25% 4 

24 - 0% 5 

 

  

Obsah hodnotenia 

Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti – rozlišovanie a porovnávanie 

hlások, slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie. Úlohy vhodné pre žiakov tohto 

veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie prostredníctvom neverbálnych prostriedkov 

(označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, kreslenie). 



Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byt realistické, zmysluplné. 

Žiacke prehovory v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale majú byt vnímané v kontexte 

situácie. Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať 

správnej výslovnosti a náležitej intonácii. 

Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a porovnávanie 

písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v texte, čítanie krátkych textov s 

porozumením). 

Písaný prejav: úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. Žiaci odpisujú 

slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec píšu vlastné vety a krátke odseky. Úlohy musia byt 

autentické a pre žiakov zaujímavé (napísanie zoznamu potravín, ktoré treba kúpiť, napísať krátke vety o 

sebe a pod.). 

 

Spôsoby hodnotenia: 

• Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: ich cieľom je ohodnotiť vedomosti žiaka 

a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľovi aj žiakom monitorovať pokrok žiaka v učení. Forma a obsah 

hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti detí z vyučovania (typy úloh sú žiakom známe z vyučovacieho 

procesu). 

• Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viest žiakov k väčšej vzájomnej tolerancii a 

naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť atmosféru v triede, pretože 

žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého. 

• Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie vlastného 

pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si vlastných cieľov. Proces 

hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku. Medzi najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: 

portfólio, dotazníky, rozhovory s učiteľom a denníky. Portfólio obsahuje seba hodnotiace záznamy, 

hodnotenie učiteľom a zbierku prác, ktoré žiak vytvorí počas určitého obdobia. Súčasťou portfólia môžu 

byt písomné práce, kresby, projekty, výsledky testov a pod., ktoré si do portfólia vyberá žiak podľa 

vlastného uváženia. 

 
V počiatočnej fáze učenia sa cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní má hodnotenie žiakov 

predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovací predmet ruský jazyk sa radí medzi všeobecnovzdelávacie predmety do vzdelávacej oblasti 

Jazyk a komunikácia. Žiaci štvrtého ročníka primárneho vzdelávania získavajú vedomosti a spôsobilosti 

v rámci komunikačnej úrovne A1.1+, definovanej podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre 

jazyky.  Kompletnú úroveň A1.1+ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky dosiahnu 

žiaci po skončení piateho ročníka základnej školy. 

Zámerom zavedenia ruského jazyka ako druhého cudzieho jazyka už na prvom stupni základnej školy 

s pokračovaním na druhom stupni je na jednej strane podpora motivácie učenia sa cudzích jazykov 

u žiakov a na druhej strane využitie pomerne jednoduchého a prirodzeného osvojovania si cudzieho 

jazyka hravou formou v rannom školskom veku dieťaťa. Základný princíp vyučovania cudzích jazykov 

v primárnom vzdelávaní a tiež v prvých ročníkoch nižšieho stredného vzdelávania spočíva v podpore 

radosti žiakov z učenia sa cudzieho jazyka, využívaní vysokej miery zvedavosti detí, ich túžby objavovať. 

Proces učenia sa cudzieho jazyka v tejto fáze opierame o činnosť žiakov a ich zmyslové vnímanie, ktoré 

sú základom pre pamäťové a verbálne učenie sa. Dôležitou úlohou v oblasti cudzích jazykov je tiež 

podpora osobnosti dieťaťa. Vytvárajú sa základy pre ďalšie vzdelávanie, rozvíja sa schopnosť žiakov 

porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. 

Nasledujúce metodicko-didaktické princípy majú význam pre efektívne vyučovanie cudzieho jazyka v 5. 

ročníku základnej školy: 

 vyučovanie orientované na žiaka, 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu RUSKÝ JAZYK  

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP -      

ŠkVP 1      

Spolu 1      

Predmet Ruský jazyk predstavuje v 5. ročníku nižšieho stredného vzdelávania nový 

vyučovací predmet, ktorý bol vytvorený v rámci disponibilných hodín. Ide o povinne 

voliteľný predmet. 

Pri definovaní výchovno-vzdelávacích cieľov a obsahu vzdelávania škola vychádzala 

z učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 pre predmet Ruský jazyk, 

vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia, Bratislava, 2011 a tiež z konkrétnych možností školy 

a z časovej dotácie hodín určenej pre daný predmet. 



 činnostný charakter vyučovania, 

 rešpektovanie individuálnych osobitostí žiakov, 

 pozitívna motivácia, 

 názornosť a primeranosť veku, 

 časté striedanie organizačných foriem práce, 

 systematické opakovanie, 

 tolerovanie chyby ako prirodzenej súčasti učenia sa jazyka, 

 rozvíjanie komunikačnej kompetencie ako produktu vyučovania, nie domácej prípravy. 

 

CIELE PREDMETU 

Všeobecné ciele 

 vzbudiť záujem o cudzie jazyky, 

 vytvoriť základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie, 

 rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov, 

 podporovať všestranný rozvoj žiakov – kognitívny, sociálny, emocionálny, osobnostný, 

 rozvíjať interkultúrnu kompetenciu, 

 rozvíjať všetky jazykové činnosti: počúvanie s porozumením, rozprávanie, čítanie 

s porozumením, písanie, 

 využívať medzipredmetové vzťahy. 

 

Sociálne ciele 

 akceptovať seba ako súčasť skupiny, 

 uplatniť vzájomnú ohľaduplnosť, 

 zmysluplne spolupracovať s partnerom, 

 akceptovať spolupatričnosť ku skupine, 

 vedome predlžovať fázy sústredenie a práce, 

 pomáhať iným, povzbudiť ich, 

 cítiť spoločnú zodpovednosť, 

 akceptovať rozhodnutie väčšiny, 

 vedieť sa prispôsobiť a presadiť, 

 požičať niečo, poprosiť o niečo, 

 ospravedlniť sa, 

 akceptovať chyby, 

 naučiť sa znášať prehry, 

 prevziať zodpovednosť za seba. 

 

KOMPETENCIE 

Všeobecné komptencie 

Žiak na úrovni A1.1+ si rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal: 

 osvojiť si efektívne stratégie učenia sa, 

 sústrediť sa na prijímanie informácií, 



 používať získané vedomosti a spôsobilosti. 

 

Komunikačné jazykové kompetencie 

Žiak, ktorý dosiahne úroveň A1.1+: 

 používa známe každodenné výrazy, najzakladanejšie slovné spojenia, jednoduché vety a rozumie 

im, 

 dokáže predstaviť seba a iných, 

 dokáže porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne, 

 dokáže jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov, 

 dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale aj 

neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie a vyjadrenia 

svojich osobných záujmov. 

 

Jazyková kompetencia 

 

Žiak  na úrovni A1.1+: 

• používa iba najzákladanejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich jeho osoby a záujmov, 

• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení  

• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení  

• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia a vety, 

• dokáže vyhláskovať svoje meno a adresu. 

 

Sociolingválna kompetencia 

 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

 nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu, 

 pozdraviť sa a rozlúčiť sa, predstaviť sa a poďakovať sa, atď. 

 

Pragmatická kompetencia 

 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

 spájať písmená, 

 spájať slová pomocou spojovacích výrazov „a“, „alebo“. 

 

 

Komunikačné jazykové činnosti a stratégie 

 

Receptívne činnosti a stratégie 

 

Rozvoj počúvania s porozumením sa pri vyučovaní cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní považuje za 

kľúčový. Žiak počúva rôzne dialógy, texty, príbehy a pod. v ruskom jazyku, ktoré potom ako modely 

imituje a používa v rozličných situáciách. Vnímanie a porozumenie zvukovej stránky jazyka je 

východiskom pre rozvoj ostatných komunikačných činností a stratégií. Osvojenie si zvukovej podoby 

jazyka predchádza osvojeniu si jeho písomnej podoby. 

 

 

 

 



Počúvanie s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

 identifikovať známe slová, najzakladanejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce sa 

jeho osoby a záujmov, 

 porozumieť najzakladanejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, ktoré sa týkajú 

jeho osoby a záujmov, 

 porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine, 

 porozumieť jednoduchým pokynom ako sa orientovať, 

 porozumieť jednoduchým otázkam na známe témy, 

 porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého textu za predpokladu, že je hovorený 

zreteľne so správnou artikuláciou a porozumenie je podporené vizuálnymi podnetmi. 

 

Čítanie s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

 identifikovať hlásky, 

 vyhľadávať známe slová a základné slovné spojenia, 

 porozumieť a zapamätať si jednoduché slová a vety na známe témy, 

 prečítať a porozumieť jednoduché pokyny k práci na vyučovacej hodine, 

 porozumieť hlavnej myšlienke jednoduchého textu na známu tému, 

 porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom (napr. na plagátoch, pohľadniciach). 

 

 

Produktívne činnosti a stratégie 

 

Ústny prejav – výkonový štandard 

 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

 pozdraviť sa, 

 predstaviť sa 

 opýtať sa ľudí, ako sa majú, 

 klásť jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov,  

 odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov 

 porozumieť a riadiť sa jednoduchými pokynmi, 

 vyjadriť, čo má rád a nemá rád, 

 používať základné číslovky, údaje o cenách a čase, 

 porozumieť časovým údajom v rámci denného režimu, týždňa, mesiaca a roka, 

 jednoduchým spôsobom opísať seba, svoj domov, školu, spolužiakov, 

 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s partnerom v krátkom dialógu na známe témy. 

 

 

Písomný prejav – výkonový štandard 

 

Písanie sa začína nacvičovať pomocou aktivít, v ktorých žiak odpisuje alebo dopĺňa písmená, slová, 

neskôr krátke vety a nakoniec aj krátke, jednoduché odseky, pričom má k dispozícii správny vzor. 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

 správne napísať všetky písmená abecedy, 

 správne odpísať slová, krátke vety, 

 napísať vlastné meno, adresu, vek, dátum narodenia, 

 napísať krátky pozdrav a pohľadnicu. 



 

Postup pri rozvíjaní komunikačných jazykových kompetencií 

 

Počúvanie s porozumením a ústny prejav ako primárna činnosť 

 

V počiatočných etapách je vyučovanie cudzieho jazyka zamerané na nácvik správnej výslovnosti, 

budovanie aktívnej slovnej zásoby a komunikačných zručností. Rozvíjajú sa receptívne činnosti: 

počúvanie ako jazykový vzor a zdroj jazykových prostriedkov a produktívne činnosti: ústny prejav, kde 

dôležitú úlohu zohráva reprodukčná fáza – rôzne druhy opakovania. 

 

Začiatky čítania a písania 

 

V počiatočnej fáze čítania žiaci čítajú slová (neskôr vety), ktoré si už osvojili (rozumejú im po vypočutí 

vedia ich vyslovovať, poznajú ich význam). Žiaci začínajú písať po nácviku čítania slov, resp. po 

vizuálnom kontakte s písomnou podobou známych slov. Písanie sa najprv obmedzuje na odpisovanie slov 

(neskôr viet). 

 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Témy vhodné pre komunikačnú úroveň A1.1+: 

 

1. Opakovanie, azbuka 

2. Obliekanie a móda (základné druhy oblečenia) 

3. Vzdelávanie (škola a jej zariadenie, učebné predmety) 

4. Domov a bývanie (môj dom/byt, domov) 

5. V meste (objekty v meste, kde bývam) 

6. Obchody (obchody a nakupovanie) 

7. Stravovanie (zdravé stravovanie, jedlá) 

8. Šport (druhy športu) 

 

Poznámka: Nie je potrebné, aby sa v rámci komunikačnej úrovne A1.1+ prebrali všetky témy. 

 

 

 

 

Tematický 

okruh  

Obsahový 

štandard  

Výkonový 

štandard  

Prierezové témy  

Opakovanie 

Azbuka 

 

Opakovanie:  

zoznámenie sa. 

Pozdravy. Ako sa 

voláš? Ja sa 

volám... 

Opakovanie 

jednotlivých 

písmen azbuky 

Žiak sa vie pozdraviť, 

predstaviť, rozumie 

základným pojmom. 

 

Žiak rozumie 

základným pojmom 

používaným na 

vyučovacej hodine. 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 



Obliekanie a móda Slovná zásoba: 

oblečenie, farby 

Sloveso: obliekať si 

Žiak vie farby 

a oblečenie 

- белый, желтый, 

черный, зеленый. 

- юбка, брюки, 

свитер, футболка 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

V škole 

Predmety 

Pomenovanie 

predmetov v škole 

Slovesá: písať, 

čítať, kresliť, 

spievať, behať 

Žiak vie pomenovať 

predmety v škole a čo 

robí na tých 

predmetoch 

- английский, 

словацкий, история, 

география 

- танцевать, писать, 

читать. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

V izbe, v dome Slovná zásoba: 

v izbe, v dome: 

izby, nábytok 

Žiak vie základné 

pomenovania 

predmetov 

v domácnosti a hračiek. 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

V meste Slovná zásoba 

v meste 

Sloveso bývať 

Žiak vie slovnú zásobu 

témy v meste 

- магазин, кино, 

музей, фабрика 

Žiak vie požívať 

sloveso byť, vie 

povedať kde býva 

a opýtať sa na to iných. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

 

 

V obchode 

Stavovanie, jedlo 

Slovná zásoba 

k téme obchod  

Sloveso kupovať 

Sloveso mať 

Sloveso mať rád 

Žiak vie pomenovať 

rôzne druhy obchodov 

- мясник, булочная, 

галантерея, торговый 

центр 

Žiak vie pomenovať 

rôzne druhy potravín, 

ovocia, zeleniny 

- яблоко, помидор, 

макароны, хлеб, 

молоко 

 

Žiak vie povedať čo si 

chce kúpiť 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

 



Žiak vie povedať čo 

má a čo má rád. 

 

Šport 

Hry 

Pomenovanie 

športov, hier 

 

Žiak vie pomenovať 

základné druhy športov 

a hier. 

- футбол, баскетбол, 

тенис 

- олимпийские игры, 

соревнования 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

Opakovacia lekcia Opis obrázkov, 

fotografií. 

Dopĺňanie 

dialógov. 

Hádanky. 

Hry s písmenami. 

Pesničky. 

 

Žiak vie opísať, kto je 

na obrázku, fotografii. 

Správne dopĺňa 

dialógy. 

Háda hádanky. 

Ovláda   hry s 

písmenkami azbuky. 

Správne spieva 

pesničky. 

Osobnostný   a 

sociálny rozvoj 

 

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETU 

Pri hodnotení žiakov sa vychádza z Metodického pokynu MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy – č. 2011-3121/12824:4-921 a z Interného predpisu č.5/2017 pre postup hodnotenia 

a klasifikácie žiakov. 

U žiaka budú hodnotené vedomosti ústnou aj písomnou formou  podľa klasifikačných stupňov. Lekciové 

písomné práce budú hodnotené poľa percentuálneho vyjadrenia bodov nasledovne : 

100- 90 % 1 

89 – 75% 2 

74- 50% 3 

49 – 25% 4 

24 - 0% 5 

 

  



 

Obsah hodnotenia 

Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti – rozlišovanie a porovnávanie 

hlások, slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie. Úlohy vhodné pre žiakov tohto 

veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie prostredníctvom neverbálnych prostriedkov 

(označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, kreslenie). 

Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byt realistické, zmysluplné. 

Žiacke prehovory v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale majú byt vnímané v kontexte 

situácie. Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať 

správnej výslovnosti a náležitej intonácii. 

Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a porovnávanie 

písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v texte, čítanie krátkych textov s 

porozumením). 

Písaný prejav: úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. Žiaci odpisujú 

slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec píšu vlastné vety a krátke odseky. Úlohy musia byť 

autentické a pre žiakov zaujímavé (napísanie zoznamu potravín, ktoré treba kúpiť, napísať krátke vety o 

sebe a pod.). 

 

Spôsoby hodnotenia: 

• Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: ich cieľom je ohodnotiť vedomosti žiaka 

a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľovi aj žiakom monitorovať pokrok žiaka v učení. Forma a obsah 

hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti detí z vyučovania (typy úloh sú žiakom známe z vyučovacieho 

procesu). 

• Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viest žiakov k väčšej vzájomnej tolerancii a 

naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť atmosféru v triede, pretože 

žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého. 

• Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie vlastného 

pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si vlastných cieľov. Proces 

hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku. Medzi najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: 

portfólio, dotazníky, rozhovory s učiteľom a denníky. Portfólio obsahuje seba hodnotiace záznamy, 

hodnotenie učiteľom a zbierku prác, ktoré žiak vytvorí počas určitého obdobia. Súčasťou portfólia môžu 

byt písomné práce, kresby, projekty, výsledky testov a pod., ktoré si do portfólia vyberá žiak podľa 

vlastného uváženia. 

 
V počiatočnej fáze učenia sa cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní má hodnotenie žiakov 

predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/matematika_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu MATEMATIKA 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

ŠVP 4      

ŠkVP 1      

Spolu 5      

Učebné osnovy pre 5. ročník sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet 

Matematika. 

 

Využitie disponibilných hodín: 
V piatom ročníku je navýšená časová dotácia hodín o jednu vyučovaciu hodinu. Táto hodina sa 

použije na opakovanie a upevňovanie preberaného učiva. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Matematika 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre II. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/matematika_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/matematika_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/informatika_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu INFORMATIKA 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

ŠVP 1      

ŠkVP -      

Spolu 1      

Učebné osnovy pre 5. ročník sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet 

Informatika. 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Informatika 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre II. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/informatika_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/informatika_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/biologia_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu BIOLÓGIA 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

ŠVP 2      

ŠkVP -      

Spolu 2      

Učebné osnovy pre 5. ročník sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet 

Biológia. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Biológia 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre II. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/biologia_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/biologia_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/dejepis_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu DEJEPIS 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

ŠVP 1      

ŠkVP -      

Spolu 1      

Učebné osnovy pre 5. ročník sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Dejepis. 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Dejepis 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre II. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/dejepis_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/dejepis_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/geografia_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu Geografia 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

ŠVP 2      

ŠkVP 1      

Spolu 3      

Učebné osnovy pre 5. ročník sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet 

Geografia. 

 

Využitie disponibilných hodín: 
V piatom ročníku je navýšená časová dotácia hodín o jednu vyučovaciu hodinu. Táto hodina sa 

použije na vyučovanie obsahu predmetu metodikou CLIL. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Geografa 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre II. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/geografia_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/geografia_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/eticka-

vychova_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu ETICKÁ VÝCHOVA 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

ŠVP 1      

ŠkVP -      

Spolu 1      

Učebné osnovy pre 5. ročník sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Etická 

výchova. 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Etická výchova 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre II. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/eticka-vychova_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/eticka-vychova_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/nabozenska-vychova-katolicka_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

ŠVP 1      

ŠkVP -      

Spolu 1      

Učebné osnovy pre 5. ročník sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet 

Náboženská výchova. 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Náboženská 

výchova schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre II. stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nabozenska-vychova-katolicka_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nabozenska-vychova-katolicka_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/technika_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu TECHNIKA 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

ŠVP 1      

ŠkVP -      

Spolu 1      

Učebné osnovy pre 5. ročník sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet 

Technika. 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Technika 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre II. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/technika_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/technika_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/hudobna-

vychova_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu HUDOBNÁ VÝCHOVA 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

ŠVP 1      

ŠkVP -      

Spolu 1      

Učebné osnovy pre 5. ročník sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet 

Hudobná výchova. 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Hudobná výchova 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre II. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/hudobna-vychova_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/hudobna-vychova_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/vytvarna-

vychova_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

ŠVP 1      

ŠkVP -      

Spolu 1      

Učebné osnovy pre 5. ročník sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet 

Výtvarná výchova. 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Výtvarná výchova 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre II. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/vytvarna-vychova_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/vytvarna-vychova_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/telesna-a-

sportova-vychova_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

ŠVP 2      

ŠkVP -      

Spolu 2      

Učebné osnovy pre 5. ročník sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Telesná 

a športová výchova. 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Telesná a športová 

výchova schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre II. stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/telesna-a-sportova-vychova_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/telesna-a-sportova-vychova_nsv_2014.pdf


 

 

V. PRÍLOHY 

 

Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach 

Súkromnej základnej školy , Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec 

 

Finančná gramotnosť 

  
Finančnú gramotnosť môžeme chápať ako schopnosť človeka rozumieť podstate a funkcií peňazí, ich 

významu pre plnohodnotný život.  

Úlohou finančnej gramotnosti je pripraviť mladého, samostatne uvažujúceho človeka na efektívne 

riadenie svojich finančných zdrojov, na celoživotné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.  

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

efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále sa meniace ekonomické prostredie.  

Pre úspešnú realizáciu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti je najdôležitejšie jej porozumenie. 

Učiteľ musí pochopiť čo finančná gramotnosť je, aby vedel správne rozhodnúť, ako ju bude vo vyučovaní 

realizovať a do ktorých predmetov ju začlení.  

Vzhľadom na skutočnosť, že finančná gramotnosť má charakter prierezovej témy, predpokladom 

správneho začlenenia do vyučovacieho predmetu je úzka tímová spolupráca učiteľov.  

Finančná gramotnosť je ucelený systém finančného vzdelávania a preto je potrebné zohľadňovať 

nadväznosť medzi prvým a druhým stupňom ZŠ.  

Vzhľadom na charakter finančnej gramotnosti je vhodné realizovať ju pomocou integrovaného 

vyučovania, ktoré umožňuje prepájať poznatky, vnímať súvislosti a aplikovať nadobudnuté zručnosti v 

reálnom živote.  

Problematika finančnej gramotnosti musí byť správne interpretovaná s prihliadnutím na vek žiakov. Škola 

musí žiakov pripraviť na vyhľadávanie správnych a objektívnych informácií, kritické myslenie, 

rozoznávanie potrebného od zbytočného, pravdivého od nepravdivého. Naučiť žiakov čítať reklamné 

letáky, precvičovať čítanie s porozumením, upozorniť na varovné signály (drobné písmo, 

neprehľadnosť,...).  

Vzhľadom na citlivosť témy je vhodné informovať rodičov o zámeroch a princípoch finančného 

vzdelávania škole. Najvhodnejšie je vyhnúť sa citlivým osobným údajom a vyučovať prostredníctvom 

inscenačných metód.  

Chceme vychovávať mladých ľudí, ktorí budú schopní vybrať si účet v banke podľa svojich potrieb a nie 

podľa toho, akú krikľavú reklamu ponúkajú. Mladých ľudí, ktorým nerobí problém vypočítať si výšku 

úroku pri žiadosti o pôžičku či hypotéku. Mladých ľudí, ktorí poznajú rozdiel medzi debetnou a kreditnou 

kartou. Ľudí, pre ktorých budú peniaze predstavovať hodnotu ich schopností a vynaloženého úsilia a nie 

výsledok podvádzania a tunelovania.  

Táto práca je veľmi dôležitá a neskutočne náročná. Je len na nás, aby sme poskytli žiakom pomoc pri 

zvládaní prvých krokov k dostatočnému finančnému povedomiu už na základných školách. 

 

 



 

Finančnú gramotnosť zadeľujeme do 7 kategórií :  

 

1. Človek vo sfére peňazí:  

 

Hlavnou kompetenciou je posúdenie významu trvalých životných hodnôt, vplyvu peňazí na ich 

zachovávanie, stanovenie životných priorít.  

Čiastková kompetencia 1: zachovať trvalé životné hodnoty, osvojiť si vzťah medzi  

životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.  

Čiastková kompetencia 2:pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov 

jej vyjadrenia.  

Čiastková kompetencia 3: osvojiť si základné etické súvislosti problematiky.  

Čiastková kompetencia 4:vedieť stručne popísať ekonomickú sféru jednotlivca a rodiny.  

Čiastková kompetencia 5: osvojiť si čo znamená žiť hospodárne.  

 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí:  
 

Hlavnou kompetenciou je používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných 

financiách.  

Čiastková kompetencia 1: prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.  

Čiastková kompetencia 2: nájsť a vedieť vyhodnotiť informácie s rôznych zdrojov.  

Čiastková kompetencia 3: kontrolovať osobné údaje a informácie.  

Čiastková kompetencia 4:prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov. Stanoviť 

merateľné krátkodobé finančné ciele.  

Čiastková kompetencia 5: vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných záležitostiach.  

Čiastková kompetencia 6: vedieť stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov.  

 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb ( príjem a práca):  
 

Hlavnou kompetenciou je porozumieť a orientovať sa v zabezpečení životných potrieb jednotlivca a 

rodiny.  

Čiastková kompetencia 1: poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.  

Čiastková kompetencia 2: identifikovať zdroje osobných príjmov.  

 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi:  
 

Hlavnou kompetenciou je organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti.  

Čiastková kompetencia 1: vypracovať osobný finančný plán.  

Čiastková kompetencia 2: uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe.  

 

5. Úver a dlh:  
 

Hlavnou kompetenciou je udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu.  

Čiastková kompetencia 1: identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov.  

Čiastková kompetencia 2: vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať práva žiadateľa o 

úver v súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti.  

 

6. Sporenie a investovanie:  
 

Hlavnou kompetenciou je aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi.  

Čiastková kompetencia 1: diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite.  



 

 

7. Riadenie rizika a poistenie:  
 

Hlavnou kompetenciou je používanie primeraných stratégií riadenia rizík.  

 

 

Finančná gramotnosť v matematike:  
 

Ročník 5.  
Kompetencie: - chápať funkciu peňazí ako prostriedok na zabezpečenie základných ľudských  

potrieb a hodnôt  

- vedieť stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov  

Téma: Počítame v eurách a centoch  

Kompetencie: - plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

- poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby  

- porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania životných potrieb jednotlivca  

- identifikovať zdroje osobných príjmov  

- orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny peniazmi  

 

Téma: Osobný a rodinný rozpočet – projekt 

 

Finančná gramotnosť v biológii:  
 

NŠFG definuje finančnú gramotnosť ako „ schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na 

efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba 

a svojej domácnosti.“ PISA definuje finančnú gramotnosť ako znalosť a pochopenie finančných pojmov 

a rizík, sú to schopnosti, motivácia a sebadôvera využívať získané vedomosti za účelom vykonávania 

efektívnych rozhodnutí v celom rade finančných súvislostí s cieľom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca 

i spoločnosti, a tým im umožniť účasť na ekonomickom dianí.  

 

Témy, v ktorých možno učiť finančnej gramotnosti:  

 

 Les, význam lesných drevín, Voda a jej okolie, Pole, poľné plodiny  

- Trvalé životné hodnoty, osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami, ochrana 

prírody a financie  

 

 Rastliny pestované v záhradách, Živočíchy chovateľsky prospešné pre človeka  

 

- žiť hospodárne, starostlivosť o zdravie = finančné šetrenie  

 Biológia človeka  

- Starostlivosť o zdravie, zdravý životný štýl = finančné šetrenie  

 

 Znečisťovanie životného prostredia, Svetové environmentálne problémy a ich riešenie  

- Ochrana prírody a finančné náklady, finančné šetrenie  

 

Využitie metód:  

- Heuristická, situačná, inscenačná, Brainstorming, myšlienková mapa, prelomenie ľadov, doplňovačky, 

osemsmerovky, tajničky  



 

 

Finančná gramotnosť v etickej výchove:  
 

NŠFG definuje finančnú gramotnosť ako „ schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na 

efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba 

a svojej domácnosti.“ PISA definuje finančnú gramotnosť ako znalosť a pochopenie finančných pojmov 

a rizík, sú to schopnosti, motivácia a sebadôvera využívať získané vedomosti za účelom vykonávania 

efektívnych rozhodnutí v celom rade finančných súvislostí s cieľom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca 

i spoločnosti, a tým im umožniť účasť na ekonomickom dianí.  

 

Témy, v ktorých možno učiť finančnej gramotnosti:  

 

Ekonomické hodnoty a etika  

 Pozitívne vzory správania v histórii a literatúre  

- Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, spoločenské potreby  

 

 Pozitívne vzory v každodennom živote  

- Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, spoločenské potreby  

 

 Masmediálne vplyvy  

- Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe  

- Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predĺžením) alebo ako ich 

zvládnuť  

 

 Dobré meno a pravda ako etické hodnoty  

- Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predĺžením) alebo ako ich 

zvládnuť  

 

 Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine  

- Identifikovať zdroje osobných príjmov  

- Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite  

 

 Vzťah k chorým, starým, postihnutým ľuďom  

- Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu  

 

Využitie metód:  

- Heuristická, situačná, inscenačná, Brainstorming, myšlienková mapa, prelomenie ľadov, doplňovačky, 

osemsmerovky, tajničky  

 

 

Finančná gramotnosť v náboženskej výchove:  
 

Kompetencie: 

- zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami 

a financiami ako prostriedku zabezpečenia, 

- poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. 

V 5. ročníku sa v rámci FG zameriavame na hlavnú myšlienku: Osobnou usilovnosťou a pracovitosťou 

zveľaďovať svoj majetok. 

 

 



 

 

Finančná gramotnosť v dejepise:  
 

Ročník :5  
Čo potrebujeme vedieť pri prechádzke časom. Písomné historické pramene. Kto ochraňuje historické 

pamiatky. Kde sme bývali v minulosti a kde bývame dnes. Ako si človek vytváral rodinu. Práca – trest 

alebo radosť. Detská práca. Prvé knihy. Médiá. Keď zlyhá komunikácia  

Ročník:6. Doba bronzová, medená, železná. Civilizácie starého orientu. Grécka kultúra. Rímska ríša, 

dôsledky jej rozpadu, Ako sa žilo v stredoveku. 

 

Finančná gramotnosť v geografii:  
 

Ročník 5:  

Opísať možnosti finančnej pomoci pri živelných pohromách a katastrofách. Financovanie opráv pamiatok 

UNESCO. 

 

Finančná gramotnosť v informatike:  
 

 IKT v bežnom živote (digitálne zariadenia v domácnosti, mobil...) – hrozba hekerstva  

 Práca s tabuľkami- jednoduché finančné operácie – vytvoriť tabuľku na domáci rozpočet, tabuľku 

na výpočet splátok...  

 Vytvoriť plán domáceho hospodárenia  

 Práca s prezentáciou- bohatstvo a chudoba, ľudská práca – peniaze  

 

Finančná gramotnosť v anglickom jazyku / nemeckom jazyku:  
 

Rozvíjať finančnú gramotnosť  

- navodzovaním komunikačne podnetného prostredia v komunikačných situáciách: v obchode, v 

reštaurácii, u lekára, na dovolenke, v domácom prostredí a pod. - využívaním metód a foriem práce 

ako inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenej a 

voľnej diskusie, audio/video prezentácií s cieľom rozvíjania aktívnej slovnej zásoby a kultúry 

komunikácie,  

- využívaním gramatického a lexikálneho obsahu učiva ( číslovky, ako matematické počtové 

výkony, príslovky, stupňovanie prídavných mien v rámci porovnávania),  

- prácou s doplnkovými výukovými prostriedkami a prácou s informáciami pri tvorbe projektových 

prác v tematických okruhoch Cestovanie, Obchod a služby, Peniaze a ich význam, Domov a 

bývanie  

- v rámci medzipredmetových vzťahov prepájaním obsahu učiva s obsahom učiva v predmete 

matematika  

 

 

Finančná gramotnosť v slovenskom jazyku a literatúre:  
 

Jazyk a sloh: 



 

- vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny,  

-  vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôžičkou), 

- vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze,  

- demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a 

peňazí), 

- uviesť silné a slabé stránky internetových a tlačových zdrojov informácií o produktoch,  

- opísať základné typy , 

- opísať tvorbu ceny ako súčasť nákladov, zisku, DPH,  

- zhodnotiť vplyv ponuky a dopytu na tvorbu ceny a jej zmeny,  

- uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. marketing alebo reklamné techniky) môžu u 

rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť peniaze,  

- opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní finančných prostriedkov,  

- kriticky zhodnotiť informácie poskytované reklamou.  

 

Literatúra: 

 

- vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze,  

- demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a  chudobu (z pohľadu ľudskej práce a 

peňazí.  

 

 

Finančná gramotnosť v telesnej a športovej výchove:  
 

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.  

Minimálne požiadavky na funkčnú finančnú gramotnosť sú popísané v dokumente Národný štandard 

finančnej gramotnosti, z ktorého sme čerpali pri vypracovaní metodických materiálov pre vyučujúcich 

našej školy pre úroveň ISCED 1 a ISCED 2, ktoré sú im k dispozícii.  

Učebné materiály a pomôcky obsahujú analýzu ekonomického fungovania rodín, modely fungovania 

ekonomicky úspešných jedincov a kopírovanie ich životnej cesty. Zdôrazňujú potrebu nárastu počtu 

ekonomicky úspešných jednotlivcov ako dôležitého prvku hospodárskeho rastu krajiny a napomáhajú 

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.  

V metodickom materiály sú vyčlenené témy, kompetencie a čiastkové kompetencie , očakávania, a 

základné pojmy. 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 1– primárne 

vzdelávanie a na úrovni 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie.  

Žiak charakterizuje zdravotné poistenie a sociálne poistenie – nemocenské poistenie, dôchodkové 

poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Vysvetlí základný účel 



verejného poistenia, stručne charakterizuje zdravotné poistenie, sociálne poistenie – nemocenské 

poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.  

Žiak vysvetlí v rámci súkromného poistenia podstatu a význam poistenia majetku, zodpovednosti za 

spôsobené škody, úrazového a životného poistenia. Vymenuje cennosti, ktoré sa bežne nachádzajú v 

domácnostiach a opíše, akým spôsobom môžu byť tieto cenné predmety a majetkové hodnoty ohrozené 

alebo stratené. Opíše, akým spôsobom môžu byť chránené cenné predmety a majetkové hodnoty.  

Charakterizuje oblasti, kde je človek vystavený možnosti úrazu.  

 

- zdravotné a úrazové poistenie  

- financovanie lyžiarskych kurzov  

- financovanie športových súťaží 

 

 

Finančná gramotnosť vo výtvarnej a hudobnej výchove:  
 

Rozhodovanie spojené s existenciou človeka v dnešnej spoločnosti je úzko previazané s ekonomickým 

rozhodovaním v každodennom živote. Realita súčasného sveta však upozorňuje na to, že napriek dobe, v 

ktorej je sa pomerne jednoducho a rýchlo dostať k rôznym informáciám, je nevyhnutné vzdelávanie v 

oblasti finančnej gramotnosti. Preto sa finančné vzdelávanie stáva dôležitou súčasťou prípravy žiakov už 

na prvom ale aj na druhom stupni základnej školy.  

PK výchov bude využívať FIG na vyučovacích hodinách takto:  

- v témach vhodných na využitie prerozprávať základné finančné možnosti, ktoré vznikli...  

- poskytnúť základné vedomosti o vzniku a používaní peňazí  

- upozorniť na vhodné využívanie peňazí a spôsoby ,,rozumného,, šetrenia peňazí v každodennom živote 

(výlet, nákup pomôcok, šetrenie pri nákupe, nerozhadzovanie a zváženie výdavku...  

- rozpoznanie ,,klamlivej,, ponuky, hazardných ponúk, nadhodnotenia ponuky...  

- viesť žiakov k vyhľadávaniu finančných informácií z rôznych zdrojov a ich porovnávaniu, využitiu vo 

svoj prospech  

- podporovať žiacke objavovanie a samostatné riešenie problémových situácií  

- predkladať žiakom také problémy, ktoré vyžadujú uplatnenie vedomostí, zručností a schopností z 

viacerých predmetov a životných skúseností  

- pracovať s príkladmi, ktoré sú blízke bežnému životu žiakov  

 

 

 

 

 


