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1 ZAMERANIE ŠKOLY 

1.1 Charakteristika školy – súčasný stav  

ZŠ s MŠ Bystričany je plnoorganizovanou štátnou základnou školou zriadenou obcou 

Bystričany 1. 9. 2002 zlúčením základnej a materskej školy. V obci Bystričany je jediným 

subjektom poskytujúcim vzdelanie vo vzdelávacích stupňoch ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2. 

Základná škola disponuje hlavnou budovou, v ktorej sa nachádzajú kmeňové učebne tried 

a školského klubu detí, odborné učebne (laboratórium, multimediálna učebňa, informatická 

učebňa), kabinety a kancelárie. V blízkosti hlavnej budovy sú dve vedľajšie budovy, 

stavebne s hlavnou budovou neprepojené. V jednej je umiestnená školská kuchyňa, jedáleň 

a výtvarný ateliér, v druhej sa nachádza telocvičňa, dve šatne, školská dielňa, školská 

a obecná knižnica a technické zázemie. Škola je umiestnená vo veľkom areáli, využívanom 

na športové a relaxačné účely. Pre žiakov aj verejnosť je k dispozícii multifunkčné ihrisko, 

klzisko s vlastnou šatňou a zázemím v správe externého správcu, doskočisko na atletiku. Na 

vzdelávanie slúži aj okrasná výsadba, kvetinová záhrada a ovocná záhrada. Predovšetkým na 

relaxačné účely sa využíva veľký altánok a rozsiahle trávnaté plochy v celom areáli školy. 

Takmer všetci žiaci navštevujúci základnú školu majú trvalé bydlisko v obci Bystričany 

vrátane častí Vieska a Chalmová. Školský obvod základnej školy Bystričany má pôsobnosť 

aj pre obec Čereňany, odkiaľ sporadicky dochádza niekoľko žiakov. 

Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú pedagogickí zamestnanci plniaci aj ďalšie úlohy. Na 

podporu odborných činností, koordinácie prierezových tém a plnenie úloh vyplývajúcich zo 

zamerania školy sú zriadené pozície koordinátorov environmentálnej výchovy, bezpečnosti 

a prevencie, výchovy k zdravému spôsobu života, výchovy k finančnej gramotnosti, 

multikultúrnej výchovy, výchovy k čitateľskej gramotnosti, školského knihovníka. Ďalšie 

špecializované činnosti v oblasti starostlivosti o žiakov so zdravotným znevýhodnením 

zabezpečuje výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg a asistenti učiteľa. Úlohy 

kariérneho poradenstva zabezpečuje pedagóg prostredníctvom obsahu vyučovacieho 

predmetu občianska náuka.  

Ako poradné orgány riaditeľa školy sú zriadené predmetové komisie: prírodovedných 

predmetov, jazykov, spoločenskovedných predmetov a výchovných predmetov.  

V škole je v zmysle zákona 596/2008 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

zvolená rada školy plniaca úlohy podľa toho istého zákona. 

Spoluprácu so zákonnými zástupcami zabezpečuje Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Bystričany, 

ktorá reprezentuje občianske združenie združujúce zákonných zástupcov detí a žiakov ZŠ 

s MŠ Bystričany.  
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1.2 Zameranie školy 

Školský vzdelávací program má predovšetkým kvalitne naplňovať vzdelávacie ciele 

a kompetencie ako sú uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, zároveň však využíva 

aktuálne možnosti školy a pedagogického zboru, rešpektuje prostredie, v ktorom sa škola 

nachádza, a predovšetkým sa snaží vyjsť v ústrety požiadavkám rodičov a žiakov v súlade 

s potrebami a požiadavkami zriaďovateľa.  

Uvedomujeme si, že naši žiaci majú v rámci svojej individuality veľmi rôznorodé 

vzdelávacie potreby, ktoré chceme zohľadňovať. Sme partneri a máme spoločný cieľ – získať 

zodpovedajúce zručnosti, vedomosti a postoje. Snažíme sa v škole vytvoriť demokratickú 

klímu, aby sme mohli poskytnúť žiakom kvalitné základy moderného všeobecného vzdelania 

zamerané pre ďalšie štúdium, ale aj k praktickému životu. Usilujeme sa o rozvoj osobnosti 

každého žiaka na základe pochopenia a prijatia všeobecným platných mravných noriem 

a princípov s dôrazom na zdravý životný štýl s ovplyvňovaním využitia voľného času žiakov. 

Nezanedbateľnou súčasťou je práca s modernými informačno-komunikačnými 

technológiami, ktorá plynule nadväzuje na ostatné komunikačné schopnosti a vedomosti 

vštepované žiakom.  

Vzhľadom na existujúcu situáciu, doterajšie skúsenosti, požiadavky zriaďovateľa, 

zákonných zástupcov a očakávania miestnej verejnosti sa škola neprofiluje výrazne 

v niektorej oblasti výchovy a vzdelávania ale jej hlavným zameraním je poskytnúť kvalitné 

všeobecné vzdelanie všetkým deťom bez rozdielu. Podporujeme inklúziu detí zdravotne 

znevýhodnených formou integrácie a vzdelávania prostredníctvom individuálnych 

výchovno-vzdelávacích plánov s prihliadnutím na ich znevýhodnenie, poskytujeme 

poradenstvo aj v prípade intaktných žiakov. Nezabúdame ani na podporu a rozvoj talentu 

a nadania detí, ktorým sa venujeme vo zvýšenej miere prostredníctvom záujmovej činnosti, 

účasti na súťažiach na rôznych úrovniach, prezentácii žiakov na verejnosti a reprezentácii 

obce a škole vo vzťahu k regiónu. Škola poskytuje možnosť umeleckého vzdelávania 

v elokovaných pracoviskách základných umeleckých škôl.  

Každé dieťa je v našej škole vítané, akceptované a podporované, aby sme naplnili strategickú 

víziu školy odrážajúcu sa v názve školského vzdelávacieho programu – Škola pre všetkých. 

Vzdelávanie a výchova sú postavené na štyroch pilieroch, obsahujúcich základné strategické 

ciele tak, aby sme dosiahli jednotu výchovného pôsobenia a vzdelávania na žiaka. 

Spoločným úsilím žiakov a pedagógov je napĺňanie cieľov jednotlivých pilierov vzdelávania 

v ZŠ s MŠ Bystričany:  
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2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ 

S MŠ BYSTRIČANY 

Ciele výchovy a vzdelávania v ZŠ s MŠ Bystričany vychádzajú z cieľov výchovy 

a vzdelávania deklarovaných v Štátnom vzdelávacom programe a zamerania školy. 

2.1 Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania 

• poskytovať kvalitné nižšie stredné vzdelanie s dôrazom na rešpektovanie osobnosti 

jednotlivca a jeho možnosti a potreby 

• rozvíjať individualitu každého žiaka, posilňovať úctu k jednotlivcom i skupinám, 

pripraviť žiaka na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia 

a znášanlivosti 

• naučiť chápať a tolerovať rozdiely kultúrne, náboženské a etnické  

• podporovať zdravý životný štýl, posilňovať bezpečné správanie, rozoznávať 

a vyvarovať sa  protispoločenskému správaniu 

• vytvárať základy gramotností a rozvíjať kompetencie jednotlivca, predovšetkým 

v oblasti ústnych a písomných spôsobilostí, komunikácie v slovenskom jazyku, 

ďalších cudzích jazykoch, matematickej a prírodovednej gramotnosti, kompetencie 

sociálne, občianske a kultúrne, k celoživotnému učeniu sa, kompetencie používať 

informačno-komunikačné technológie, kompetencie riešiť problémy, pracovné 

kompetencie 

• viesť žiakov k poznávaniu, pochopeniu a využívaniu vlastných schopností a možností 

na efektívne vzdelávanie a učenie sa. 

2.2 Špecifické ciele výchovy a vzdelávania  

Špecifické ciele výchovy a vzdelávania sú rozpracované v zmysle štyroch základných 

pilierov výchovy a vzdelávania, ktoré sme stanovili v našej škole: 

POZNÁVANIE PRÍRODY A SPOLOČNOSTI 

Cieľ: rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov, podporovať bádateľské aktivity žiakov, 

podporovať talentovaných a nadaných žiakov, zabezpečiť žiakom so zdravotným 

znevýhodnením pomoc pri prekonávaní ich problémov vo výchove a vzdelávaní, umožniť 

žiakom aktívne zapájanie do vyučovacieho procesu, sledovať výchovné a vzdelávacie 

výsledky žiakov a ich pokrok, zapájať a oceňovať najúspešnejších žiakov školy v rôznych 

typoch súťaží, uplatňovať rôzne metódy a formy vyučovania s dôrazom na aktívne učenie sa 

žiaka, organizovať aktivity na podporu a rozvoj uvedomelého poznávania. 

Prostriedky: využívanie IKT a didaktickej techniky, príprava žiakov na predmetové 

olympiády a vedomostné súťaže, dopĺňanie kabinetov o moderné učebné pomôcky, 

celoškolské aktivity a súťaže na rôzne témy, verejné oceňovanie a odmeňovanie 

najúspešnejších žiakov, kontinuálne vzdelávanie učiteľov, vzájomné odovzdávanie 

skúseností pedagógmi, aktívna práca metodického združenia a predmetových komisií, 
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projektové vyučovanie, pôsobenie špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa, spolupráca s 

centrami pedagogicko-psychologického poradenstva. 

 Realizácia: účasť žiakov na predmetových olympiádach a vedomostných 

súťažiach na rôznych úrovniach, intervencia u žiakov s problémami v učení, integrácia 

žiakov so zdravotným znevýhodnením, individuálne výchovno-vzdelávacie plány žiakov so 

zdravotným znevýhodnením, výsledky žiakov v celoslovenských Testovaniach 5 a 9, účasť 

žiakov na externom nepovinnom testovaní a výsledky týchto testovaní, celoškolský ročný 

projekt Žiacka konferencia, projekty pripravené na zadané témy. 

VNÍMANIE KRÁSY A ROZDÁVANIE RADOSTI 

Cieľ: rozvíjať umelecké a športové nadanie žiakov, viesť k uvedomeniu, pochopeniu 

a ochrane prírodných, kultúrnych, historických a technických pamiatok, umožniť žiakom 

umelecky sa vzdelávať, napredovať a prezentovať svoje nadanie na verejnosti, motivovať 

a podporovať žiakov k vlastnému umeleckému prejavu, k uvedomeniu si významu kultúry 

a umenia pre jednotlivcov a pre spoločnosť, viesť žiakov k chápaniu rôznych foriem a prejav 

kultúry a umenia, podporovať poznávanie a udržiavanie tradičného umenia a tradícií, 

spolupracovať so zriaďovateľom, miestnymi organizáciami i jednotlivcami na kultúrnych, 

umeleckých a tradičných podujatiach. 

 Prostriedky: práca záujmových útvarov s umeleckým zameraním, príprava žiakov na 

umelecké súťaže, príprava a nácvik programov na rôzne príležitosti pre školské a obecné 

akcie, návštevy umeleckých predstavení, exkurzie, besedy s umelcami, účasť na podujatiach 

v obci, vzdelávanie v elokovaných pracoviskách umeleckých škôl. 

  Realizácia: umelecké záujmové útvary v škole, elokované pracoviská ZUŠ, 

vianočné, záverečné školské predstavenia, príležitostné programy (Deň matiek, seniori, 

vynášanie Moreny, vianočné a veľkonočné tradície), návšteva divadelného predstavenia, 

exkurzia do múzea, návšteva výchovného koncertu, účasť žiakov na umeleckých súťažiach 

rôznych zameraní a úrovní. 

BEZPEČNÉ SPRÁVANIE A ZDRAVÝ ŽIVOT 

Cieľ: naučiť prevziať zodpovednosť za vlastné konanie, rozpoznať dôsledky vlastného 

konania, podporovať zdravý životný štýl vrátanie stravovacích návykov, spolupracovať 

s RÚVZ v Prievidzi pri príprave aktivít, rozvíjať športové nadanie žiakov, umožniť 

prezentáciu svojho športového nadania na verejnosti, spolupracovať s bezpečnostnými 

zložkami (Policajný zbor SR, Ozbrojené sily SR, Hasičský a záchranný zbor a ďalšími), 

odhaliť a eliminovať prejavy extrémizmu, nacionalizmu, sociálnopatologického správania 

u žiakov, zabrániť akejkoľvek forme šikanovania a rôzne motivovaného násilia v škole, 

vytvoriť bezpečné prostredie pre žiakov i zamestnancov školy, pomáhať žiakom zvládať 

problematické situácie v rodine, zabezpečiť pomoc v prípadoch núdze a potreby ochrany 

zdravia a života žiakov. 

Prostriedky: besedy s pozvanými odborníkmi, dopravná výchova, podpora zdravého 

životného štýlu, programy na odhaľovanie a prevenciu šikanovania, preventívne programy, 

príprava žiakov na športové súťaže, práca športových záujmových krúžkov, spolupráca 
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s miestnymi športovými klubmi, akčný výskum v triedach, úprava tried, chodieb a areálu 

s využitím relaxačných a športových prvkov a mobiliáru. 

 Realizácia: vlastné aktivity a programy na podporu zdravého stravovania, 

príležitostné projektové vyučovanie na tému zdravý životný štýl a ochrana zdravia (Deň 

srdca, Deň červených stužiek, Deň narcisov),  besedy na témy fyzického a psychického 

zdravia s odborníkmi RÚVZ v Prievidzi, dlhodobé projekty v spolupráci s PZ SR, spoločné 

aktivity s OS SR, intervencie a programy CPPPaP Prievidza, SCPPPaP Zemianske 

Kostoľany, relaxačné a športové prvky v školskom areáli, v škole a v triedach, preventívne 

programy vo vytypovaných triedach, športové záujmové útvary v škole, športové oddiely 

v škole, účasť žiakov na športových súťažiach, projektové a iné aktivity na podporu pohybu 

(Týždeň športu, Odznak zdatnosti). 

POROZUMENIE SEBE I OKOLITÉMU SVETU 

Cieľ: naučiť žiakov uvedomiť si význam poznania, poznávania a vzdelávania pre svoj 

osobnostný rast a potreby spoločnosti, viesť žiakov k zodpovednosti za vlastné učenie, 

podporovať rozvoj sebahodnotiacich spôsobilostí žiakov, podporovať a oceňovať 

prosociálne správanie, rozvíjať pracovné kompetencie a smerovať k uvedomelej voľbe 

povolania, rozvíjať proces sebauvedomenia u žiakov a viesť ich k budovaniu vlastnej 

osobnosti, podporovať aktívne zapájanie do spoločných aktivít v škole i v komunite, viesť 

žiakov k prevzatiu zodpovednosti za životné prostredie a trvalo udržateľný spôsob života na 

Zemi. 

Prostriedky: podpora separácie odpadov v škole aj v obci, aktivity programu Zdravá 

škola, verejné programy a grantové schémy s environmentálnou problematikou, spolupráca 

s CPPPaP pri rozvoji žiackych sociálnych kompetencií a voľbe povolania, zavedenie 

predmetu zameraného na podporu pracovných zručností detí, programy na rozvoj 

sebapoznania a sebahodnotenia. 

 Realizácia: separovanie odpadu v triedach a školskej kuchyni, brigády na 

úprave areálu školy a obce, zapojenie sa do regionálnych a národných programov 

s environmentálnou problematikou, intervenčné a preventívne programy v spolupráci 

s CPPPaP v Prievidzi k voľbe povolania, účasť v environmentálnych programoch, využitie 

disponibilných hodín na podporu pracovných  návykov (predmet ekonomika domácnosti), 

exkurzie na akciách a výstavách k voľbe povolania, exkurzie do stredných škôl, besedy so 

zástupcami a študentami stredných škôl. 

2.3 Kľúčové kompetencie žiaka na stupni vzdelania ISCED 2 

a pedagogické stratégie na ich vytváranie a rozvoj 

Pedagogické stratégie školy sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a sú 

v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je 

učiteľmi uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek a možností žiakov a školy tak, aby 

smerovali k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka zadefinovaných v iŠVP. 
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Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, rovesnícke učenie, prezentácia 

a obhajoba výstupov práce, uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce, 

projektové vyučovanie prostredníctvom ročníkových projektov.  

Osobitná pozornosť je venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so 

špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom, 

školským špeciálnym pedagógom, zriaďovateľom a príslušnými úradmi. Zámerom školy je 

vytvorenie školského inkluzívneho tímu zameraného na prácu so žiakmi vyžadujúcimi 

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ich zákonnými zástupcami a pedagogickými 

zamestnancami. 

Dlhodobým zámerom školy je vyhľadávanie a identifikovanie žiakov s nadaním a talentom, 

ich podpora a rozvoj prostredníctvom záujmového vzdelávania, účasti na rôznych typoch 

súťaží a prehliadok, spoluprácu so zriaďovateľom, spoločenskými a záujmovými 

organizáciami a spolkami v obci, športovými klubmi  a pod. 

Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií sa uplatňujú tieto pedagogické stratégie: 

Kompetencie žiaka Uplatňované pedagogické stratégie 

Vyjadruje sa súvisle, 

výstižne a kultivovane  

písomnou aj ústnou 

formou. 

Používa cudzí jazyk 

na úrovni používateľa 

základov jazyka..  

• Rozširovanie slovnej zásoby žiakov používaním vhodnej 

odbornej terminológie s prihliadnutím na vek žiakov, 

• pozitívne hodnotené vhodne formulované a samostatné závery 

a odpovede žiakov s dôrazom na ucelené verbálne a písomné 

výpovede, 

• využívanie diskusií a riadených rozhovorov, so vzájomne 

stanovenými pravidlami diskusie, 

• dodržiavanie a vyžadovanie základných etických noriem pri 

komunikácii žiakov a pedagógov,  

• umožnenie prezentácie výsledkov práce s možnosťou diskusie 

a obhajoby, 

• vytváranie možností komunikácie v cudzom jazyku zapájaním 

sa do medzinárodných programov, 

• kvalifikované vyučovanie dvoch cudzích jazykov. 

Používa matematické 

postupy a vedomosti 

pri riešení praktických 

problémov, je schopný 

aplikovať osvojené 

matematické modely 

logického a 

priestorového 

myslenia. Dokáže 

aplikovať osvojené  

poznatky a metódy 

• Vhodné používanie škály informačných a komunikačných 

technológií na riešenie praktických problémov každodenného 

života, 

• pozitívne hodnotenie a podpora používania metód prírodných 

vied, hypotézy a formulovanie záverov, 

• vhodné používanie pomôcok, tabuliek, prehľadov a súhrnov 

poučiek, vzorcov a značiek na vyučovaní, ak to vyžaduje 

charakter práce, 

• dôraz na analytické typy úloh, aktivity, laboratórne, praktické 

a experimentálne práce a pozorovania. 
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prírodných vied vo 

svojom živote. 

Používa informačné a 

komunikačné 

technológie pre 

potreby učenia sa a 

pre svoj život. 

• Používanie informačných a komunikačných technológií pri 

príprave, získavaní a spracovaní informácií, 

• vo vyučovaní sa využívajú informačné a komunikačné 

technológie s prihliadnutím na účelnosť a vhodnosť, 

• vytváranie možností prezentovať výsledky vlastnej práce 

s využitím IKT. 

Pozná a uplatňuje 

efektívne techniky 

učenia sa a 

osvojovania si 

poznatkov.  

Vyhľadá a využije 

viaceré informácie a 

možnosti pri 

plánovaní úloh a 

riešení problémov 

s uplatnením zásad 

kritického myslenia. 

• Tvorba úloh vyžadujúcich myslenie a samostatnú prácu 

s individuálnym prístupom k možnostiam a potrebám žiakov, 

• požívanie metód a foriem primeraných veku a schopnostiam 

žiakov, 

• využívanie vnútornej i vonkajšej pozitívnej motivácie žiaka, 

• vlastné hodnotenie a plánovanie svojej domácej činnosti 

žiakom, 

• vo vyučovaní sa ponúkajú žiakom rôzne zdroje informácií,  

• pri vyučovaní sa zamerajú na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

a schopnosti vyhľadávať a spracovávať informácie, 

• učitelia kladú dôraz na plánovanie práce, dokončenie zadaní 

a dodržiavanie termínovaných úloh, 

• vo vyučovaní sa využívajú modelové príklady a situácie, 

• využívanie rôznych typov úloh, s dôrazom na analytické 

myslenie, zovšeobecnenie a konkretizáciu, porovnávanie 

a triedenie poznatkov a abstraktné myslenie podľa veku žiakov, 

• žiaci sa usmerňujú  na vyhľadávanie súvislostí, používanie 

medzipredmetových vzťahov a získavanie dodatočných 

a rozširujúcich informácií, 

• podpora rôznych myšlienkových a pracovných postupov pri 

riešení úloh. 

Uplatňuje osvojené 

základy pre efektívnu 

spoluprácu a 

komunikáciu 

v skupine.  

Pozná a  uplatňuje 

svoje práva a 

rešpektuje práva 

iných. 

 

• Podpora tímovej spolupráce na riešení problémov, 

konštruktívnej diskusie a kooperatívneho riešenia konfliktov, 

• spoločné stanovenie pravidiel spolupráce v jednotlivých 

predmetoch, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a ciele 

vyučovania, 

• podpora sebahodnotenia a hodnotenia iných žiakov s dôrazom 

na rešpektovanie etických noriem a zásad hodnotenia, 

• učitelia pozitívne hodnotia  spoluprácu a vzájomnú pomoc 

žiakov v skupine, 

• žiakom sa umožňuje podľa ich schopností a veku podieľať sa 

na plánovaní činnosti skupiny, vyžadujú prevzatie primeranej 

zodpovednosti za výsledok práce a samostatnosť pri práci, 
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• podpora komunikácie o dianí v triede s možnosťou návrhov 

a riešenia úloh a problémov participáciou žiakov, 

• rešpektovanie sociálnych, kultúrnych, náboženských 

a etnických individualít žiakov. 

Posúdi svoje silné a 

slabé stránky s 

ohľadom na svoje 

ďalšie vzdelávanie a 

budúce profesijné 

záujmy. 

Má predpoklady stať 

sa aktívnym občanom 

v národnom i 

globálnom kontexte. 

• Vyžadovanie a podpora žiackej spolupráce a prevzatia 

spoluzodpovednosti za klímu v triede a v škole, pracovné 

a životné prostredie, pričom sa žiaci aktívne podieľajú na 

úprave prostredia triedy a školy, 

• vytvorenie a podpora práce žiackeho parlamentu, 

• pozitívne hodnotenie vzájomnej žiackej pomoci a humanitných 

činov žiakov v škole aj mimo nej, 

• aktívne zapájanie žiakov do diania v miestnej komunite, 

• žiaci sa vedú k získavaniu poznatkov, zručností a schopností 

s cieľom prípravy na budúce povolanie, 

• pravidelné oboznámenie žiakov s pravidlami bezpečnosti pri 

vyučovaní, pri práci v špecializovaných učebniach (dielne, 

laboratóriá, školský pozemok, telocvičňa, počítačová 

učebňa...), 

• oboznámenie žiakov s  bezpečnými pracovnými postupmi, 

návodmi na používanie, novou pomôckou alebo materiálom, 

aby žiaci mohli v prípade potreby pracovať samostatne, 

• organizovanie exkurzií, výletov a besied so zameraním 

podporiť uvedomelú prípravu na povolanie. 

Uvedomuje si význam 

kultúrneho dedičstva a 

umenia vo svojom 

živote a živote celej 

spoločnosti. 

Prijíma rozmanitosť 

ako prirodzenú súčasť 

spoločnosti. 

• Žiakom sa umožňuje vyjadrovať svoje pocity a vnemy 

umeleckými spôsobmi,  

• pri vyučovaní a hodnotení žiakov v umeleckých predmetoch sa 

rešpektujú individuálne schopnosti žiakov, 

• organizovanie výletov a exkurzií s cieľom poznávať umenie 

a kultúru vo všetkých podobách, v spolupráci so žiakmi, 

• prezentovanie výsledkov umeleckej činnosti na verejnosti 

primeraným spôsobom, 

• v škole sa vyžaduje správanie podľa pravidiel etikety, 

primerane situáciám vo vzťahu medzi pedagógmi a žiakmi 

i medzi žiakmi navzájom. 

Chápe dôležitosť 

ochrany svojho 

zdravia a 

uprednostňuje 

základné princípy 

zdravého životného 

štýlu v každodennom 

živote. 

• Podpora zdravého životného štýlu rôznymi formami 

a metódami, 

• vytváranie vhodných podmienok na športovanie žiakov vo 

vyučovaní aj mimo vyučovania, 

• organizovanie neformálnych aktivít  s cieľom trávenia voľného 

času, 

• vytvorenie bezpečného prostredia v škole a v školskom areáli 

pre všetky aktivity žiakov aj návštevníkov školy. 
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2.4 Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa za žiaka so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami považuje žiak, ktorý má zariadením 

výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby. Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok 

(obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka.  

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP): 

• žiaci so zdravotným znevýhodnením: 

 žiaci so zdravotným postihnutím 

 žiaci chorí alebo zdravotne oslabení, žiaci s vývinovými poruchami 

Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením  škola zabezpečí také 

podmienky, ktoré umožnia žiakovi kompenzovať jeho znevýhodnenie, pomoc pri zvládnutí 

vzdelávacích štandardov: 

✓ včasnú špeciálnopedagogickú, psychologickú a medicínsku diagnostiku 

✓ integráciu žiaka podľa požiadaviek zákonného zástupcu a odporúčania zariadenia 

špeciálnopedagogického a psychologického poradenstva 

✓ vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu a prípadnú úpravu 

vzdelávacieho obsahu 

✓ zaradenie špecifických vyučovacích predmetov 

✓ individuálnu a skupinovú prácu 

✓ používanie špeciálnych metód a  foriem vyučovania  

✓ špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov 

✓ aplikáciu alternatívnych foriem komunikácie 

✓ úzku spoluprácu s rodičmi 

✓ materiálne, kompenzačné  a učebné pomôcky podľa potrieb žiaka a možností školy 

✓ odborný servis špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa, logopéda, odbornú prípravu 

učiteľov. 

• žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je znížiť alebo odstrániť potenciálne 

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

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

sociálne znevýhodnené prostredie považujeme také prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne 

(jazykové, kultúrne) podmienky neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre kognitívny 

rozvoj dieťaťa a nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a osobnostný rozvoj.  

Pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

škola 

✓ spolupracuje so zriaďovateľom, príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

a ďalšími dotknutými subjektmi 
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✓ poskytuje žiakom a zákonným zástupcom žiakov príslušné úľavy podľa platných 

zákonov 

✓ spolupracuje so zákonnými zástupcami pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania detí 

zo SZP. 

• žiaci s nadaním 

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s nadaním škola postupuje podľa tak, aby vytvárala žiakom 

s nadaním špecifické podmienky pre úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu 

ich osobnosti, najmä: 

✓ rozšírením vzdelávacích oblastí a tém nad rámec štátneho vzdelávacieho programu 

✓ umožnením individuálnej integrácie žiakov s nadaním 

✓ zabezpečí učebné pomôcky pre žiakov s nadaním podľa potrieb žiaka a možností školy 

✓ spoluprácou so zariadeniami špeciálnopedagogického a psychologického poradenstva, 

špecialistami na umelecké alebo športové vzdelávanie. 
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3 UČEBNÝ PLÁN 

Vzdelávacia 
oblasť 

vyučovací predmet 

ročník 
primárne vzdelávanie 

ročník 
nižšie stredné vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. ∑ 5. 6. 7. 8. 9. ∑ 

Jazyk 
a komunikácia  

slovenský jazyk a 
literatúra 

9 8 8 8 33 5 5 4 5 5 24 

anglický jazyk   2 3 3 8 4 3 3 3 3 16 

druhý cudzí jazyk        2 2 2 6 

Matematika 
a práca 
s informáciami  

matematika 5 5 5 4 19 4 5 4 4 5 22 

informatika    1 1 2 1 1 1 1 1 4 

Človek 
a príroda  

prvouka 1 2   3       

prírodoveda   1 2 3       

fyzika       1 2 2 2 7 

chémia        2 2 2 6 

biológia      2 1 2 1 1 7 

Človek a 
spoločnosť 

vlastiveda   1 2 3       

dejepis      1 2 1 2 2 8 

geografia      2 2 2 1 1 8 

občianska náuka       1 1 1 1 4 

Človek a 
hodnoty 

etická 
výchova/náboženstvo 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a svet 
práce 

pracovné 
vyučovanie/ekonomika 
domácnosti 

  1 1 2 1 1    2 

technika      1 1 1 1 1 5 

Umenia 
a kultúra  

hudobná výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1  4 

výtvarná výchova 2 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5 

Zdravie a 
pohyb 

telesná a športová 
výchova 

3 2 2 2 9 3 3 2 2 2 12 

 

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

disponibilné hodiny 2 3 2 1 8 3 4 4 3 5 19 

spolu 22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 
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Poznámky k učebnému plánu 

Využitie disponibilných hodín: 

disponibilné hodiny boli využité na časovú dotáciu povinných predmetov, v ktorých sa 

obsahový a výkonový štandard rozšíril a prehĺbil: 

anglický jazyk   V. ročník  1 hodina  

druhý cudzí jazyk  VII. – IX. ročník 2 hodiny (spolu 6 hodín) 

matematika   VI. ročník  1 hodina 

informatika   IX. ročník  1 hodina 

fyzika    VII. ročník  1 hodina 

     IX. ročník  1 hodina 

chémia    IX. ročník  1 hodina 

geografia   VI. ročník  1 hodina 

     VII. ročník  1 hodina  

dejepis    VI. ročník  1 hodina 

     VIII. ročník  1 hodina 

telesná výchova  V. ročník  1 hodina 

     VI. ročník  1 hodina 

ekonomika domácnosti  V. ročník  1 hodina 

     VI. ročník  1 hodina 

 

V VI. ročníku sa vyučuje fyzika 1 hodina týždenne, zostávajúca 1 hodina je využitá ako 

ďalšia disponibilná hodina na posilnenie predmetu matematika. Celkový počet hodín 

v ročníku sa tým nemení. Počet hodín fyziky na príslušnom stupni vzdelávania je spolu 7.  

V predmete technika sú zohľadnené materiálno-technické a priestorové podmienky školy. 

Škola vytvorila z disponibilných hodín vlastný nový predmet ekonomika domácnosti, pre 

ktorý sú vytvorené príslušné učebné osnovy. Predmet ekonomika domácnosti sa vyučuje v V. 

a VI. ročníku 1 hodinu týždenne. 

Triedy sa delia na skupiny v jednotlivých predmetoch v zmysle Vyhlášky č. 223/2022 

o základnej škole. 

Predmet výtvarná výchova a technika sa môže vyučovať v dvojhodinových celkoch každý 

druhý týždeň podľa možností rozvrhu, personálnych a organizačných podmienok školy. 

Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie.  

Pre žiakov vzdelávaných formou školskej integrácie sú vytvorené predmety vzdelávacej 

oblasti Špeciálnopedagogická podpora: rozvíjanie špecifických funkcií (RŠF), terapeuticko-

korekčné cvičenia (TKC) a individuálna logopedická intervencia (ILI). Vyučovanie týchto 

predmetov bude zabezpečené z disponibilných hodín, resp. podľa aktuálnych možností 

v rozvrhu v posledné alebo voľné hodiny. 

Ako iné súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu možno organizovať pre žiakov V. – IX. 

ročníka: 
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a) najviac 6 jednodňových výletov alebo exkurzií so zameraním: 

− poznávacím  a vzdelávacím 

− športovo-turistickým 

− kombinovaným 

b) viacdňové výlety alebo exkurzie so zameraním ako v bode a) v dĺžke najviac 5 

pracovných dní 

c) športové kurzy a výcviky v zmysle platných príslušných rezortných vyhlášok a smerníc 

(plavecký kurz, lyžiarsky kurz a pod.) 

d) iné aktivity v súlade s plánom práce, zameraním školy a aktuálne prebiehajúcimi alebo 

dlhodobými projektami školy (škola v prírode, návšteva partnerskej školy, sústredenia 

záujmových útvarov, vzdelávacie medzinárodné mobility a pod.) 
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4 VZDELÁVACIE OBLASTI A PRIEREZOVÉ TÉMY 

4.1 Vzdelávacie oblasti  

 Jazyk a komunikácia 

Vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia tvoria predmety slovenský jazyk 

a literatúra, anglický jazyk, druhý cudzí jazyk. V ZŠ s MŠ Bystričany sa ako druhý cudzí 

jazyk ponúka nemecký jazyk, na ktorý má škola zodpovedajúce personálne a materiálne 

podmienky. V predmete slovenský jazyk a literatúra sa zameriame na rozvoj čitateľských 

zručností – čítanie s porozumením, porozumenie literatúry, vlastná literárna tvorba 

prostredníctvom čitateľských aktivít, recitačné súťaže, literárne projekty, projekty na 

podporu čitateľskej gramotnosti.  Dôležitou súčasťou výchovného a vzdelávacieho obsahu 

oblasti Jazyk a komunikácia je využívanie služieb školskej knižnice. V zmysle koncepcie 

rozvoja školy a dosahovania všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania v ZŠ s MŠ 

Bystričany je posilnené vyučovanie anglického jazyka na 16 hodín na stupni vzdelávania 

ISCED 2. Hlavným cieľom posilnených hodín anglického jazyka je rozvíjanie 

komunikačných kompetencií,  schopnosť vyjadrovať sa písomne v cudzom jazyku, 

porozumenie čítaného textu v anglickom jazyku. Konečným cieľom vyučovania anglického 

jazyka ako prvého cudzieho jazyka je dosiahnutie stupňa A2 na výstupe z nižšieho stredného 

vzdelávania podľa európskeho referenčného rámca SERR. Druhý cudzí jazyk (nemecký 

jazyk) sa v ZŠ s MŠ Bystričany vyučuje v zmysle Inovovaného štátneho vzdelávacieho 

programu v 7. – 9. ročníku v rozsahu dve vyučovacie hodiny týždenne (6 hodín na stupni 

vzdelávania ISCED 2). Hlavným cieľom je rozvoj základných komunikačných schopností 

v nemeckom jazyku a dosiahnutie stupňa A1 na výstupe z nižšieho sekundárneho 

vzdelávania podľa európskeho referenčného rámca SERR. 

 Matematika a práca s informáciami 

 Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami obsahuje predmety 

matematika a informatika. Pri rozvíjaní matematickej gramotnosti sa pozornosť sústreďuje 

na ďalšie budovanie matematických kompetencií, rozvoj matematického a logického 

myslenia, schopnosť hľadať riešenia, vyslovovať, overovať hypotézy a tvrdenia podložiť 

argumentami. Vedieme žiakov k vytváraniu algoritmov riešení a ich zapisovaniu vo 

formálnych postupoch. Z disponibilných hodín sa na posilnenie matematiky so zámerom 

úspešného dosiahnutia stanovených cieľov je posilnené vyučovanie matematiky na 22 hodín 

na stupni ISCED 2. V oblasti informatiky sa dôraz kladie na rozvíjanie informačných 

zručností a aplikácií, potrebných pre praktický život. Na posilnenie rozvoja informatických 

zručností a kompetencií v oblasti používania informačných a komunikačných technológií je 

posilnené vyučovanie predmetu informatika na 5 hodín na stupni ISCED 2. Rozvoj 

matematických kompetencií podporujeme prostredníctvom rôznych matematických, 

vedomostných a iných súťaží s regionálnou alebo národnou pôsobnosťou. 
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 Človek a príroda 

 Vzdelávacia oblasť Človek a príroda je tvorená predmetmi biológia, fyzika, chémia, 

geografia a čiastočne matematika. Hlavným cieľom je rozvoj prírodovednej gramotnosti, 

posilňovanie kompetencií bádať, spolupracovať v tíme, vyslovovať hypotézy, argumentovať, 

hľadať a interpretovať riešenia. Dôraz sa kladie na rozvoj kompetencií pre vedeckú prácu 

najmä v oblasti pozorovania, vnímania časopriestorových vzťahov medzi objektami a javmi, 

klasifikácie, merania a interpretáciu výsledkov merania. Žiak má pochopiť prírodné procesy, 

porozumieť im, vysvetliť prírodné javy, byť pripravený prírodu skúmať, ale aj chrániť ju. 

Zážitkové učenie a bádateľské aktivity podporujeme skvalitňovaním vybavenia kabinetov 

o pomôcky na prírodovedné experimenty, zaraďovaním prvkov projektového vyučovania. 

Výsledky vlastného bádania žiaci prezentujú v celoškolských projektoch. Rozvoj 

prírodovedných kompetencií je podporovaný účasťou talentovaných žiakov 

v prírodovedných vedomostných olympiádach a iných súťažiach. 

 Človek a spoločnosť  

 Vzdelávaciu oblasť Človek a  spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, geografia 

(s jej humánnou zložkou) a občianska náuka spolu s príslušnými témami, ktoré sú prítomné 

aj v iných vzdelávacích oblastiach. Hlavným cieľom tejto vzdelávacej oblasti je zoznámiť 

žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti, s  najvýznamnejšími spoločenskými javmi a 

procesmi, ktoré  žiaci poznajú z bezprostrednej reality a vnímať svet ako jednotu vzájomného 

vzťahu medzi človekom a spoločnosťou v danom geografickom priestore. Podporujeme 

rozvoj občianskych kompetencií na základe poznania histórie a geografie vlastného regiónu, 

štátu, Európy, ktoré sa realizuje poznávaním od najbližšieho k vzdialenému. Žiakov vedieme 

k  pochopeniu vlastného miesta a úlohy v spoločnosti, a k tomu, aby svojimi postojmi a 

konaním prejavovali občiansku aktivitu, zodpovednosť k sebe, svojim blízkym a krajine, v 

ktorej žijú. Významnú úlohu zohrávajú medzipredmetové vzťahy, ktoré sú spojovacím 

prvkom medzi všetkými predmetmi vzdelávacej oblasti. Kladieme dôraz na budovanie 

pozitívneho vzťahu k ľuďom vo svojom okolí, k vlastnej komunite a obci, aktívne 

poznávanie histórie a prírody v okolí obce a v regióne. Podporujeme zapojenie školy do 

aktivít miestnych spoločenských a záujmových organizácií. 

 Človek a hodnoty 

 Vzdelávaciu oblasť Človek a hodnoty charakterizuje zameranie na formovanie 

jednotlivca, jeho hodnotového systému, výchove k prosociálnemu správaniu a jeho podpora. 

Vo vzdelávacom stupni ISCED 2 sa ciele oblasti Človek a hodnoty napĺňajú v povinne 

voliteľných predmetoch náboženská výchova  a etická výchova. Pri plnení cieľov tejto 

vzdelávacej oblasti sa kladie dôraz nielen na pochopenie systému hodnôt, vzorov pozitívneho 

správania, ľudských a občianskych práv, ale aj na vnútorné prijatie týchto hodnôt a korekcia 

správania v ich zmysle.   

 Človek a svet práce 

 Do vzdelávacej oblasti Človeka svet práce patrí predmet technika so zameraním na 

upevňovanie praktických pracovných návykov žiakov a zložitejšie pracovné činnosti a 
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technológie. Obsahom vzdelávania v tejto vzdelávacej oblasti je technika s časťou 

ekonomika domácnosti, ktorá sa v ZŠ s MŠ Bystričany vyučuje ako samostatný predmet (viď 

Učebný plán). Predmet poskytuje žiakom priestor a príležitosť na primeraný rozvoj ich 

tvorivého technického myslenia. Obsah je zameraný na budovanie vzťahu žiakov k technike, 

k jej bezpečnému používaniu a k bezpečnej práci s  technikou. Žiaci spoznávajú reálne 

podmienky trhu práce, moderné stroje a zariadenia, funkciu základných bytových inštalácií. 

Sú vedení ku konštruovaniu a zhotovovaniu primeraných výrobkov a k poznaniu základných 

technických materiálov a technológií. Vo vyučovaní predmetu podporujeme zážitkové 

učenie a projektové vyučovanie, samostatnú prácu žiakov, kooperatívne vyučovanie. 

Súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu v predmetov tejto vzdelávacej oblasti je zapojenie 

do aktivít v obci a regióne, účasť na súťažiach s príslušným zameraním, práca záujmových 

útvarov. 

 Umenie a kultúra 

 Predmety zaradené do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra – výtvarná výchova, 

hudobná výchova – podporujú u žiakov vnímanie umenia ako súčasti života. Umožňujú 

žiakom vlastné umelecké vyjadrenie prostredníctvom výtvarných a muzikálnych 

umeleckých aktivít a rozvíjať umelecké kompetencie. Súčasťou obsahu vzdelávacej oblasti 

je aj poznávanie kultúrnych a umeleckých špecifík regiónu, národa a krajiny. Súčasťou 

výchovných a vzdelávacích aktivít je aj zážitkové učenie, exkurzií, vychádzok a umožnenie 

prezentácie vlastných umeleckých schopností a prejavov. Rozvoj umeleckého nadania 

žiakov a vyhľadávanie talentovaných detí podporujeme zapojením do umeleckých súťaží 

rôznych úrovní, zamerania a pôsobnosti (výtvarné, hudobné), prípravou umeleckých 

programov na rôzne príležitosti aj pravidelnou prácou záujmových útvarov s umeleckým 

zameraním. 

 Zdravie a pohyb 

 Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb sa zameriava na základné informácie súvisiace 

so zdravým spôsobom života, starostlivosťou o zdravie a pohybovou  aktivitou. Realizuje sa 

vyučovacím predmetom telesná a športová výchova, ktorého  najdôležitejším poslaním je 

vytváranie  vzťahu k pravidelnej pohybovej aktivite ako k nevyhnutnému základu zdravého 

životného štýlu. Pri vyučovaní sa bude rešpektovať individuálna dispozícia žiaka na 

jednotlivé pohybové aktivity a zdravotné indispozície. Predmet slúži ako motivácia 

k pravidelnému pohybu a športovým aktivitám aj mimo školského vyučovania, rovnako aj 

motivácia k zlepšovaniu vlastných pohybových schopností a výkonov. Na podporu 

športových návykov a zlepšovania fyzického stavu a výkonnosti žiakov organizujeme 

školské športové súťaže, zúčastňujeme sa na regionálnych športových súťažiach 

a podporujeme činnosť záujmových útvarov so športovým zameraním. 

4.2 Prierezové témy 

Prierezové témy sa svojim obsahom a výchovným zameraním premietajú do vzdelávacích 

oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú ich obsah s aktuálnym dianím v  spoločnosti, s každodennou 
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skúsenosťou žiaka a konkrétnej triedy. Prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces 

utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. V nižšom strednom vzdelávaní sa 

realizujú tieto témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, 

Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova a Ochrana života 

a zdravia. 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

Prierezová téma má univerzálny nadpredmetový charakter a začleňuje sa do všetkých 

predmetov nižšieho stredného vzdelávania s cieľom rozvíjať pozitívne osobnostné vlastnosti 

žiaka, sociálne a komunikačné kompetencie. Vedieme žiakov k sebapoznávaniu 

a sebahodnoteniu,  k rešpektovaniu vlastných práv i práv iných ľudí. Realizuje sa priebežne 

počas celého školského roka vo všetkých predmetoch. Pedagógovia podporujú pozitívne 

prejavy žiackej osobnosti, spoluprácu v rovesníckych kolektívoch, sebahodnotiace prvky 

v hodnotiacom procese. Uskutočňujeme programy na podporu sebapoznávania, vytvárania 

pozitívnej klímy v triednych kolektívoch. Prvky prierezovej témy sa realizujú aj 

prostredníctvom ďalších aktivít, v rámci ktorých kladieme dôraz aj na rozvoj pozitívnych 

osobných vlastností a budovanie žiaducich väzieb v žiackych kolektívoch (škola v prírode, 

výcvikové kurzy, sústredenia, výlety a pod.) 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

V nižšom strednom vzdelávaní sa ciele prierezovej témy Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu  napĺňajú prostredníctvom predmetov vzdelávacích oblastí Človek a príroda, 

Človek a hodnoty a Človek a spoločnosť. Vedieme žiakov k vytváraniu zodpovedných 

postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva. Súčasťou výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu sú aj školské akcie, ktoré umožňujú spoločné aktivity detí, rodičov a starých 

rodičov (pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Deň detí, Deň matiek, Deň rodiny, Deň 

otcov, spoločné športové aktivity a ďalšie). Úlohy a ciele prierezovej témy Výchova 

k manželstvu a rodičovstvu sa realizujú aj prostredníctvom výchovných aktivít v školskom 

klube detí, školskej knižnici, spoluprácou s miestnymi záujmovými združeniami. Na 

realizáciu témy si školy pozýva odborníkov v danej oblasti na besedy a iné aktivity 

s vybranými skupinami žiakov podľa obsahu a veku žiakov. 

 Environmentálna výchova 

Environmentálna výchova sa implementuje predovšetkým do predmetov 

prírodovedného charakteru: biológia, chémia, fyzika, technika ale aj etická výchova. Ciele 

prierezovej témy Environmentálna výchova sa dosahujú v obsahovom a výkonovom 

štandarde týchto predmetov. Ďalšími aktivitami zameranými na napĺňanie cieľov predmetu 

sú najmä: brigády a pracovné aktivity, Deň Zeme, separácia odpadov, Deň vody, besedy, 

vychádzky do prírody, návštevy múzeí, účasť v súťažiach (výtvarné, literárne), celoškolský 

projekt Žiacka konferencia, ďalšie projekty a úlohy vyplývajúce z plnenia rôznych 

grantových programov, ktorých je škola účastníkom. Vedieme žiakov k prevzatiu 

zodpovednosti za životné prostredie, podporujeme návyky dôležité pre trvalo udržateľný 

život na Zemi. 
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 Mediálna výchova 

Hlavným cieľom prierezovej témy Mediálna výchova je rozvíjať schopnosť 

porozumieť, kriticky prijímať, hodnotiť a analyzovať mediálny obsah s rešpektovaním 

vlastnej skúsenosti žiakov s médiami rôznych typov. Mediálna výchova sa realizuje ako 

integrálna súčasť predmetov vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty, 

Človek a spoločnosť. Na 2. stupni základnej školy je dôležité, aby sa žiaci na veku primeranej 

úrovni postupne dokázali orientovať v mediálnom svete a osvojili si stratégie bezpečného 

zaobchádzania s rôznymi druhmi médií. Formou mediálnej výchovy je aj práca na 

predmetoch výtvarná výchova, pracovné vyučovanie. Plnenie cieľov Mediálnej výchovy sa 

napĺňa aj účasťou žiakov na mediálnych výstupoch školy. 

 Multikultúrna výchova 

Cieľom prierezovej témy Multikultúrna výchova je naučiť žiakov pochopiť 

a akceptovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti, vnímať kultúrne, spoločenské a etnické 

rozdiely  prostredníctvom poznania vlastných historických reálií, kultúry, tradícií a zvykov. 

Dosahovanie týchto cieľov sa uskutočňuje v obsahu predmetov slovenský jazyk a literatúra, 

anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, geografia, hudobná výchova, etická výchova. 

Multikultúrna výchova sa realizuje aj prostredníctvom celoškolských aktivít s aktívnou 

účasťou žiakov, predovšetkým vystúpení žiakov na kultúrno-spoločenských akciách, 

exkurzií, návštevy múzeí, besied, spolupráce s partnerskými školami v zahraničí, 

projektového zadania Žiacka konferencia, Deň Európy, Deň európskych jazykov. 

Multikultúrnu výchovu podporujeme aj prostredníctvom záujmových útvarov pracujúcich 

v škole (spevácky, hudobno-dramatický, muzikálový) a spoluprácou s elokovanými 

pracoviskami súkromných základných umeleckých škôl. 

 Ochrana života a zdravia 

Prierezová téma Ochrana života a zdravia sa realizuje prostredníctvom vyučovacích 

predmetov telesná a športová výchova a biológia, ako aj samostatných organizačných foriem 

vyučovania – účelových cvičení. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v každom ročníku 2. 

stupňa dvakrát ročne v trvaní 5 hodín v zmysle vzdelávacích štandardov ŠVP Ochrana života 

a zdravia, Príloha ISCED 2. Pri plnení obsahových a výkonových štandardov prierezovej 

témy Ochrana života a zdravia spolupracujeme s OS SR a DHZ Bystričany. Zámerom tejto 

prierezovej témy je nasmerovať žiakov k ochrane svojho zdravia a života a tiež zdravia a  

života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v 

sebaochrane, poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Ochrana života 

a zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a 

ochranu života a  zdravia v mimoriadnych a nepredvídaných situáciách. Ďalšími spôsobmi 

napĺňania cieľov prierezovej témy Ochrana života a zdravia je práca záujmového útvaru 

(zdravotnícky, hasičský) a účasť na súťažiach, celoškolské príležitostné aktivity a projektové 

vyučovanie.  
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5 UČEBNÉ OSNOVY 

5.1 Slovenský jazyk a literatúra 

 

Vzdelávacia oblasť  Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu  Slovenský jazyk a literatúra 

 Časový rozsah výučby  

V. ročník  – 5 hodín týždenne / 165 hodín ročne 

VI. ročník  – 5 hodín týždenne / 165 hodín ročne 

VII. ročník  – 4 hodiny týždenne / 132 hodín ročne 

 VIII. ročník  – 5 hodín týždenne / 165 hodín ročne 

 IX. ročník  – 5 hodín týždenne / 165 hodín ročne  

 Charakteristika predmetu  

Podstatou predmetu slovenský jazyk a literatúra je viesť žiakov k uvedomeniu si 

jazykovej a kultúrnej pestrosti nielen v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých 

sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali žiaci 

dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí.  

Predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti Jazyk a 

komunikácia je jedným z kľúčových všeobecnovzdelávacích predmetov, obsahom ktorého 

sú dve vzájomne sa dopĺňajúce zložky – jazyk a literatúra, pričom odporúčané vnútorné 

delenie predmetu je v pomere zložiek 3:2 a 2:2 alebo integrácia oboch zložiek. 

 Ciele predmetu  

V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania 

komunikačných spôsobilostí žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu. Súčasťou 

predmetu je aj zložka sloh, ktorá je zameraná najmä na vlastnú tvorbu jazykových prejavov. 

Spoločným cieľom obidvoch zložiek je  viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich 

verbálnych ústnych i písomných  jazykových prejavov. Najväčší akcent sa kladie na vlastnú 

tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť 

argumentovať a pod. 

Cieľom vyučovania literárnej výchovy je sústavne rozvíjať čitateľské a interpretačné 

zručnosti žiakov.  

Základným princípom osnovania obsahu je rozvoj čítania ako všestranného 

osvojovania umeleckého textu. Dôraz sa kladie na postupné rozvíjanie čitateľa od naivnej 

úrovne (charakteristickej hlavne pre 1. stupeň ZŠ) cez schopnosť analyzovať sémantiku 

umeleckého textu (analytické čítanie), porozumieť jej a prenikať do znakovej podstaty textu, 

až po schopnosť pracovať s jeho významom na vyššej individuálnej úrovni spracovania, t. j. 
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syntetizovať ho, interpretovať a hodnotiť zo všetkých jeho stránok (syntetické, hodnotiace 

čítanie).  

Tento princíp usporiadania obsahu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, 

resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem umeleckého 

textu, jeho analýzu a hodnotenie.  

Základnou úlohou literárnej výchovy na 2. stupni ZŠ je postupný prechod 

jednotlivými fázami čítania:  

• čítanie so simultánnym porozumením;  

• analýza štruktúry textu a identifikácia jeho významu;  

• hodnotenie textu.  

 Hodnotenie  

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy vo všetkých zložkách predmetu. Známkou sa hodnotí ústny prejav, písomný 

prejav, projekty a iné formy samostatnej práce žiakov a schopnosti práce žiakov. V rámci 

predmetu slovenský jazyk a literatúra sú učebnými osnovami presne stanovené zamerania 

a počty povinne klasifikovaných kontrolných diktátov  a písomných prác (kontrolné slohové 

práce), ktoré má žiak absolvovať v príslušnom ročníku. 

Kritéria hodnotenia diktátov podľa stupnice: 

0 -1 chyba  – 1 

2 - 3 chyby – 2 

4 - 7 chýb  – 3  

8 - 10 chýb  – 4 

11 a viac  – 5 

Hodnotenie tematických previerok: 100 – 90 % – 1  

                                                           89 – 75 %  – 2 

                                                          74 – 50 %  – 3 

                                                          49 – 30 %  – 4 

                                                          29 – 0 %   – 5 

Hodnotenie slohových prác 

1. Vonkajšia forma = 4 body max. 

✓ čitateľnosť – zreteľné odlíšenie veľkých a malých písmen, diakritické znamienka 

✓ zreteľné grafické členenie odsekov – 1,5 až 2 cm na začiatku riadka 

✓ prepísanie práce z konceptu do čistopisu za daný časový limit 

✓ čistota textu bez škrtania, používať okrúhle zátvorky a preškrtnutie vodorovne 

✓ dodržiavanie okrajov vnútorných i vonkajších, potreba rozdeľovania slov 

✓ dodržiavanie predpísaného rozsahu, menej i viac je nie maximálny počet bodov 

2. Vnútorná forma = 20 bodov max. 

OBSAH (max 4 body) 

✓ dodržanie témy – použitie kľúčových slov z názvu 
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✓ myšlienkové vyústenie – zakončenie práce, záver /rozprávanie = pointa; výklad = 

vysvetlenie problému; úvaha = primeranosť vyjadrovania sa žiakov/ 

KOMPOZÍCIA (max 4 body) 

✓ uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu 

✓ vnútorná stavba, členenie textu do myšlienkových celkov, ich vyváženosť 

✓ nadväznosť a logickosť textu 

JAZYK (max. 4 body) 

✓ správne použitie slovných druhov typických pre daný žáner 

✓ morfologická správnosť jazykových prostriedkov – väzba slovies, pádové 

koncovky 

✓ syntaktická správnosť jazykových prostriedkov – postavenie prívlastkov, 

slovosled 

✓ rôznorodosť, variabilnosť – neopakovanie slov, šírka slovnej zásoby 

PRAVOPIS (max. 4 body) 

4 body  0 – 4 chyby 

3 body             5 – 8 chýb 

2 body  9 – 12 chýb 

1 bod   13 – 16 chýb 

0 bodov  17 a viac chýb 

(Poznámka: o rovnakej chybe a interpunkcii a neznámych javoch a rovnosti chýb platí to isté 

čo pri diktátoch.) 

ŠTÝL (max. 4 body) 

✓ správna štylizácia viet – zrozumiteľnosť textu ako celku 

✓ tvorivosť – tvorivá lexika 

✓ pútavosť – podanie zaujímavou, pútavou formou, ktorá vyvoláva v čitateľovi 

zvedavosť. 

3. Celkový dojem = 4 body max. 

✓ celkové vyznenie práce po jej prvom prečítaní 

✓ práca by nemala obsahovať nelogické názory, protispoločenské názory, 

protihumánne a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského 

zdravia a iné. 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: 

jazyk, sloh a literatúra. Hodnotenie bude rešpektovať žiakove vedomosti a schopnosti, 

kreativitu, prácu s informáciami, samostatnosť, úspešnosť, spoluprácu. 

Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra sú výsledky, ktoré 

žiak dosiahol v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna 

zložka, ktoré sú v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov. 

Hodnotí sa schopnosť používať osvojené vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych 

situáciách. Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra je obsahová 

kvalita a jazyková správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, 

štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom (ústnom) prejave má žiak 
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preukázať komplexnosť ovládania spisovného jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť 

a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích štandardov. 

 Učebné osnovy predmetu slovenský jazyk a literatúra  

V. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet slovenský jazyk a 

literatúra.  

VI. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet slovenský jazyk a 

literatúra.  

VII. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet slovenský jazyk a 

literatúra.  

VIII. ročník  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet slovenský jazyk a 

literatúra.  

IX. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet slovenský jazyk a 

literatúra.  

5.2 Anglický jazyk 

Vzdelávacia oblasť  Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu  Anglický jazyk 

 Časový rozsah výučby  

V. ročník   – 4 hodiny týždenne / 132 hodín ročne 

VI. ročník  – 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne 

VII. ročník  – 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne 

VIII. ročník  – 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne 

IX. ročník  – 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne 

 Charakteristika predmetu pre úroveň A1 

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a 

spoločne s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej 

menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.  

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti 

života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj v práci, sa dôraz pri vyučovaní 

cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu 

komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa 
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Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti porozumieť, 

vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále 

spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.  

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) označenie 

úrovne A1 je používateľ základného jazyka. Komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu v 

prvom cudzom jazyku, t. j. v anglickom jazyku na konci V. ročníka ZŠ.  

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A1 podľa SERR je 

nasledujúca: Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším vetám, ktorých 

účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a vety dokáže používať. Dokáže 

predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako 

napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť 

jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne 

a je pripravený mu pomôcť (SERR, 2013, s. 26). 

 Charakteristika predmetu pre úroveň A2 

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a 

spoločne s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej 

menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.  

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti 

života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj v práci, sa dôraz pri vyučovaní 

cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu 

komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa 

Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti porozumieť, 

vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále 

spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.  

Výučba prvého cudzieho jazyka, t. j. anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu 

komunikačnej úrovne A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky 

(SERR) na konci nižšieho stredného vzdelávania. Označenie úrovne A2 je používateľ 

základného jazyka.  

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A2 podľa SERR je 

nasledujúca:  

Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho 

bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, 

miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných 

úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných 

záležitostiach. Dokáže jednoduchými slovami opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné 

okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb (SERR, 2013, s. 26). 

 Ciele predmetu  

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu 

všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza 
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Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov 

vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie 

komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať 

komunikačné stratégie.  

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:  

• efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale 

sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností 

• využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer 

realizoval vymedzeným spôsobom 

• v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, 

čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo 

čitateľ 

• v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, 

písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text 

• používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné 

ciele. 

 Hodnotenie  

Hodnotí sa: 

• ústne a písomné skúšanie slovnej zásoby  

• čítanie textu - do hodnotenia je zahrnuté počet chýb vo výslovnosti a plynulosť čítania  

• rozprávanie - do hodnotenia je zahrnuté: použitie slovnej zásoby, plynulosť 

rozprávania a správne a vhodné použitie gramatických javov 

• písomné opakovanie formou testov a kratších písomných prác podľa možností 

• v projektoch sa hodnotí prezentácia, úprava, obsah a gramatika. 

Žiaci sú oboznámení s formou a spôsobom klasifikácie. 

 Učebné osnovy predmetu anglický jazyk 

V. ročník 

Žiak na konci V. ročníka dosiahne úroveň A1. 

Pridaná disponibilná hodina bude použitá na rozvoj komunikačných schopností na 

nasledujúce témy: 

• zlepšenie výslovnosti špecifických zvukov v anglickom jazyku 

• lepšie osvojenie výslovnosti slovnej zásoby 

• krajiny sveta 

• rodina 

• domáce zvieratko 

• zvieratá 

• predmety v škole a rozvrh 

• čas/hodiny 

• denná rutina 
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• voľno-časové aktivity 

• opis izby a domu 

• porozprávať o napísanej pohľadnici 

• opis osoby, oblečenia 

• dialógy v obchode 

• opis včerajšieho dňa 

• opis svojich plánov 

• rozvoj vyjadrovacích schopností po čítaní textu s porozumením, vyjadrenie svojich 

názorov na prečítaný text 

• upevnenie slovnej zásoby a komunikačných schopností s využitím slovnej zásoby 

z ISCED 2 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet anglický jazyk.  

VI. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet anglický jazyk. 

VII. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet anglický jazyk. 

VIII. ročník  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet anglický jazyk. 

IX. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet anglický jazyk. 

5.3 Nemecký jazyk 

Vzdelávacia oblasť  Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu  Nemecký jazyk 

 Časový rozsah výučby  

VII. ročník  – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

VIII. ročník  – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

IX. ročník  – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

 Charakteristika predmetu  

Vyučovanie nemeckého jazyka poskytuje základ pre komunikáciu žiakov v cudzom 

jazyku v rámci Európskej únie i mimo nej. V ŠkVP sa vyučuje ako druhý cudzí jazyk 

s príslušnou časovou dotáciou. 

Komunikácia je dominantnou zložkou učebného predmetu. Zahrňuje počúvanie s 

porozumením, čítanie a  tvorbu ústnych a písomných prejavov.  Jej úlohou je rozvíjať: 

• schopnosť dorozumievať sa v štandardných rečových situáciách spojených so 

školským, rodinným  a spoločenským životom; 



Inovovaný školský vzdelávací program ISCED2 ZŠ s MŠ Bystričany – Škola pre všetkých  
 

 
 

31 

• schopnosť porozumieť  sluchom  a zrakom vnímané  texty a  schopnosť  interpretovať 

ich formou ústnej a písomnej reprodukcie;  

• čitateľské zručnosti: techniku čítania, plynulé hlasné čítanie, čítanie s porozumením, 

selektívne, informatívne, rýchle a kritické čítanie textov rozličného žánru;  

• schopnosť zapájať sa do rozhovorov, začať a ukončiť rozhovory a tvoriť súvislé ústne 

a písomné texty; 

• schopnosť sebavzdelávania rozvíjaním zručnosti používať rozličné slovníky a 

príručky, a rozvíjaním schopnosti  samostatného individuálneho čítania. 

Jazyková komunikácia je zameraná na získavanie kompetencie  správne sa vyjadrovať ústne 

a písomne zo stránky vhodného výberu slovnej zásoby a zo stránky gramatickej správnosti. 

Jej obsah tvorí osvojovanie a praktické využívanie jazykových prostriedkov – lexikálnych 

jednotiek  a gramatických javov potrebných na komunikáciu – v  priebehu ústnej a  písomnej 

komunikácie.  

 Ciele predmetu  

Ciele predmetu vychádzajú z požiadaviek na vyučovanie cudzieho jazyka 

v edukačnom systéme SR a orientujú sa na dosiahnutie schopnosti komunikačnej úrovne A1 

podľa SERR. 

Cieľom vyučovacieho predmetu nemecký jazyk je umožniť žiakom:  

• efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, 

ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

• využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer 

realizoval vymedzeným spôsobom,  

• v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, 

čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo 

čitateľ,  

• v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, 

písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,  

• používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné 

ciele.  

Všeobecné kompetencie: 

Žiak dokáže: 

• uvedomelo získavať nové vedomosti a spôsobilosti,  

• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich,  

• uvedomovať si a používať stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

• chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať komunikačné jazykové činnosti a stratégie, prepájať 

ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti 

svojho rozvoja,  
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• udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,  

• pochopiť zámer zadanej úlohy,  

• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

• aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk,  

• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,  

• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

Komunikačné jazykové kompetencie 

• jazyková kompetencia 

− používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a 

potrieb konkrétneho typu,  

− má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení 

vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,  

− prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, 

ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,  

− ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s 

cudzincami,  

− dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny 

alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne 

používané ustálené spojenia,  

− dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.  

• sociolingválna kompetencia 

− dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie 

spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, 

poďakovať, ospravedlniť sa, atď.  

• pragmatická kompetencia 

− dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych 

spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,  

− dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré 

sú poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových 

prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu 

formuláciu.  

Komunikačné zručnosti 

• počúvanie s porozumením 

− dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho 

samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria 

pomaly a jasne,  

− rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na 

pochopenie zmyslu,  

− rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované, a dokáže 

porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.  
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• čítanie s porozumením 

− rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad 

na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,  

− rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,  

− dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych, jednoduchých 

opisoch urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc, 

− rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.  

• písomný prejav 

− dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky, 

dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, 

štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,  

− dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde 

žijú a čo robia,  

− vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,  

− vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy 

ako „a“, „ale“ alebo „pretože“.  

• ústny prejav 

− dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v 

komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri 

pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,  

− dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb 

alebo na známe témy,  

− používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa 

niekoho ako sa má,  

− vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,  

− rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých 

konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré 

sa dozvie,  

− rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo 

požiadať a niekomu niečo oznámiť, dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a 

ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná. 

 Hodnotenie  

Hodnotenie žiakov pozostáva z: 

• hodnotenia komunikačných zručností: ústny prejav: pohotovosť pri rozhovore, 

aktívny prístup v komunikačných cvičeniach, použitie slovnej zásoby, čítanie 

s porozumením, orientácia v neznámom texte, počúvanie s porozumením, krátky 

písomný prejav na vopred zadanú tému 

•  hodnotenia osvojených vedomostí: základná a rozširujúca lexika, základné 

gramatické javy, správna výslovnosť 
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• hodnotenia projektových úloh, samostatného písomného prejavu:  spôsob získavania 

a spracovania informácií, úroveň prezentácie výsledkov práce, gramatická správnosť 

spracovaných textov, obsah písomného prejavu 

•  ďalšie oblasti hodnotenia: aktivita, úroveň spracovania domácich úloh a zadaní, 

zapájanie sa do činností na hodine, kvalita plnenia úloh, schopnosť samostatnej práce. 

 Učebné osnovy predmetu nemecký jazyk 

VII. ročník  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet nemecký jazyk. 

VIII. ročník  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet nemecký jazyk.  

IX. ročník  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet nemecký jazyk.  

5.4 Matematika 

Vzdelávacia oblasť  Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu  Matematika 

 Časový rozsah výučby  

V. ročník  – 4 hodiny týždenne / 132 hodín ročne 

VI. ročník  – 5 hodín týždenne / 165 hodín ročne  

VII. ročník  – 4 hodiny týždenne / 132 hodín ročne 

VIII. ročník  – 4 hodiny týždenne / 132 hodín ročne 

IX. ročník  – 5 hodín týždenne / 165 hodín ročne 

 Charakteristika predmetu  

Predmet matematika v nižšom strednom vzdelávaní je prioritne zameraný na 

budovanie základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – 

vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na 

riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré 

vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov).  

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali 

nové vedomosti špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku  školského roku, s 

výrazným zastúpením propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, 

aby tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby 

reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju 

schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického 

myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. Vyučovanie by malo viesť k 
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budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností 

s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. Matematika na 

2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT na 

vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Použitie vhodného 

softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak 

sústredenie sa na podstatu riešeného problému. Obsah vzdelávania je spracovaný na 

kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii nových matematických 

poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich 

skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Výučba sa prioritne zameriava na 

rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. 

Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam 

žiakov rýchlosť preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné 

rozdelenie na časti a presuny v rámci ročníkov. V porovnaní s predchádzajúcim 

vzdelávacím štandardom sú v tomto štandarde upravené a presunuté niektoré 

tematické celky. Preto je nutné prispôsobiť poradie tematických celkov a ich 

rozloženie do ročníkov tak, aby všetci žiaci do skončenia ZŠ absolvovali celý 

vzdelávací štandard uvedený v tomto dokumente. Poradie tematických celkov v 

ročníku nie je týmto dokumentom určené. Podľa potrieb žiakov je vhodné sa k učivu 

viackrát vracať. Žiaci daného ročníka by mali ovládať výkonový a obsahový štandard 

školského vzdelávacieho programu predchádzajúcich ročníkov, preto je tiež potrebné 

minimálne na úvod každého ročníka a vždy, keď je to podľa učiteľa potrebné, zaradiť 

primerané opakovanie učiva. 

 Ciele predmetu  

Žiaci: 

• získajú schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote, 

• rozvíjajú svoje logické a kritické myslenie, 

• argumentujú, komunikujú a spolupracujú v skupine pri riešení problému, 

• spoznajú matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský 

pokrok, 

• čítajú s porozumením primerané súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a 

nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy, 

• využívajú pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, vedia 

matematizovať reálnu situáciu a interpretovať výsledok, 

• vyhľadávajú, získavajú a spracúvajú informácie z primerane náročne spracovaných 

zdrojov vrátane samostatnej práce s učebnicou a ďalšími textami, 

• osvoja si základné primerané matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy 

uvedené vo vzdelávacom štandarde, 

• rozvíjajú zručnosti, ktoré súvisia s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní a s 

racionálnym a samostatným učením sa. 
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 Hodnotenie  

 Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí, písomných odpovedí, na 

základe aktívneho a tvorivého prístupu na jednotlivých hodinách podľa hodnotenia v znení 

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

Hodnotenie písomných prác a skúšok: 

• vstupná písomná práca 

• štyri školské písomné práce 

• kontrolné práce po tematických celkoch.  

Hodnotiaca stupnica:         známka 1: 100 % -  90 % 

                              2: 89 % -  75 % 

                              3: 74 % -  50 % 

                              4: 49 % -  30 %  

                              5: menej ako 30 %  

• motivačné hodnotenie: klasifikovaná aktivita žiakov známkou výborný za výnimočnú 

prácu a prejavenú aktivitu na vyučovacej hodine; klasifikovaná aktivita žiakov 

známkou výborný za prácu na matematických súťažiach v školských, okresných aj 

krajských kolách   

• kontrolné hodnotenie: krátke previerky na zistenie pochopenia a naučenia sa učiva. 

 Učebné osnovy predmetu matematika 

V. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet matematika. 

VI. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet matematika. 

Učebné osnovy v VI. ročníku majú v ŠkVP zvýšenú časovú dotáciu o 1 hodinu. 

Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu v nasledujúcich oblastiach: 

− rozvoj algoritmického myslenia, 

− výber vhodnej stratégie pri riešení úloh, 

− aplikovanie teoretických vedomostí a zručností pri riešení úloh vyplývajúcich z reálneho 

života, 

− rozvoj logického a kritického myslenia, schopnosť argumentovať, komunikovať 

a spolupracovať pri riešení problému v skupine, 

− schopnosť pracovať s návodmi a tvoriť ich, 

− správnosť používania matematickej symboliky a znázorňovania, 

− presnosť a čistota rysovania, 

− schopnosť čítať s porozumením súvislé texty, ktoré obsahujú čísla, závislosti, vzťahy 

a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy, 

− budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou, 

− zvyšovanie matematickej gramotnosti.  
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VII. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet matematika. 

VIII. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet matematika. 

IX. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet matematika. 

5.5 Informatika 

Vzdelávacia oblasť  Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu  Informatika 

 Časový rozsah výučby  

V. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VI. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VII. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VIII. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

IX. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

 Charakteristika predmetu  

V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie 

konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s 

digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. 

Hlavne na riešenie problémov pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania 

informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým nižším 

stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom 

dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, ktorá má dominantné postavenie pri 

výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v 

primárnom vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň 

pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a poznatky i v 

iných predmetoch. 

 Ciele predmetu  

Žiaci: 

• uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich 

spracovanie,  

• uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov, 

vytvárajú návody, programy podľa daných pravidiel,  

• logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,  
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• poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických 

problémov,  

• komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú 

informácie na webe,  

• poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,  

• rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa 

vyskytnú  

• rešpektujú intelektuálneho vlastníctvo. 

 Hodnotenie 

Hodnotia sa praktické zručnosti práce s počítačom a vedomosti s nimi súvisiace. Hodnotia sa 

ústne odpovede a písomné práce.  

 Učebné osnovy predmetu informatika 

V. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet informatika.  

Téma  
Predpokladaný 

počet hodín 

Reprezentácia a nástroje  8 

Komunikácia a spolupráca  8 

Algoritmické riešenie problémov 8 

Softvér a hardvér  5 

Informačná spoločnosť  4 

Spolu 33 

 

VI. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet informatika.  

Téma  
Predpokladaný 

počet hodín 

Reprezentácia a nástroje  15 

Komunikácia a spolupráca  3 

Algoritmické riešenie problémov 8 

Softvér a hardvér  5 

Informačná spoločnosť  2 

Spolu 33 
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VII. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet informatika.  

Téma  
Predpokladaný 

počet hodín 

Reprezentácia a nástroje  14 

Komunikácia a spolupráca  2 

Algoritmické riešenie problémov 5 

Softvér a hardvér  3 

Informačná spoločnosť  9 

Spolu 33 

 

VIII. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet informatika.  

Téma  
Predpokladaný 

počet hodín 

Reprezentácia a nástroje  15 

Komunikácia a spolupráca  2 

Algoritmické riešenie problémov 6 

Softvér a hardvér  2 

Informačná spoločnosť  8 

Spolu 33 

 

IX. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet informatika.  

Posilnenú vyučovaciu hodiny informatiky na druhom stupni základnej škole použijeme na 

prebratie tém, ktoré nie sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu, ale sú každodennou 

súčasťou života žiakov základnej školy.  

Sociálne siete 

• čo je sociálna sieť  

• bezpečnosť používania sociálnych sietí  

• sociálne siete a osobné údaje  

• tvorba obsahu na sociálnej sieti  

Mobilné operačné systémy  

• android  

• iOS 

• nastavenie operačných systémov  

• aplikácie v mobilných telefónoch 

• obchody s aplikáciami 
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Téma  
Predpokladaný 

počet hodín 

Reprezentácia a nástroje  15 

Komunikácia a spolupráca  2 

Algoritmické riešenie problémov 6 

Softvér a hardvér  2 

Informačná spoločnosť  8 

Spolu 33 

5.6 Fyzika 

Vzdelávacia oblasť  Človek a príroda 

Názov predmetu  Fyzika 

 Časový rozsah výučby  

VI. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VII. ročník  – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

VIII. ročník  – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

IX. ročník  – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

 Charakteristika predmetu  

Výučba fyziky sa spolu s biológiou a chémiou podieľa na rozvíjaní prírodovednej 

gramotnosti žiaka tak, aby využíval nadobudnuté vedomosti, bol schopný klásť otázky a na 

základe dôkazov vyvodzoval závery, ktoré vedú k porozumeniu obsahu výučby prírodných 

vied.  

Obsah výučby fyziky je postavený na overenej konštruktivistickej pedagogickej 

teórii, ktorá kladie pri budovaní fyzikálnych poznatkov dôraz na vlastnú žiacku skúsenosť s 

fyzikálnymi javmi a objektmi. Umožňujú to žiacke pokusy, reálne demonštrácie, priame 

merania a ich spracovanie. Postupne sa žiak vedie k formalizácii poznávaného obsahu, 

prípadne k matematickým vzťahom a k zovšeobecneniam v podobe teoretických pojmov. Aj 

keď má učiteľ možnosť prispôsobiť si obsah výučby vlastným predstavám, túto koncepčnú 

myšlienku by mal zachovať.  

Prostredníctvom tvorby vybraných fyzikálnych (často aj prírodovedných) pojmov sa 

rozvíjajú žiacke bádateľské spôsobilosti, najmä pozorovať, merať, experimentovať, 

spracovať namerané údaje vo forme tabuliek a grafov. Súčasťou týchto spôsobilostí sú aj 

manuálne a technické zručnosti žiaka, schopnosť formulovať hypotézy, tvoriť závery a 

zovšeobecnenia, interpretovať údaje a opísať ich vzájomné vzťahy.  

Proces fyzikálneho vzdelávania uprednostňuje metódy a formy, ktoré sa podobajú 

prirodzenému postupu vedeckého poznávania. Vzhľadom na vek žiakov je to najmä už 

spomenutý empirický postup, pre ktorý je charakteristické riešenie problémov 
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experimentálnou metódou aj s využitím informačno-komunikačných prostriedkov. Aktívna 

účasť žiaka sa zabezpečuje najmä riešením problémov a prácou v skupinách.  

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti potrebné aj k 

osobným rozhodnutiam v občianskych a kultúrnych záležitostiach, ktoré súvisia s lokálnymi 

aj globálnymi problémami ako sú zdravie, životné prostredie, technický pokrok a podobne. 

Rovnako dôležité je, aby pochopil kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy 

a techniky. 

 Ciele predmetu  

Žiaci:  

• aplikujú empirické metódy práce – pozorovanie, experimentovanie, meranie a 

spracovanie nameraných hodnôt fyzikálnych veličín pri skúmaní fyzikálnych javov,  

• vysvetľujú vybrané fyzikálne javy v bezprostrednom okolí a navrhujú metódy overenia 

svojich vysvetlení,  

• prezentujú a obhajujú svoje postupy a tvrdenia logickou argumentáciou založenou na 

dôkazoch,  

• komunikujú verbálnou aj písomnou formou, ovládajú symbolickú, tabelárnu, grafickú 

komunikáciu,  

• aplikujú pri riešení fyzikálnych úloh a problémov znalosť fyzikálnych pojmov, 

zákonov, faktov, nadobudnutý matematický aparát aj odborné informácie získané z 

rôznych vhodných informačných zdrojov,  

• rozlišujú spoľahlivé informácie od nespoľahlivých – kriticky myslia,  

• riešia problémy, v ktorých sa integrujú poznatky z viacerých prírodovedných, prípadne 

humanitných predmetov,  

• rozumejú historickému vývoju poznania vo fyzike ako vede a vplyvu technického 

vývoja na rozvoj poznania a spoločnosti,  

• posudzujú užitočnosť vedeckých poznatkov a technických vynálezov pre rozvoj 

spoločnosti a tiež problémy spojené s ich využitím pre človeka a životné prostredie,  

• pracujú v tíme, vedia kooperovať a diskutovať, sú zodpovední za výsledky svojej práce 

a zverené pomôcky,  

• získajú záujem o prírodu a svet techniky,  

• nadobudnú otvorenosť k novým objavom vo fyzike a technike,  

• získajú pozitívny vzťah k ochrane svojho zdravia a životného prostredia.  

 Hodnotenie  

Hodnotenie žiakov pozostáva z: 

•  hodnotenia experimentálnych činností: odborná úroveň spracovania a interpretácie 

výsledkov experimentu, správnosť postupu, úroveň zaznamenávania a spracovania 

výsledkov merania, použitie IKT pri spracovaní protokolu,  

• osvojenie vedomostí: úroveň osvojených vedomostí, použitie pri riešení teoretických 

a praktických úloh, 
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• úroveň zručností: aplikácia vedomostí pri praktických prácach, úroveň použitia 

zručností pri riešení praktických, experimentálnych a komplexných úloh, 

• projektové úlohy:  spôsob získavania a spracovania informácií, úroveň prezentácie 

výsledkov práce,  

• ďalšie oblasti hodnotenia: aktivita, schopnosť kooperácie v skupine, úroveň 

spracovania domácich úloh a zadaní, zapájanie sa do činností na hodine, kvalita 

plnenia úloh, aktivita v riešení súťaží a olympiád. 

 Učebné osnovy predmetu fyzika 

VI. ročník  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet fyzika.  

V Učebnom pláne ZŠ s MŠ Bystričany je v VI. ročníku uvoľnená 1 vyučovacia hodina, ktorá 

presunutá k ostatným disponibilným hodinám a využitá ako disponibilná hodina pre predmet 

matematika. Obsahový a výkonový štandard sa nemení, jeho dosahovanie sa realizuje 

v súčinnosti s rozšíreným vyučovaním predmetu matematika. 

VII. ročník  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet fyzika.  

V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie fyziky zamerané na experimentálne 

a praktické činnosti na vyučovaní s dôrazom na aplikáciu poznatkov v praktickom živote, 

spracovanie výsledkov praktických činností a ich prezentáciu. Posilňuje sa výkonový 

štandard v častiach zameraných na praktické zručnosti, meranie fyzikálnych veličín, 

experimentálne činnosti: 

• meranie teploty v závislosti od času, spracovanie získaných hodnôt merania do grafu 

• meranie času stopkami 

• experimentálne overovanie podmienok, za ktorých prebiehajú skupenské zmeny 

• overovanie priebehu skupenských zmien a tabuľkových hodnôt fyzikálnych veličín 

• získavanie, spracovanie a prezentáciu informácií na témy z tematického celku Teplo. 

Súčasťou práce vo vyučovaní fyziky bude príprava projektu na Žiacku konferenciu podľa 

zvolenej ročnej témy.  

VIII. ročník  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet fyzika.  

IX. ročník  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet fyzika.  

V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie fyziky zamerané na experimentálne 

a praktické činnosti na vyučovaní s dôrazom na aplikáciu poznatkov v praktickom živote, 

spracovanie výsledkov praktických činností a ich prezentáciu. Súčasťou práce vo vyučovaní 

fyziky bude príprava projektu na Žiacku konferenciu podľa zvolenej ročnej témy.  

Z celkového počtu 33 disponibilných vyučovacích hodín v roku sa 23 hodín využije na 

rozšírenie učiva v obsahovom aj výkonovom štandarde nasledovne: 
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V tematickom celku Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod sa dopĺňa obsahový 

a výkonový štandard: 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod 

* Elektromagnetická indukcia 

* Striedavý prúd 

* Jednosmerný elektromotor 

* Generátory jednosmerného a striedavého 

napätia 

* Transformátory 

* Výroba a rozvod elektrickej energie 

* Elektrická sieť v domácnosti 

  

- popísať jav elektromagnetickej indukcie, 

- vysvetliť rozdiel medzi jednosmerným 

a striedavým prúdom, 

- vysvetliť princíp a činnosť jednosmerného 

elektromotora, 

- vysvetliť princíp transformátora, 

- opísať princíp výroby elektrickej energie, 

posúdiť ekonomické a ekologické aspekty 

výroby elektrickej energie z obnoviteľných 

a neobnoviteľných zdrojov 

- popísať časti elektrickej siete v domácnosti. 

 

Vytvára sa nový tematický celok Astronómia s obsahovým a výkonovým štandardom: 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

* Telesá a ich pohyby v Slnečnej sústave, 

* Zem ako astronomické teleso 

* Fázy Mesiaca, zatmenie Slnka a Mesiaca 

* Hviezdy, galaxie 

* Orientácia na oblohe  

* Historický vývoj predstáv o Zemi 

a Slnečnej sústave  

* Vznik a stavba vesmíru 

* Výskum vesmíru 

- pozná telesá Slnečnej sústavy, 

- pozná základné charakteristiky Zeme ako 

astronomického telesa, 

- vie vysvetliť fázy Mesiaca a zatmenia Slnka 

a Mesiaca, 

- pozná základné teórie vzniku vesmíru, 

- orientuje sa v aktuálnych otázkach výskumu 

vesmíru 

5.7 Chémia 

Vzdelávacia oblasť  Človek a príroda 

Názov predmetu  Chémia 

 Časový rozsah výučby  

VII. ročník  – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

VIII. ročník  – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne  

IX. ročník  – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 
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 Charakteristika predmetu  

 Vyučovací predmet chémia má bádateľský a činnostný charakter, to znamená, že žiaci 

vlastnou činnosťou objavujú vlastnosti látok, zákonitosti ich správania a vzájomného 

pôsobenia. Obsah vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu, sú 

blízke žiakovi a sú dôležité v živote každého človeka. Tvoria ho nielen chemické poznatky, 

ale aj činnosti, ktoré vyúsťujú do zvládnutia viacerých prvkov vedeckej činnosti, z ktorých 

najdôležitejší je experiment. Vykonávaním vlastných „vedeckých“ činností si žiaci osvojujú 

dôležité spôsobilosti, predovšetkým spôsobilosť objektívne a spoľahlivo pozorovať a opísať 

pozorované. Žiaci merajú, zaznamenávajú, triedia, analyzujú a interpretujú získané údaje, 

vytvárajú a overujú predpoklady a tvoria závery.  

 Ciele predmetu  

Žiaci:  

• sa zoznámia so základnými poznatkami o látkach dôležitých pre život,  

• porozumejú chemickým javom a procesom,  

• používajú odbornú terminológiu na opísanie chemických javov a procesov,  

• rozumejú pokynom na realizáciu praktických činností a dokážu ich podľa návodu   

   uskutočniť,  

• plánujú a realizujú pozorovania, merania a experimenty,  

• spracúvajú a vyhodnocujú údaje získané pri pozorovaní, meraní a experimentovaní,  

• získavajú manuálne zručnosti, intelektové a sociálne spôsobilosti pri realizácii 

žiackych experimentov,  

• osvojujú si a uplatňujú zásady bezpečnej práce s látkami,  

• vyhľadávajú v dostupných zdrojoch poznatky o použití rôznych látok v priemysle,  

poľnohospodárstve a v živote z hľadiska významu pre človeka, vplyvu na životné 

prostredie a ľudské zdravie,  

• využívajú poznatky a skúsenosti získané v predmete chémia pri ochrane zdravia a 

životného prostredia. 

 Hodnotenie  

Hodnotí sa: 

• ústne skúšanie formou rozprávania a kontrolných otázok 

• písomné opakovanie formou testov a kratších písomných prác podľa možností 

• laboratórne cvičenia 

• projekty.  

Pri projektoch je hodnotená prezentácia projektu a obsahová časť projektu výslednou 

známkou.  

 Učebné osnovy predmetu chémia 

VII. ročník 

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

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet chémia.  

IX. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet chémia.  

Učebné osnovy v IX. ročníku majú v ŠkVP zvýšenú časovú dotáciu o 1 hodinu. 

Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu v nasledujúcich oblastiach: 

- aplikácia teoretických vedomostí a zručností pri riešení úloh vyplývajúcich 

z reálneho života, 

- rozvoj logického a kritického myslenia, schopnosť argumentovať, komunikovať 

a spolupracovať pri riešení problému v skupine, 

- vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, 

- schopnosť pracovať s návodmi a realizovať podľa nich praktické činnosti, 

- schopnosť zaznamenať výsledok pokusu, 

- vyhľadať, spracovať sa prezentovať požadované údaje a informácie,  

- schopnosť čítať s porozumením súvislé texty, ktoré obsahujú základné informácie, 

závislosti, vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy, 

- budovanie vzťahu medzi chémiou a reálnym životom, 

- aplikácia  pravidiel tvorby vzorcov a názvov oxidov, kyselín, hydroxidov a solí, 

- poznať základné chemické zlúčeniny zo skupín oxidov, kyselín, hydroxidov a solí 

a ich význam pre ľudský organizmus, priemysel, vplyv na životné prostredie, 

- poznať princíp tvorby vzorcov a názvov zložitejších chemických zlúčenín – hydrátov 

a solí a hydrogénsolí, 

- chápať chemickú reakciu, ako dej, pri ktorom sa menia látky, 

- poznať zápis chemickej reakcie  - chemickú rovnicu ako dôsledok platnosti zákona 

zachovania hmotnosti, 

- vedieť zapísať chemické reakcie jednoduchými chemickými rovnicami, 

- poznať princíp neutralizácie a redoxnej reakcie, uviesť príklady takýchto reakcií a ich 

využitie. 

V IX. ročníku je včlenené rozširujúce učivo v samostatnom tematickom celku Chemické 

výpočty. Táto kapitola obsahuje témy látkové množstvo, jednotka látkového množstva – 1 

mól, molárna hmotnosť, jednotka molárnej hmotnosti, vyjadrovanie zloženia 

roztokov/hmotnostný zlomok a koncentrácia látkového množstva. 

Výkonový štandard: 

- vedieť porovnať hmotnosť 1 mólu atómov rôznych prvkov, 

- vypočítať molárnu hmotnosť zlúčenín zo známych molárnych hmotností atómov 

prvkov tvoriacich zlúčeninu, 

- vypočítať látkové množstvo, ak je zadaná hmotnosť látky a molárna hmotnosť látky, 

- vypočítať hmotnosť látky a vody potrebnej na prípravu roztoku s určitým objemom 

a koncentráciou látkového množstva, 

- vypočítať látkové množstvo, hmotnosť látky, zloženie roztokov    
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5.8 Biológia 

Vzdelávacia oblasť  Človek a príroda 

Názov predmetu  Biológia 

 Časový rozsah výučby  

V. ročník – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

VI. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VII. ročník  – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

VIII. ročník – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

IX. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

 Charakteristika predmetu  

Vyučovací predmet biológia je na základnej škole zameraný na poznávanie javov a 

procesov prebiehajúcich v prírode vo vzájomných súvislostiach a vedie žiakov k chápaniu 

prírody ako celku. Sústreďuje sa najmä na tie javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život 

človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, 

rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov 

dôležitých pre zachovanie zdravia. 

 Ciele predmetu  

Žiaci  

• získajú základnú predstavu o prírode ako výsledku vzájomného pôsobenia jej zložiek,  

• pochopia prírodné javy, procesy a objekty vo vzájomných súvislostiach,  

• získajú informácie o prírode pozorovaním, pátraním, skúmaním a využitím rôznych 

zdrojov,  

• analyzujú, interpretujú, triedia a hodnotia informácie o organizmoch a prírode, 

• používajú správnu terminológiu na opísanie procesov a javov v živej a neživej prírode,  

• plánujú, uskutočňujú, zaznamenávajú a vyhodnocujú jednoduché biologické 

pozorovania a pokusy, 

• diskutujú o význame a praktických dôsledkoch vybraných vedeckých objavov, 

• aplikujú osvojené spôsobilosti a vedomosti na podporu svojho zdravia, 

• chránia prírodu a šetria prírodné zdroje,  

• plánujú a realizujú jednoduché projekty v oblasti biológie,  

• prezentujú a obhajujú výsledky svojej práce. 

 Hodnotenie  

Hodnotené je:  

• ústne skúšanie formou rozprávania a kontrolných otázok 

• písomné opakovanie formou testov a kratších písomných prác podľa možností 
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• projekty (hodnotená je prezentácia projektu a obsahová časť projektu výslednou 

známkou) 

 Učebné osnovy predmetu biológia 

V. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet biológia. 

VI. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet biológia. 

VII. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet biológia. 

VIII. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet biológia. 

IX. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet biológia. 

5.9 Dejepis 

Vzdelávacia oblasť  Človek a spoločnosť 

Názov predmetu  Dejepis 

 Časový rozsah výučby  

V. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VI. ročník  – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

VII. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VIII. ročník  – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

IX. ročník – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

 Charakteristika predmetu  

 Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov ako 

celistvých osobností a uchovávanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania 

historických skúseností, či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej, alebo 

svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania  je predovšetkým postupné poznávanie 

takých historických udalostí, javov a procesov v čase a priestore, ktoré základným spôsobom 

ovplyvnili vývoj slovenskej i celosvetovej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej 

prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom dejepisu postupne osvojujú kultúru spoločenskej 

komunikácie a demokratické spôsoby konania. 

 V procese výučby dejepisu na základnej škole sa kladie osobitný dôraz na dejiny 19. 

a 20. Storočia preto, lebo v nich môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných 

spoločenských javov a problémov. Dejepis vedie žiakov k vzťahu k vlastnej minulosti cez 

prizmu prítomnosti ako súčasti rozvíjania, korigovania, kultivovania a zachovávania ich 
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historického vedomia, v ktorom rezonuje i vzťah k minulosti iných národov a etník. Rovnako 

tak k pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí, rôznych 

diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Má tiež prispievať k rozvíjaniu hodnotovej škály 

demokratickej spoločnosti. Dejepis pripisuje dôležitosť aj demokratickým hodnotám 

európskej civilizácie. 

 Ciele predmetu  

Žiaci 

• nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase 

• nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom priestore 

• naučia sa čítať a používať historickú mapu 

• získajú základné spôsobilosti a vedomosti z oblasti vybraných historických udalostí, 

javov, procesov z oblasti svetových dejín 

• získajú schopnosť poznávať históriu na základe analýzy primeraných školských 

historických písomných, obrazových , hmotných a grafických prameňov a sú schopní 

týmto prameňom klásť primerane adekvátne otázky 

• rozvinú si komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností rozvíjať a kultivovať 

kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie 

i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti 

• osvoja si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať sa 

v mnohosti kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame s históriou. 

 Hodnotenie  

  Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí, písomných odpovedí, 

na základe aktívneho a tvorivého prístupu na hodinách podľa hodnotenia v znení 

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

- písomné práce po prebratí tematického celku, krátke písomky, testy na zistenie 

pochopenia a naučenia sa učiva 

stupnica:   1:  100 – 90 % 

                 2:  89 – 70 % 

                  3:  69 – 50 % 

                  4:  49 – 30 % 

                  5:  menej ako 30 % 

- ústne odpovede, známkovaná aktivita žiakov, tvorba projektov a pod. 

 Učebné osnovy predmetu dejepis 

V. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet dejepis. 

VI. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet dejepis. 
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Disponibilná hodina bude použitá na zvýšenie kvality výkonu a získanie a rozšírenie nových 

poznatkov. 

• Táto hodinová dotácia bude využívaná na upevnenie a prehĺbenie učiva. 

• Na rozvíjanie čítania s porozumením, analýzu textu, na opakovanie a spätnú kontrolu. 

• Zvýšenie časovej dotácie v VI. ročníku je zamerané na tvorbu projektu. 

• Pridané tematické celky rozširujúceho učiva:  

- Umenie a náboženstvo v praveku 

- Kultúra riečnych civilizácií a ich prínos pre svetové spoločenstvo 

- Staroveký Egypt 

- Grécka kultúra ako základ európskej civilizácie 

- Kultúra a náboženstvo počas rímskej ríše 

- Blízky východ v stredoveku (Arabská ríša) 

- Sťahovanie národov 

- Remeslá a cechy v stredoveku 

- Stredoveké umenie 

- Projekt 

VII. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet dejepis. 

VIII. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet dejepis. 

Učebné osnovy ŠkVP majú v ŠkVP zvýšenú časovú dotáciu o 1 hodinu.  

Disponibilná hodina bude použitá na zvýšenie kvality výkonu a získanie a rozšírenie nových 

poznatkov. 

Pridané tematické celky rozširujúceho učiva:  

• Osvietenstvo 

• Napoeon Bonaparte, Napoleonske vojny a doba 

• Memorandum Slovenského národa 

• Koloniálne panstvo 

• Preteky mocností v zbrojení, Dohoda a Trojspolok 

• 1. svetová vojna, Slováci a vojna 

• Osobnosť M. R. Štefánika 

IX. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet dejepis. 
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5.10 Geografia 

Vzdelávacia oblasť  Človek a spoločnosť 

Názov predmetu  Geografia 

 Časový rozsah výučby  

V. ročník  – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

VI. ročník  – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

VII. ročník – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

VIII. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

IX. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

 Charakteristika predmetu  

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie o výnimočnosti a jedinečnosti 

planéty Zem. Pomáha správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú 

a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Štúdium geografie 

umožňuje žiakom spoznávať krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Podporuje 

snahu porozumieť vzťahom medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a chápať ich 

silnú vzájomnú previazanosť.  

Základnou zručnosťou, rozvíjanou v geografii, je práca s mapovými podkladmi v 

tlačenej a digitálnej podobe. Vedieť mapu vyhľadať, čítať, pracovať s ňou, analyzovať jej 

obsah a interpretovať ho, orientovať sa v nej a podľa nej v neznámom prostredí, tvoria základ 

geografického myslenia a vzdelávania. Dôkladné poznanie Zeme je nevyhnutnou 

podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je osobité. Od iných sa odlišuje typickým 

podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, ale aj obyvateľmi s vlastným jazykom, kultúrou a 

spôsobom života. Tolerancia žiakov k inakosti predpokladá pochopenie podstaty príčin 

rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín. Vyžaduje úctu k princípom demokracie 

a občianskej slobody, ktorých nerešpektovanie môže viesť k vojnovým konfliktom a 

globálnym katastrofám.  

Geografia zohráva v tomto smere nezastupiteľnú úlohu. Zdôrazňuje súvislosti a nie vždy 

jasnú prepojenosť príčin s dôsledkami. Formuje osobnosť mladého človeka upozorňovaním 

na podobnosť, ale aj zvláštnosti popisovaných regiónov, ktoré porovnáva so Slovenskom, 

pričom poukazuje na jeho jedinečnosť v kontexte Európy, či sveta. 

 Ciele predmetu  

Žiaci:  

• vyhľadajú, porovnajú, posúdia pravdivosť a zhodnotia dostupné informácie o krajine 

z rôznych informačných zdrojov,  

• prezentujú informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, 

diagramy, fotografie, filmy a pod.),  
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• interpretujú mapy rôzneho druhu v digitálnej aj tlačenej podobe,  

• zdôvodnia rôznorodosť prírodných podmienok na Zemi a ich vplyv na život človeka,  

• zaujmú postoj k najvážnejším problémom ľudstva a ponúknu vhodné riešenia,  

• pochopia zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej prírodných a 

socioekonomických zložiek. 

 Hodnotenie  

Hodnotí sa:  

• ústne skúšanie formou rozprávania a kontrolných otázok s použitím mapy 

• slepé mapy  

• projekty  

• písomné opakovanie formou testov a kratších písomných prác podľa možností. 

Pri projektoch je hodnotená prezentácia projektu a obsahová časť projektu výslednou 

známkou.  

 Učebné osnovy  

V. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet geografia. 

VI. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet geografia. 

Disponibilná hodina bude použitá na zvýšenie kvality výkonu, upevnenie a prehĺbenie 

nových poznatkov: 

- Obyvateľstvo sveta (rozmiestnenie, rasová, národnostná a náboženská štruktúra) 

Pridaný 

tematický 

celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Planéta Zem 

Osídľovanie 

a  

obyvateľstvo 

Rozmiestnenie 

obyvateľstva, rasová, 

národnostná a náboženská 

štruktúra obyvateľov světa, 

základné charakteristiky 

jednotlivých skupín 

obyvateľstva 

Uviesť približný počet 

obyvateľov na Zemi, 

charakterizovať rasy a 

národy a vymenovať ich 

základné znaky, dôsledky 

miešania rás, uviesť rozdiely 

medzi jednotlivými 

náboženstvami, vysvetliť 

vplyv náboženstva na 

problémy vo svete, vznik 

konfliktov, ich príčiny. 

 

- prehĺbené učivo o geografických charakteristikách jednotlivých oblastí Afriky (každá 

oblasť charakterizovaná z rôznych geografických hľadísk) 
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- prehĺbené učivo o vodstve Afriky (jazerá a vodopády) 

- prehĺbené učivo o pamiatkach UNESCO v Ázii 

- prehĺbené učivo o geografických charakteristikách jednotlivých oblastí Ázie (každá 

oblasť charakterizovaná z rôznych geografických hľadísk) 

- prehĺbenie a upevnenie poznatkov o Afrike a Ázii. 

VII. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet geografia. 

Disponibilná hodina bude použitá na zvýšenie kvality výkonu a prehĺbenie poznatkov: 

- prehĺbenie fyzickej a humánnej charakteristiky všetkých štátov Európy, každý štát 

jednotlivo. 

VIII. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet geografia. 

IX. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet geografia. 

5.11 Občianska náuka 

Vzdelávacia oblasť  Človek a spoločnosť 

Názov predmetu  Občianska náuka 

 Časový rozsah výučby  

VI. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VII. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VIII. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

IX. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne  

 Charakteristika predmetu  

Predmet prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. 

Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, 

zručnosti a nadobudnutie spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí 

a v bežných životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v 

ich socializačnom procese. Vedie ich k poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, 

Slovenska a Európskej únie. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a 

povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu 

a práva, umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti a vedie ich k aktívnej 

občianskej angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých predpokladov je kritické myslenie. 

 

 



Inovovaný školský vzdelávací program ISCED2 ZŠ s MŠ Bystričany – Škola pre všetkých  
 

 
 

53 

 Ciele predmetu  

Žiaci  

• získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,  

• realisticky sa spoznávajú, hodnotia seba samých,  

• osvoja si pravidlá a normy spoločenského spolunažívania,  

• uvedomujú si práva a povinnosti a primerane svoje práva obhajujú,  

• preberajú zodpovednosť za vlastné názory, postoje a dôsledky konania,  

• uznávajú základné princípy demokracie,  

• budujú si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram,  

• učia sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti,  

• získajú základné vedomostí o sociálnoekonomickom a právnom fungovaní 

spoločnosti. 

 Hodnotenie  

  Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí, písomných odpovedí, na 

základe aktívneho a tvorivého prístupu na jednotlivých hodinách podľa hodnotenia v znení 

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

- kontrolné práce po tematických celkoch, 

- ústne odpovede, 

- motivačné hodnotenie: známkovaná aktivita žiakov známkou výborný za výnimočnú 

prácu. 

 Učebné osnovy predmetu občianska náuka 

VI. ročník  

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet občianska náuka. 

VII. ročník  

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet občianska náuka. 

VIII. ročník  

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet občianska náuka. 

IX. ročník  

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet občianska náuka. 

5.12 Etická výchova 

Vzdelávacia oblasť  Človek a hodnoty 

Názov predmetu  Etická výchova 

 Časový rozsah výučby  

V. ročník – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 
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VI. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VII. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VIII. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

IX. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne  

 Charakteristika predmetu  

Hlavnou funkciou povinne voliteľného predmetu etická výchova v nižšom strednom 

vzdelávaní je osobnostný a sociálny rozvoj žiakov s vlastnou identitou a hodnotovou 

orientáciou, v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tohto cieľa 

sa primárne využíva zážitkové učenie, riadený rozhovor, diskusia, simulačné hry, ktoré popri 

informáciách účinne rozvíjajú mravný úsudok, rozlišovanie dobra od zla, orientáciu v 

etických dilemách dnešnej spoločnosti. Jej súčasťou je rozvoj sociálnych spôsobilostí ako 

napr. otvorená komunikácia, empatia, asertivita, pozitívne hodnotenie iných a pod. Podieľa 

sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia. Žiaci sú vedení k harmonickým a 

stabilným vzťahom v rodine, v kolektíve spolužiakov i v iných sociálnych skupinách. V 

nižšom strednom vzdelávaní vedieme žiakov k reflexii a prehodnocovaniu svojho správania 

i správania iných, vzhľadom na cieľovú rovinu etickej výchovy, ktorou je sociálne rozvinutý 

človek a spolupracujúce spoločenstvo. Preto sa etická výchova javí ako predmet, ktorý 

pripravuje pôdu pre ostatné výchovy, ktoré súvisia s uplatnením sa nielen v konkrétnych 

osobných vzťahoch žiaka, ale aj v jeho pripravenosti žiť pre spoločné dobro s inými ľuďmi 

a pre iných. 

 Ciele predmetu  

Žiaci: 

• osvoja si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované medziľudské vzťahy,  

• nadobudnú spôsobilosť na pochopenie a rešpektovanie najvyššej hodnoty, ktorou je 

život človeka a všetko, čo vedie k jeho rozvoju,  

• získajú spôsobilosti, ktorými posilnia sebaúctu a hodnotenie iných,  

• získajú spôsobilosti pri vyjadrovaní svojich citov a nadobudnú úctu k citovému životu 

iných,  

• naučia sa participovať na živote spoločnosti (triedy, školy, regiónu, klubu, mesta),  

• zdôvodnia dôležitosť nezávislosti od vecí, drog, médií,  

• naučia sa kriticky myslieť, kultivovane diskutovať a akceptovať názory iných, 

• ocenia prvky prosociálneho správania v rodine, v žiackom kolektíve i v iných 

sociálnych skupinách,  

• nadobudnú spôsobilosť pochopiť svoju sexuálnu identitu, hodnotu priateľstva, lásky, 

manželstva a rodiny, 

• osvoja si pozitívny postoj k postihnutým, chorým a iným ľuďom, ktorí potrebujú 

zvýšené porozumenie a pomoc, 

• zdôvodnia dôležitosť stanovenia si životných cieľov, etických hodnôt a zachovávania 

spoločensky uznávaných noriem. 
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 Hodnotenie  

 Hodnotenie je zamerané na aktivitu žiakov, osvojenie si vedomostí, informácií, 

aktívne počúvanie, záujem zapájať sa do tém na vyučovacej hodine, vyslovenie svojich 

názorov, prejavov a postojov, schopnosť využitia v praktickom živote. 

 Učebné osnovy predmetu etická výchova  

V. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet etická výchova. 

VI. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet etická výchova. 

VII. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet etická výchova. 

VIII. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet etická výchova. 

IX. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet etická výchova. 

5.13 Náboženská výchova 

Vzdelávacia oblasť  Človek a hodnoty 

Názov predmetu  Náboženská výchova 

 Časový rozsah výučby  

V. ročník – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VI. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VII. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VIII. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

IX. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne  

 Charakteristika predmetu  

 Predmet náboženská výchova/náboženstvo v nižšom strednom vzdelávaní odovzdáva 

základné náukové predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov. Ponúka 

im pomoc pri orientácii v súčasnom svete z biblického hľadiska, kresťanskej tradície a vedie 

k oboznámeniu a ponuke kresťanského štýlu života. Umožňuje konfrontovať sa s veľkými 

existenčnými otázkami človeka a hľadať na ne odpovede. Zároveň je aj službou spoločnosti, 

kde napomáha výchove detí a mladých ľudí najmä svojím preventívnym systémom. 

Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými rodine, 

spoločnosti a Cirkvi. Je výchovou k zodpovednosti za vlastné konanie, učí žiakov kriticky 

myslieť, nenechať sa manipulovať ani nebyť manipulátormi, chápať vlastné konanie i 

konanie druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. 
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 Ciele predmetu  

Žiaci 

• získajú povedomie úcty k jedinečnosti a neopakovateľnosti každej živej bytosti, 

zvlášť človeka ako originálneho Božieho stvorenia 

• prehĺbia si vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa učenia Katolíckej Cirkvi 

• získajú vedomosti o poslaní Panny Márie v dejinách spásy 

• získajú vedomosti o vzniku a pôsobení Cirkvi v dejinách i v dnešnom svete 

• nadobudnú orientáciu v morálnych hodnotách, ktoré vyplývajú z Desatora 

• zorientujú sa v otázkach, ktoré prináša dnešná spoločnosť a v kresťanskom postoji 

voči nim 

• uplatnia vhodné komunikačné zručnosti a  prostriedky k vyjadrovaniu vlastných 

myšlienok 

• objavia potrebu modlitby a sviatostného života 

• získavajú poznatky o iných náboženstvách, čo vedie k rešpektovaniu a tolerancii 

• získavajú spôsobilosti, ktorými posilnia a uchovajú svoju vieru v Ježiša Krista 

• uplatnia v živote výzvu Ježiša Krista byť jeho učeníkmi a šíriť jeho posolstvo vo 

svojom okolí. 

 Hodnotenie  

 Hodnotenie predmetu náboženská výchova vychádza z Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ a z učebných osnov pre predmet rímsko-katolícke 

náboženstvo. 

 Žiak sa v priebehu vyučovacieho procesu hodnotí priebežne, má právo dozvedieť sa 

spôsob a výsledok hodnotenia. 

 Predmetom hodnotenia žiaka sú nasledovné oblasti: 

- práca žiaka na hodinách 

- aktivita, reakcie na otázky vyplývajúce z problematiky 

- samostatná práca a samostatné myslenie  

- riešenie zadaných úloh a problémových situácií 

- vlastné príspevky k témam, projekty 

- ovládanie základných náboženských právd a právd vychádzajúcich z katechizmu 

katolíckej cirkvi a náuky. 

Podklady pre hodnotenie žiaka získava učiteľ v priebehu vyučovacieho procesu: 

- diagnostickým pozorovaním žiaka, sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na 

vyučovanie, uplatňuje metódy sebahodnotenia formou projektov, dotazníkov  

- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka 

- konzultáciami s ostatnými pedagógmi a podľa potreby s odbornými zamestnancami 

výchovného poradenstva a prevencie 
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 Učebné osnovy predmetu náboženská výchova 

V. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet náboženská 

výchova. 

VI. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet náboženská 

výchova. 

VII. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet náboženská 

výchova. 

VIII. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet náboženská 

výchova. 

IX. ročník 

Učebné osnovy sa zhodujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet náboženská 

výchova. 

5.14 Ekonomika domácnosti 

Vzdelávacia oblasť  Človek a svet práce 

Názov predmetu  Ekonomika domácnosti 

 Časový rozsah výučby  

V. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VI. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

 Charakteristika predmetu  

Učebný predmet vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v 

rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu životnej i 

profesijnej orientácie žiakov. Koncepcia predmetu vychádza z konkrétnych životných 

situácií, v ktorých človek prichádza do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou v jej 

rozmanitých podobách. Predmet musí byť založený predovšetkým na praktickej činnosti. 

Jeho náplň sa cielene zameriava na zručnosti a návyky pre uplatnenie žiakov v ďalšom živote 

a spoločnosti. Je založený na tvorivej myšlienkovej spoluúčasti a spolupráci žiakov. Náplň 

učebného predmetu je určená všetkým žiakom bez rozdielu pohlavia. Žiaci sa učia pracovať 

s rôznymi materiálmi a pomôckami a osvojujú si základné pracovné zručnosti a návyky, 

rozvíjajú tvorivé technické myslenie. Žiaci sa učia plánovať, organizovať a hodnotiť 

pracovnú činnosť samostatne i v skupine. Sú vedení k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a 

hygieny pri práci. V závislosti na veku žiakov sa postupne buduje systém, ktorý žiakom 

poskytuje dôležité informácie z pracovnej oblasti a pomáha im pri zodpovednom 

rozhodovaní o ďalšom profesijnom zameraní i rozhodovaní v živote. 
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 Ciele predmetu  

Žiaci 

 • rozlíšia a bezpečne použijú prírodné a technické materiály, nástroje, náradie a 

zariadenia;  

• si osvoja dodržiavanie stanovených pravidiel a adaptujú sa na zmenené alebo nové úlohy 

a pracovné podmienky;  

• experimentujú s nápadmi a materiálmi;  

• si vytvoria vhodné návyky pre rodinný život;  

• pociťujú zodpovednosť za svoje zdravie, ľudské vzťahy a financie ako aj za pohodlie a 

bezpečnosť v ich bezprostrednom okolí;  

• cítia zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce;  

• si osvoja základné pracovné zručnosti a návyky z rôznych pracovných oblastí, 

organizujú a plánujú prácu a používajú vhodné nástroje, náradie a pomôcky pri práci i v 

bežnom živote;  

• vytrvalo a sústavne plnia základné úlohy, uplatňujú tvorivosť a vlastné nápady pri 

pracovnej činnosti a pri vynakladaní úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku;  

• si vytvoria nový postoj a hodnoty vo vzťahu k práci človeka a životnému prostrediu;  

• chápu prácu a pracovné činnosti ako príležitosti na sebarealizáciu, sebaaktualizáciu a na 

rozvíjanie podnikateľského myslenia;  

• sa orientujú v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej i duševnej práce, 

osvoja si potrebné poznatky a zručnosti významné na možnosti uplatnenia, na voľbu 

vlastného profesijného zamerania a na ďalšiu profesijnú a životnú orientáciu. 

 Hodnotenie  

V predmete sa hodnotí: 

• pracovná činnosť na hodine 

• úroveň pracovných zručností a návykov 

• projekty 

Pri projektoch je hodnotená prezentácia projektu a obsahová časť projektu výslednou 

známkou.  

 Učebné osnovy predmetu ekonomika domácnosti 

V. ročník 

Pestovateľské práce a chovateľstvo 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 5. ročníka vie/dokáže: 

• vykonávať jednoduché 

pestovateľské činnosti, 

• zvoliť vhodné pracovné postupy pri 

pestovaní vybraných rastlín, 

• využívať kvety pre výzdobu, 

základné podmienky pre pestovanie (pôda 

a jej spracovanie – rýľovanie, hrabanie, 

úprava hriadok; zvyšovanie úrodnosti – 

hnojenie, striedanie plodín; výživa rastlín, 

ochrana rastlín a pôdy) 

zelenina (osivo, výsadba, priesady, 

jednotenie zeleniny, podmienky a zásady 
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• zvoliť podľa druhu pestovateľských 

činností správne pomôcky, nástroje 

a náradie a urobiť ich údržbu, 

• dodržiavať technologické postupy, 

• dodržiavať zásady hygieny a 

bezpečnosti 

 

pestovania, pestovanie vybraných druhov 

zeleniny) 

okrasné rastliny (zásady ošetrovania 

izbových rastlín, rozmnožovanie izbových 

rastlín stonkovými odrezkami, pestovanie 

vybraných okrasných drevín a kvetov, 

kvety v interiéri a exteriéri) 

rez, jednoduchá úprava kvetov, 

jednoduché aranžovanie a viazanie kytíc 

liečivé rastliny (pestovanie vybraných 

druhov rastlín, rastliny a zdravie človeka, 

liečivé účinky rastlín, jedovaté rastliny, 

rastliny ako drogy a ich zneužívanie, 

alergie) 

poznávanie škodcov, ochrana zeleniny... 

 

Ručné práce 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 5. ročníka vie/dokáže: 

• oboznámiť sa s pomôckami a 

nástrojmi pre ručné práce, 

• rozoznať rôzne druhy tkanín, 

• šiť rôznymi stehmi, 

• robiť drobné opravy odevov, 

• oboznámiť sa so strihom na 

najjednoduchších príkladoch, 

• háčkovať s vlnou, 

• ručne pliesť, 

• oboznámiť sa s ďalšími 

netradičnými (menej rozšírenými) 

ručnými prácami. 

základné pomôcky a nástroje na ručné 

práce, šijací stroj 

tkaniny – bavlnené, hodvábne, vlnené, 

syntetické  

základné stehy, pomocné stehy, 

obnitkovacie stehy, spojovacie stehy, 

ozdobné stehy  

prišívanie zapínadiel prišitie pútka  

navlečenie gumy a šnúrky  

strih a jeho základné využitie  

háčkovanie (krátky a dlhý stĺpik, 

retiazkové očká)  

pletenie(hladké a obrátené očká, začínanie 

a ukončenie pletenia, pridávanie a uberanie 

očiek)  

práca s netradičným materiálom (napr. 

šúpolie, drotárstvo, gumičkovanie)  

kultúra odievania 

 

VI. ročník 

Pestovateľské práce a chovateľstvo 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 6. ročníka vie/dokáže: 

• vykonávať jednoduché 

pestovateľské činnosti, 

• zvoliť vhodné pracovné postupy pri 

pestovaní vybraných rastlín, 

• dodržiavať technologické postupy, 

zelenina (pomenovať zástupcov koreňovej, 

cibuľovej, plodovej, listovej, hlúbovej 

zeleniny a strukoviny.) 

okrasné rastliny (pestovanie vybraných 

okrasných drevín a kvetov, kvety v 

interiéri a exteriéri) 
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• preukázať základnú znalosť chovu 

drobných zvierat a zásad 

bezpečného kontaktu so zvieratami, 

• dodržiavať zásady hygieny a 

bezpečnosti, 

• poskytnúť prvú pomoc pri úraze 

vrátane úrazu spôsobeného 

zvieratami. 

ovocné dreviny (druhy, spôsob pestovania, 

uskladnenie a spracovanie) 

liečivé rastliny (pestovanie vybraných 

druhov rastlín, rastliny a zdravie človeka, 

liečivé účinky rastlín, jedovaté rastliny) 

chovateľstvo (chov zvierat v domácnosti, 

podmienky chovu, hygiena a bezpečnosť 

chovu, kontakt so známymi i neznámymi 

zvieratami) 

 

Príprava jedál a výživa 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 6. ročníka vie/dokáže: 

• orientovať sa v základnom 

vybavení kuchyne, 

• používať základný kuchynský 

inventár a bezpečne obsluhovať 

základné spotrebiče, 

• pri zostavovaní jedálneho lístka 

zohľadniť finančné náklady naň, 

• vytvoriť kalkulačný list a vypočítať 

cenu jedla, 

• pripraviť jednoduché jedlá v súlade 

so zásadami zdravej výživy, 

• pripraviť vybrané tradičné 

slovenské jedlo a typické jedlo inej 

kultúry, 

• opísať vplyv technologickej úpravy 

na kvalitu jedla, 

• dodržiavať základné princípy 

stolovania, spoločenského 

správania sa a obsluhy pri stole v 

spoločnosti, 

• udržiavať poriadok a čistotu 

pracovných plôch, dodržiavať 

základy hygieny a bezpečnosti 

práce, 

• poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch 

v kuchyni. 

kuchyňa (základné vybavenie, udržiavanie 

poriadku a čistoty, bezpečnosť a hygiena 

prevádzky)  

potraviny (výber, nákup, skladovanie, 

skupiny potravín, zásady zostavovania 

jedálneho lístka)  

základné zložky potravy  

príprava jedál (úprava jedál v studenej 

kuchyni, základné spôsoby tepelnej 

úpravy, základné postupy pri príprave jedál 

a nápojov)  

základné znalosti o konzervovaných a 

trvanlivých (chladených, mrazených, 

sušených, kondenzovaných, solených a 

iných potravinách), vrátane skladovania  

uchovávanie a podávanie hotových 

pokrmov  

úprava stola a stolovanie (jednoduché 

prestieranie, obsluha a správanie sa pri 

stole, slávnostné stolovanie v rodine, 

dekorácie a kvety na stole)  

denný režim – rozloženie a zloženie 

potravy v priebehu dňa 

význam bielkovín, tukov a sacharidov pre 

zdravie človeka  

význam vitamínov a minerálov pre zdravie 

človeka  

pitný režim  

racionálne jedlá, diétne jedlá, jedlá pre deti  

tradičné jedlá, typické jedlá iných kultúr  

stravovanie v rôznych kultúrach 
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5.15 Technika 

Vzdelávacia oblasť  Človek a svet práce 

Názov predmetu  Technika 

 Časový rozsah výučby  

V. ročník – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VI. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VII. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VIII. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

IX. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne  

 Charakteristika predmetu  

Učebný predmet vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v 

rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu životnej i 

profesijnej orientácie žiakov. Koncepcia predmetu vychádza z konkrétnych životných 

situácií, v ktorých človek prichádza do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou 

v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach a prostredníctvom technických 

vymožeností chráni svet a kultúrne pamiatky.  

Predmet musí byť založený predovšetkým na praktickej činnosti. Jeho náplň sa 

cielene zameriava na zručnosti a návyky pre uplatnenie žiakov v ďalšom živote a spoločnosti. 

Je založený na tvorivej myšlienkovej spoluúčasti a spolupráci žiakov.  

Náplň učebného predmetu je určená všetkým žiakom bez rozdielu pohlavia. Žiaci sa 

učia pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami a osvojujú si základné pracovné zručnosti 

a návyky, rozvíjajú tvorivé technické myslenie. Pri navrhovaní výrobkov v oblasti dizajnu a 

pracovných postupov spájajú praktické zručností s tvorivým myslením. Základné 

vzdelávanie obohacuje o dôležitú zložku tým, že kladie základy z oblasti techniky, ktoré sú 

nevyhnutné pre ďalšie štúdium a uplatnenie človeka v reálnom živote. Žiaci sa učia plánovať, 

organizovať a hodnotiť pracovnú činnosť samostatne i v skupine. Sú vedení k dodržiavaniu 

zásad bezpečnosti a hygieny pri práci. V závislosti na veku žiakov sa postupne buduje systém, 

ktorý žiakom poskytuje dôležité informácie z pracovnej oblasti a pomáha im pri 

zodpovednom rozhodovaní o ďalšom profesijnom zameraní i rozhodovaní v živote. 

 Ciele predmetu  

Žiaci  

• rozlíšia a bezpečne použijú prírodné a technické materiály, nástroje, náradie a zariadenia;  

• si osvoja dodržiavanie stanovených pravidiel a adaptujú sa na zmenené alebo nové úlohy 

a pracovné podmienky;  

• experimentujú s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami;  

• si vytvoria vhodné návyky pre rodinný život;  
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• pociťujú zodpovednosť za svoje zdravie, ľudské vzťahy a financie ako aj za pohodlie a 

bezpečnosť v ich bezprostrednom okolí;  

• cítia zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce;  

• si osvoja základné pracovné zručnosti a návyky z rôznych pracovných oblastí, 

organizujú a plánujú prácu a používajú vhodné nástroje, náradie a pomôcky pri práci i v 

bežnom živote;  

• vytrvalo a sústavne plnia základné úlohy, uplatňujú tvorivosť a vlastné nápady pri 

pracovnej činnosti a pri vynakladaní úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku;  

• si vytvoria nový postoj a hodnoty vo vzťahu k práci človeka a životnému prostrediu;  

• chápu prácu a pracovné činnosti ako príležitosti na sebarealizáciu, sebaaktualizáciu a na 

rozvíjanie podnikateľského myslenia;  

• sa orientujú v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej i duševnej práce, 

osvoja si potrebné poznatky a zručnosti významné na možnosti uplatnenia, na voľbu 

vlastného profesijného zamerania a na ďalšiu profesijnú a životnú orientáciu.  

 Hodnotenie  

Hodnotenie žiakov pozostáva z: 

•  hodnotenia praktických a experimentálnych činností: kvalita, správnosť, odbornosť pri 

praktických prácach, odborná úroveň spracovania a interpretácie výsledkov 

experimentu, správnosť postupu,  

• osvojenie vedomostí: úroveň osvojených vedomostí, použitie pri riešení teoretických 

a praktických úloh, 

• úroveň zručností: aplikácia vedomostí pri praktických prácach, úroveň použitia zručností 

pri riešení praktických, problémových a komplexných úloh, 

• projektové úlohy:  spôsob získavania a spracovania informácií, úroveň prezentácie 

výsledkov práce,  

• ďalšie oblasti hodnotenia: aktivita, vzťah k praktickým činnostiam, ekonomické 

a ekologické myslenie, schopnosť kooperácie v skupine, úroveň spracovania domácich 

úloh a zadaní, zapájanie sa do činností na hodine, kvalita plnenia úloh, aktivita v riešení 

súťaží a olympiád. 

 Učebné osnovy predmetu technika 

V. ročník  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet technika.  

VI. ročník  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet technika.  

VII. ročník  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet technika.  

VIII. ročník  

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

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet technika.  

POZN. Časť vzdelávacieho štandardu predmetu technika – tematický celok Ekonomika 

domácnosti sa plní v predmete ekonomika domácnosti v V. a VI. ročníku.  

5.16 Hudobná výchova 

Vzdelávacia oblasť  Umenie a kultúra 

Názov predmetu  Hudobná výchova 

 Časový rozsah výučby  

V. ročník – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VI. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VII. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VIII. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

 Charakteristika predmetu  

Hudobná edukácia v nižšom strednom vzdelávaní predstavuje kontinuálne, 

systémové a cieľavedomé pokračovanie hudobnej edukácie primárneho stupňa. Hudobnú 

edukáciu vymedzujú tri prvky:  

• hudobné umenie – obsah,  

• hudobné schopnosti (zručnosti, návyky) – cieľ a  

• hudobné činnosti – metóda, prostriedok rozvoja hudobných schopností, 

pochopenia  

• princípov hudby, realizácia hudobného umenia.  

Sekundárnym obsahom predmetu je umenie, estetika, kreativita, sekundárnym 

cieľom rozvoj kľúčových kompetencií – komplexný rozvoj osobnosti, všeobecných 

ľudských kvalít. Hudobná výchova v základnej škole je predmetom umelecko-výchovným a 

činnostným, na nižšom strednom stupni sa rozširuje o kognitívny rozmer – uvedomelé 

prenikanie do štruktúry hudobného diela, hudobno-teoretický a hudobno-historický rozmer, 

ako konklúzia predchádzajúcej hudobnej činnosti, praktickej hudobnej skúsenosti. 

 Ciele predmetu  

 Ciele predmetu možno rozdeliť na špecifické hudobné ciele, špecifické ciele z oblasti 

umenia, estetiky a kreativity a sekundárne ciele.  

Špecifické hudobné ciele:  

• získajú hudobné schopnosti prostredníctvom hudobných činností,  

• realizujú hudobné činnosti na základe nadobudnutých hudobných schopností,  



Inovovaný školský vzdelávací program ISCED2 ZŠ s MŠ Bystričany – Škola pre všetkých  
 

 
 

64 

• na základe vlastnej skúsenosti si osvoja konkrétne poznatky z oblasti hudobnej 

teórie a histórie,  

Špecifické ciele z oblasti umenia, estetiky a kreativity:  

• pochopia podstatu umenia, vytvoria si vzťah k umeniu, majú priamu skúsenosť 

v oblasti špecifických umeleckých, estetických a psychologických kategórií – 

emocionalita, prežívanie, zážitok, vnímanie krásy, vlastná tvorivosť 

(improvizácia, kompozícia), na základe čoho dokážu reflektovať umenie, vnímať 

krásu, rozpoznať hodnotu, vyjadriť sa prostredníctvom umenia,  

Sekundárne ciele: 

• nadobudnú (prehĺbia) kľúčové kompetencie prostredníctvom hudobného umenia. 

 Hodnotenie  

Žiaci sú klasifikovaní na základe aktívneho a tvorivého prístupu ( príprava projektov, 

hra na hudobnom nástroji, vyjadrenie sa pohybom, rytmický sprievod).  

Hodnotia sa: ústne odpovede z prebratého učiva, spev piesní, písomné práce, testy, 

dopisovanie notového zápisu. 

 Učebné osnovy predmetu hudobná výchova  

V. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet hudobná výchova.  

VI. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet hudobná výchova.  

VII. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet hudobná výchova.  

VIII. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet hudobná výchova.  

5.17 Výtvarná výchova 

Vzdelávacia oblasť  Umenie a kultúra 

Názov predmetu  Výtvarná výchova 

 Časový rozsah výučby  

V. ročník – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VI. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VII. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

VIII. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

IX. ročník  – 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne  



Inovovaný školský vzdelávací program ISCED2 ZŠ s MŠ Bystričany – Škola pre všetkých  
 

 
 

65 

 Charakteristika predmetu  

Výtvarná výchova je predmet, na ktorom žiaci prostredníctvom výtvarných činností 

spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení (kresby, maľby, plastiky, fotografie, 

dizajnu, architektúry, videa a filmu). Všetky ostatné didaktické formy ako používanie 

učebnice, edukačných materiálov, premietanie filmov a podobne sú len doplnkovými 

aktivitami (v rámci motivácie alebo následných ukážok, diskusií). Ťažiskom je práca žiakov 

s výtvarnými materiálmi, technikami a nástrojmi (od ceruzky až po fotoaparát a počítač). 

Zahŕňa tvorbu od vymyslenia nápadu (čo chcú žiaci vytvoriť), cez nachádzanie formy (ako 

to vyjadriť), až po realizáciu (schopnosť previesť nápad a formu v materiáli prostredníctvom 

výtvarnej techniky). Prostredníctvom tohto procesu sa jednak zvyšuje gramotnosť žiakov – 

schopnosť rozumieť vizuálnym znakom na základe vlastnej skúsenosti, jednak sú uvádzaní 

do znalosti rôznych foriem súčasnej vizuálnej kultúry i kultúrnej tradície. Žiaci touto formou 

získavajú dôležité kompetencie porozumenia reklame, filmu a videu, dizajnu, architektúre; 

fotografiám obrazom a objektom, ktoré ich obklopujú a vytvárajú ich „obraz sveta“.  

 Ciele predmetu  

Žiaci sú prostredníctvom aktívnych činností uvádzaní do vizuálnej kultúry a komunikácie – 

na úrovni poznania i vlastného vyjadrovania. 

Žiaci 

• spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení – výtvarného umenia, 

fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu, rozumejú im a získavajú základnú 

gramotnosť v ich používaní,  

• rozvíjajú si pozorovacie schopnosti, schopnosti reagovať na vizuálne podnety a 

výtvarne ich spracovávať,  

• rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú 

realizáciu,  

• spoznajú a slovne pomenujú (výraz), formu, námet umeleckých diel a svoj zážitok z 

nich výtvarne interpretujú, 

• poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery moderného 

a súčasného umenia a historické slohy,  

• osvojujú si primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá; cez zážitky 

aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú uvádzaní do poznávania 

hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií a na úrovni aktuálneho myslenia a 

interpretácie. 

 Hodnotenie  

Klasifikujeme praktické práce, projekty. Pri praktických aktivitách je vhodné tiež 

slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť vypracovaných 

praktických zadaní. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. 

Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností 

a schopností. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie. Žiaci nemajú byť len pasívnymi 

aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú zapamätať a následne 
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zreprodukovať. Majú poznať pojmy: hľadanie, pátranie, skúmanie, objavovanie. Postupne 

ich vedieme k tomu, aby sa vedeli ohodnotiť seba i svojho spolužiaka. 

 Učebné osnovy predmetu výtvarná výchova  

V. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet výtvarná výchova.  

VI. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet výtvarná výchova.  

VII. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet výtvarná výchova.  

VIII. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet výtvarná výchova.  

IX. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet výtvarná výchova.  

5.18 Telesná a športová výchova 

Vzdelávacia oblasť  Zdravie a pohyb 

Názov predmetu  Telesná a športová výchova 

 Časový rozsah výučby 

V. ročník – 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne 

VI. ročník  – 3 hodiny týždenne / 99 hodín ročne 

VII. ročník  – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

VIII. ročník  – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

IX. ročník  – 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne  

 Charakteristika predmetu 

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, 

fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti 

a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen 

počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojuje si pohybové zručnosti a návyky na 

efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených 

pohybových zručností a návykov. Dôraz sa kladie na motiváciu k pohybovej a športovej 

aktivite, vyzdvihnutie osobitostí žiakov a ich individuálnych predpokladov pre vykonávanie 

daných činností. Vzdelávací štandard má štyri základné časti: Zdravie a jeho poruchy, Zdravý 

životný štýl, Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť a Športové činnosti pohybového 

režimu. Tieto časti zohľadňujú pohybovo a zdravotne orientovanú koncepciu telesnej a 

športovej výchovy.  
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 Ciele predmetu 

Žiaci: 

• vysvetlia účinok pohybovej aktivity na zdravie s jej aplikáciou v dennom režime,  

• získajú vedomosti o potrebe pohybu ako prevencie pred civilizačnými ochoreniami,  

• získajú informácie o situáciách ohrozujúcich zdravie a poskytnú prvú pomoc na veku 

primeranej úrovni,  

• osvoja si zásady správnej výživy,  

• vysvetlia význam využívania telovýchovných a športových činností vo svojom 

voľnom čase,  

• vysvetlia význam aktívneho odpočinku na odstránenie únavy,  

• rozvíjajú pohybové schopnosti a diagnostikujú úroveň pohybovej výkonnosti,  

• osvoja si techniku a pravidlá rôznych športov a športových disciplín,  

• sú motivovaní k vykonávaniu pohybovej aktivity a získajú príjemný zážitok z 

vykonávanej pohybovej činnosti a zo športu. 

 Hodnotenie 

Žiak je na telesnej výchove  hodnotený individuálne z hľadiska somatického, fyziologického, 

výkonnostného a disciplinárneho. Hodnotí sa aktívny prístup k hodine telesnej výchovy s 

prihliadnutím na predpoklady jednotlivca, z hľadiska individuálneho zlepšovania osobných 

výkonov na základe testov, stanovených ŠkVP v danom ročníku. Hodnotí sa úroveň 

zvládnutia pohybových zručností, celkový záujem žiaka o predmet, jeho aktivita na 

hodinách, ako aj plnenie zadaných cvikov a úloh. Na základe rozhodnutia pedagogickej rady 

je predmet klasifikovaný. Neklasifikovaní sú žiaci oslobodení od TŠV na základe lekárskeho 

rozhodnutia.  

 Učebné osnovy predmetu telesná výchova 

V. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet telesná a športová 

výchova. 

Vo vyučovacom predmete telesná a športová výchova sa zvyšuje v učebnom pláne 

v školskom vzdelávacom programe časová dotácia v 5. ročníku o 1 vyučovaciu hodinu. Táto 

vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu:  

• zvýši sa množstvo času venované pohybovým aktivitám všetkých žiakov o 45 minút 

týždenne  

Hodinová dotácia jednotlivých tematických celkov v V. ročníku:  

Počet hodín 

v školskom roku 
Tematický celok 

15 atletika 

15 gymnastika, základy gymnastických športov  

25 basketbal 

15 sezónne činnosti korčuľovanie, plávanie, ľadový hokej 
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29 florbal, bedminton, softbal  

99 spolu  

Batéria testov použitá na hodnotenie pohybovej výkonnosti žiakov:  

Beh na 60 m, skok do diaľky, hod 2 kg medicinbalom obojručne cez hlavu, zhyby na šikmej 

lavičke za 2 minúty, skok cez švihadlo za 2 minúty, ľah – sed, hod kriketovou loptičkou, beh 

na 1000 m.  

Žiak nesplní požiadavky  pohybovej výkonnosti v danom ročníku ak nezíska v každej 

z uvedených disciplín aspoň jeden bod.  

Minimálne hodnoty výkonov:  

60 m 

skok 

do 

diaľky 

hod 

med. 
zhyby švihadlo 3skok kľuky 

ľah-

sed 
loptička 

1000 

m 

14,20 

s 
1,00 m 3 m 5 30 2,20m 5 10 5 m 

7:20 

m 

Na hodnotenie sa používa uvedená tabuľka výkonov. 

VI. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet telesná a športová 

výchova. 

Vo vyučovacom predmete telesná a športová výchova sa zvyšuje v učebnom pláne 

v školskom vzdelávacom programe časová dotácia v VI. ročníku o 1 vyučovaciu hodinu. 

Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu:  

• zvýši sa množstvo času venované pohybovým aktivitám všetkých žiakov o 45 minút 

týždenne  

Hodinová dotácia jednotlivých tematických celkov v VI. ročníku: 

Počet hodín 

v školskom roku 
Tematický celok 

15 atletika 

15 gymnastika, základy gymnastických športov  

25 basketbal 

15 sezónne činnosti: korčuľovanie, plávanie, ľadový hokej 

29 florbal, bedminton, softbal, prípravné volejbalové hry  

99 spolu  

Batéria testov použitá na hodnotenie pohybovej výkonnosti žiakov:  

Beh na 60 m, skok do diaľky, hod 2 kg medicinbalom obojručne cez hlavu, zhyby na šikmej 

lavičke za 2 minúty, skok cez švihadlo za 2 minúty, ľah – sed, hod kriketovou loptičkou, beh 

na 1000 m.  

Žiak nesplní požiadavky  pohybovej výkonnosti v danom ročníku ak nezíska v každej 

z uvedených disciplín aspoň jeden bod.  
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Minimálne hodnoty výkonov:  

60 m 

skok 

do 

diaľky 

hod 

med. 
zhyby švihadlo 3skok kľuky 

ľah-

sed 
loptička 

1000 

m 

14,20 

s 
1,00 m 3 m 5 30 2,20m 5 10 5 m 

7:20 

m 

Na hodnotenie sa používa uvedená tabuľka výkonov. 

VII. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet telesná a športová 

výchova. 

Hodinová dotácia jednotlivých tematických celkov v VII. ročníku: 

Počet hodín 

v školskom roku 
Tematický celok 

10 atletika 

10 gymnastika, základy gymnastických športov  

16 športové hry, basketbal, futbal, volejbal, hádzaná 

10 sezónne pohybové činnosti: korčuľovanie, plávanie 

20 voliteľný TC: florbal, bedminton, softbal, frisbee, ringo 

99 spolu  

Batéria testov použitá na hodnotenie pohybovej výkonnosti žiakov:  

Beh na 60 m, skok do diaľky, hod 2 kg medicinbalom obojručne cez hlavu, zhyby na šikmej 

lavičke za 2 minúty, skok cez švihadlo za 2 minúty, ľah – sed, hod kriketovou loptičkou, beh 

na 1000 m.  

Žiak nesplní požiadavky  pohybovej výkonnosti v danom ročníku ak nezíska v každej 

z uvedených disciplín aspoň jeden bod.  

Minimálne hodnoty výkonov:  

60 m 

skok 

do 

diaľky 

hod 

med. 
zhyby švihadlo 3skok kľuky 

ľah-

sed 
loptička 

1000 

m 

14,20 

s 
1,00 m 3 m 5 30 2,20m 5 10 5 m 

7:20 

m 

Na hodnotenie sa používa uvedená tabuľka výkonov. 

VIII. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet telesná a športová 

výchova. 

Hodinová dotácia jednotlivých tematických celkov v VIII. ročníku: 

Počet hodín 

v školskom roku 
Tematický celok 

10 atletika 

10 gymnastika, základy gymnastických športov  

16 športové hry, basketbal, futbal, volejbal, hádzaná 
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10 sezónne pohybové činnosti: korčuľovanie, plávanie 

20 voliteľný TC: florbal, bedminton, softbal, frisbee, ringo 

66 spolu  

Batéria testov použitá na hodnotenie pohybovej výkonnosti žiakov:  

Beh na 60 m, skok do diaľky, hod 2 kg medicinbalom obojručne cez hlavu, zhyby na šikmej 

lavičke za 2 minúty, skok cez švihadlo za 2 minúty, ľah – sed, hod kriketovou loptičkou, beh 

na 1000 m.  

Žiak nesplní požiadavky  pohybovej výkonnosti v danom ročníku ak nezíska v každej 

z uvedených disciplín aspoň jeden bod.  

Minimálne hodnoty výkonov:  

60 m 

skok 

do 

diaľky 

hod 

med. 
zhyby švihadlo 3skok kľuky 

ľah-

sed 
loptička 

1000 

m 

14,20 

s 
1,00 m 3 m 5 30 2,20m 5 10 5 m 

7:20 

m 

Na hodnotenie sa používa uvedená tabuľka výkonov. 

IX. ročník 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet telesná a športová 

výchova. 

Hodinová dotácia jednotlivých tematických celkov v IX. ročníku: 

Počet hodín 

v školskom roku 
Tematický celok 

10 atletika 

10 gymnastika, základy gymnastických športov  

16 športové hry, basketbal, futbal, volejbal, hádzaná 

10 sezónne pohybové činnosti: korčuľovanie, plávanie 

20 voliteľný TC: florbal, bedminton, softbal, frisbee, ringo 

66 spolu  

Batéria testov použitá na hodnotenie pohybovej výkonnosti žiakov:  

Beh na 60 m, skok do diaľky, hod 2 kg medicinbalom obojručne cez hlavu, zhyby na šikmej 

lavičke za 2 minúty, skok cez švihadlo za 2 minúty, ľah – sed, hod kriketovou loptičkou, beh 

na 1000 m.  

Žiak nesplní požiadavky  pohybovej výkonnosti v danom ročníku ak nezíska v každej 

z uvedených disciplín aspoň jeden bod.  

Minimálne hodnoty výkonov:  

60 m 

skok 

do 

diaľky 

hod 

med. 
zhyby švihadlo 3skok kľuky 

ľah-

sed 
loptička 

1000 

m 

14,20 

s 
1,00 m 3 m 5 30 2,20m 5 10 5 m 

7:20 

m 

Na hodnotenie sa používa uvedená tabuľka výkonov. 


