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Školský vzdelávací program 

ZŠ s MŠ Orešie č. 3 

P E Z I N O K 

pre 

pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 

pre 2. stupeň ZŠ – ISCED 2 

        

       

 

Názov – motto : „ Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“ 

Jan Amos Komenský 

http://www.zsoresie.sk/
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INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM  

ZŠ s MŠ Orešie č.3, Pezinok 

 

3.ZRIAĎOVATEĽ 

Názov Mesto Pezinok 

Adresa 
Radničné nám. č.7 

Pezinok 

Primátor mesta Ing. Arch Igor Hianik 

Kontakt 

tel. číslo 033/6901100, 101 

fax  

e-mail primator@msupezinok.sk 

 

 

4.PLATNOSŤ PROGRAMU 

Platnosť dokumentu od 01. 09. 2021 

Pečiatka  

a podpis riaditeľa školy 

 

Mgr. Gabriela Fornerová 

Schválil: 

(pečiatka a podpis 

zriaďovateľa) 

 

Ing. arch. Igor Hianik 

 

 

 

 

1. NÁZOV VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

2.PREDKLADATEĽ 

Názov školy Základná škola s materskou školou  

Adresa Orešie č.3, Pezinok 

IČO 36063924 

Riaditeľ školy Mgr. Gabriela Fornerová 

Koordinátor 

pre tvorbu  

iŠkVP 

ISCED 1  

Ing. Ivana Feketeová 

 
ISCED 2 

Kontakt 
tel. číslo 033/6422249 

e-mail zsgrinava@gmail.com 



3 

 

ZÁZNAMY O PLATNOSTI A REVIDOVANÍ 
platnosť/revidovanie dátum zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

Platnosť ŠkVP od  01.09. 2015 Inovovaná všeobecná časť, učebné 
osnovy ISCED 1  

Platnosť iŠkVP od 01.09. 2016 
Inovovaná všeobecná časť 

učebné osnovy ISCED 1 ANJ/2 

Platnosť iŠkVP od 01.09. 2017 
Inovovaná všeobecná časť 

učebné osnovy ISCED 1 a ISCED 2 

Platnosť iŠkVP od 01.09. 2018 
Inovovaná všeobecná časť 

učebné osnovy ISCED 1 a ISCED 2 

Platnosť iŠkVP od 01.09. 2019 
Inovovaná všeobecná časť 

učebné osnovy ISCED 1 a ISCED 2 

Platnosť iŠkVP od 01.09. 2020 
Inovovaná všeobecná časť 

učebné osnovy ISCED 1 a ISCED 2 

 

 

5.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Základná škola s materskou školou Orešie, Pezinok vznikla ako spoločný právny subjekt  01. 

júla 2004. Sídli v oddelenom objekte, ktorý bol otvorený 01.09.1958. 

Organizovanosť plnooraganizovaná škola 

Veľkosť 
kapacita – 270 žiakov ZŠ 
(Berúc do úvahy maximálne počty žiakov stanovené zákonom a priestorové 

podmienky školy.) 

Počet žiakov 195 

Počet ročníkov 9 

Počet tried 11 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh školy verejná 

 

 

Cieľom výchovy a vzdelávania je žiakovi ZŠ v súlade so školským zákonom: 
a) získať vzdelanie podľa školského zákona, 
b) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí 

a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, 
komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej 
gramotnosti a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k 
celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské 
schopnosti a kultúrne kompetencie, 

c) ovládať aspoň dva cudzie jazyky a vedieť ich používať, 

6. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA 

VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
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d) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť 
ich riešiť, 

e) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne 
poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s 
nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce, 

f) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a 
tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej 
vlastnej kultúre, 

g) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 
ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

h) pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a 
znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a 
etnickými skupinami a náboženskej tolerancie, 

i) naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v 
skupine a preberať na seba zodpovednosť, 

j) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane 
zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty, 

k) získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie. 
 

 

 

 

STUPNE VZDELANIA 

ISCED 1 

primárne vzdelávanie 

ISCED 2 

nižšie stredné vzdelávanie 

1. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) 2. stupeň ZŠ (5. – 9. ročník ZŠ) 

 

 

Prijímacie konanie do 1. a 5. ročníka  
Škola nemá špecifické požiadavky na prijímanie žiakov do 1. a 5. ročníka ZŠ.  

Pri prijímaní do 1. ročníka je zriadená komisia, ktorá posudzuje školskú spôsobilosť. 

TESTOVANIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI je zamerané na:  

                                           postihovanie tvarov -  schopnosť rozlišovať,  

jemnú motoriku – koordináciu ruky,  

postihovanie vzťahov - veľkosti, množstva a poradia,  

pozorovaciu schopnosť,  

schopnosť koncentrácie,  

schopnosť zapamätávania,  

chápania názorových predmetov a situácií,  

chápania reči a obsahu. 

Pri hodnotení sa berie do úvahy jeho komplexný telesný i psychický vývin na rozumovej, citovo – 

motivačnej i spoločenskej úrovni. Potrebné je poznať aj anamnézu dieťaťa. 

7. STUPEŇ VZDELANIA, KTORÝ SA DOSIAHNE ABSOLVOVANÍM 

ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ALEBO JEHO UCELENEJ 

ČASTI 
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PRED VSTUPOM DO ŠKOLY BY MALO DIEŤA OVLÁDAŤ: 

 Názvy častí svojho tela. 

 Osobné informácie – meno, bydlisko,... 

 Určenie miesta – vedľa, za v,... 

 Určenie smeru – hore, dole, neskôr - doľava, doprava. 

 Rozpoznanie a zapísanie niektorých písmen  veľkej tlačenej abecedy (vie sa podpísať). 

 Základné farby. 

 Názvy základných geometrických tvarov pomenovať (štvorec, trojuholník, kruh)  a bez 

výrazných disproporcií a nerovnomerností nakresliť. 

 Nakresliť dvojdimenzionálne  postavu človeka, ktorá bude obsahovať základné časti tela 

a niektoré obsažné prvky (časti tváre, gombičky a  iné doplnky oblečenia). 

 Ako vyjadriť svoje potreby a myšlienky. 

 Skupiny slov, ktoré si treba zapamätať - dni v týždni, ročné obdobia,... 

 Mechanické ovládanie číselného radu do 10. 

 Vytlieskať slová po slabikách, vytvoriť rýmovanie, určiť prvú hlásku v slove, určiť poslednú 

hlásku v slove, rozdeliť jednoslabičné slovo na hlásky (pes: p-e-s, dom: d-o-m). 

 

 

 

Naša filozofia:  

Otvorená škola 

   CENTRUM  VZDELÁVANIA,  ŠPORTU  A  KULTÚRY. 
 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Sme škola s právnou subjektivitou poskytujúca predprimárne vzdelávanie (predškolskú 

výchovu), primárne a nižsšie sekundárne vzdelávane, plniaca povinnú školskú dochádzku.  

8. VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

Š K O L A 
centrum   vzdelávania, 

športu a kultúry 

Základná 

výchovnovzdelávacia 

činnosť 

činnosť 

 

Mimoškolská 
činnosť 

Služby: 
- stravovanie 
- poradenstvo 

Podnikanie: 
- prenájom 

- ďalšie vzdelávanie 

Športové 
aktivity 

Predškolská 
príprava 

Kultúrne  aktivity     

a knižnica 

Centrum 

celoživotného 

vzdelania 

vzdel. 
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ŠKOLA AKO ŽIVOTNÝ PRIESTOR 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické 
prostredie tried, školského dvora, chodieb.  
Aktuálne informácie o aktivitách školy sú prístupné na informačných tabuliach, nástenkách a na 
webovej stránke: www.zsoresiepezinok.edupage.org 
Škola má založené tradície ako Tekvicová slávnosť, Vianočná akadémia, DOD, Deň matiek, Piknik 
pre rodinu - zamerané na spoluprácu s rodičmi s hodnotovou orientáciou na rodinu. Na veľmi 
vysokej úrovni pracuje ŠKD, pochváliť sa môžeme množstvom aktivít, ktoré sú uverejnené na 
webovej stránke školy. 

 

9. PROFIL ABSOLVENTA 

ISCED 1 

Absolvent  primárneho vzdelávania by mal svojím vystupovaním a správaním sa robiť dobré meno 

škole. Má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej 

a mediálnej gramotnosti, ktoré si bude postupne rozvíjať v rámci nižšieho stredného stupňa 

vzdelávania.  

Na veku primeranej úrovni disponuje nižie uvedenými kľúčovými kompetenciami, ktoré 

vychádzajú zo vzdelávacích štandardov učebných predmetov a špecifických cieľov prierezových 

tém tohto stupňa vzdelávania: 

 Pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa. 

 Vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou v slovenskom jazyku, ako v jazyku 

materinskom i štátnom. 

 Rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich používať. 

 Využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov 

v každodenných situáciách. 

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

spojené s využívaním internetu a médií. 

 Získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami. 

 Dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej činnosti, 

v starostlivosti o seba a druhých. 

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

a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností. 

 Váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať. 

 Správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám. 

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

stretáva vo svojom živote. 

 Dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, 

spôsob života. 

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

ISCED 2 

Absolvent  nižšieho stredného vzdelávania by mal svojím vystupovaním a správaním sa robiť 

dobré meno škole. Jeho profil sa odvíja od kompetncií, ktoré získla v procese vzdelávania 

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

Disponuje nasledujúcimi základnými kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích 

štandardov vyučovacích predmetov a špecifických cieľov prierezových tém na tomto stupni 

vzdelávania: 

 Pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov. 
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 Vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou. 

 Využíva  cudzí jazyk (anglický a nemecký jazyk) na úrovni používateľa základov jazyka. 

 Používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je schopný 

aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia. 

 Používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj život. 

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

s uplatnením zásad kritického myslenia. 

 Dokáže aplikovať osvojené poznatky  a metódy prírodných vied vo svojom živote. 

 Uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine. 

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

profesijné záujmy. 

 Chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého 

životného štýlu v každodennom živote. 

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

spoločnosti. 

 Prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti. 

 Pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných. 

 Má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte. 

 

 

 

ŠTÚDIUM 

Stupeň vzdelania ISCED 1 ISCED 2 

Dĺžka štúdia 4-ročná 5-ročná 

Študijná forma denná 

Druh školy verejná 

 

 

 

 

 

FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Organizačné formy a metódy 

Uplatňujeme: 

- pamäťové učenie – získanie určitého množstva vedomostí 

- skupinové vyučovanie – vzájomná pomoc 

- projektové vyučovanie – nutnosť spolupráce 

- seminárne práce – vyhľadávanie informácií a ich spracovanie 

- laboratórne práce – pokusy a experimenty 

- exkurzie – overenie získaných vedomostí v praxi 

- športové súťaže – morálno-vôľové vlastnosti 

- predmetové súťaže – overenie si vedomostí 

- besedy – získavanie nových poznatkov 

2. DĹŽKA ŠTÚDIA A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
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- školský časopis – spolupráca v tíme, prezentácia školy pre verejnosť 

Podporujeme  výučbu  pomocou didaktickej techniky, IKT,  seminárov, diskusií, individuálnych 

a tímových projektov, dlhodobých samostatných prác, prezentácií, praktickej výučby. 

 

Podporujeme u žiakov vytváranie vlastného hodnotového systému. 

 

Na vyučovaní striedame rôzne formy práce: individuálne, hromadné, skupinové vyučovanie, práca 

vv tíme, praktické aktivity a cvičenia, terénne pozorovania, exkurzie, vychádzky, prednášky, 

besedy, kurzy, využívame rôznorodé metódy: situačnú, inscenačnú, metódy kritického myslenia, 

brainstorming, brainwriting, problémové vyučovanie, heuristický rozhovor, riadený rozhovor, 

besedu, diskusiu, projektové vyučovanie, demonštráciu, samostatnú prácu, výklad, vysvetľovanie, 

pozorovanie, prezentácia výsledkov, kooperácia 

Škola každoročne organizuje exkurzie s rôznym zameraním do okolitých regiónov, navštevujeme 

múzeá, galérie, výchovné koncerty. 

 

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť žiakov za učenie. V oblasti rozumovej výchovy je 

naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, sebahodnotenie, sociálne cítenie, aktivitu. 

 

Orientujeme sa na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie 

vnútornej motivácie. Podporujeme sebahodnotenie žiakov. 

 

Všímame si talent žiakov a snažíme sa ho rozvíjať. Nadaní žiaci sa zapájajú do predmetových 

olympiád, športových, literárnych, recitačných a speváckych súťaží.  

 

Všímame si žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, snažíme sa u ich hľadať a podporovať ich 

individuálne schopnosti, v prípade potreby im zabezpečujeme odbornú starostlivosť. 

12. Pedagogické stratégie 

Pedagogické stratégie chápeme ako smerovanie pedagogických pracovníkov k napĺňaniu 

spoločných cieľov uvedených v zameraní školy. Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov vychádza 

z cieľov definovaných v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe a stávajú sa filozofiou našej 

školy, preto musia byť súčasťou plánovania vyučovacej hodiny. Získavajú sa ako produkt celkového 

procesu vzdelávania a sebavzdelávania.                                                                                                                                                              

 

 Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie k celoživotnému učeniu sa: 

• na praktických príkladoch blízkych žiakovi vysvetľujeme zmysel a cieľ učenia, posilňujeme 

pozitívny vzťah k učeniu, 

• vo vyučovaní sa zameriavane na aktívne kompetencie, učivo používame len ako prostriedok k ich 

získaniu, 

• do vyučovania zaraďujeme problémové vyučovanie a experiment, 

• uplatňujeme individuálny prístup,  

• snažíme sa vytvárať také situácie, v ktorých má žiak radosť z učenia, 

• využívame sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov, 

• žiakom zadávame samostatné práce, ktoré si vyžadujú aplikáciu teoretických poznatkov, 

• od žiakov žiadame prezentáciu výsledkov domácich úloh, 

• od žiakov vyžadujeme vhodné rozvrhnutie vlastnej práce, učíme ich plánovať,  organizovať a 

vyhodnocovať svoju činnosť, 

• umožňujeme žiakom realizovať vlastné nápady, 



9 

 

• žiakom umožňujeme pozorovať, experimentovať, porovnávať výsledky a vyvodzovať závery, 

• učíme práci s chybou, 

• učíme k trpezlivosti a povzbudzujeme,  

• využívame pozitívne hodnotenie. 

Stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych komunikačných kompetencií: 

• zameriavame na rozvoj komunikačných spôsobilostí žiakov v materinskom a  cudzom jazyku, 

• kladieme dôraz na kultúrnu úroveň komunikácie, 

• podporujeme kritiku a sebakritiku, 

• učíme žiakov publikovať a prezentovať svoje názory a myšlienky v školskom časopise, 

• učíme žiakov počúvať druhých, 

• poukazujeme na význam  neverbálnej komunikácie, 

• vytvárame priestor pre možnosť samostatnej ústnej aj písomnej prezentácie –  samostatná 

práca, projekty, referáty, riadené diskusie,  

• umožníme žiakom podieľať sa na príprave rozhlasových relácií,  

• vo vyučovaní uplatňujeme brainstorming, simuláciu, hranie rolí, 

• dôraz kladieme na zážitkové vyučovanie, 

• vyžadujeme od žiakov uplatňovanie schopností komunikácie pri spoločenských akciách školy – 

akadémia, kultúrne akcie. 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie uplatňovať základy matematického myslenia a 

základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 

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

• učíme žiaka pozitívnemu postoju v matematike, ktorý je založený na rešpektovaní pravdy a na 

ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť, 

• vedieme žiaka k schopnosti komunikovať v matematickom jazyku, správne využívať 

argumentáciu, 

• praktickými cvičeniami naučíme žiakov používať a zaobchádzať s technickými nástrojmi a 

prístrojmi údajmi, 

• podporujeme zvedavosť, záujem o etické a celosvetové otázky. 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

• vyžadujeme od žiakov využívanie informačných technológií pre získavanie informácií a  pre 

tvorbu výstupov – časopis, webová stránka, prezentácia a pod., 

• ako výstup z niektorých tém vyučovania budeme požadovať od žiakov rôznou formou 

spracované záverečné práce – power point, písomne, graficky, pomocou obrazového  vyjadrenia a 

pod. a ich  prezentáciu,  obhajobu a počúvanie druhých, 

• formujeme u žiakov kritický prístup pri využívaní informačných technológií, najmä ich  schopnosť 

posudzovať relevantnosť zdrojov a rozlišovať medzi skutočnosťou a virtuálnym svetom, 

• žiakom zadávame úlohy, ktorými rozvíjame kreatívny prístup pri práci s IKT, 

• poukazujeme na význam IKT v osobnom i pracovnom živote. 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie riešiť problémy 

• umožňujeme žiakom vytvárať hypotézy, pozorovať rôzne javy, hľadať ich vysvetlenie, 

uskutočňovať pokusy, overiť výsledok riešenia a zvážiť jeho uplatnenie v praxi, 

• vytvárame pre žiakov praktické problémové úlohy a situácie, 

• žiakom ponúkame úlohy, ktoré vyžadujú prepojenie znalostí viacerých vyučovacích predmetov aj 

využitie praktických zručností z rôznych oblastí ľudskej činností a teda aj viacero prístupov 

k riešeniu, 

• žiakom nebránime pri voľbe poradia vypracovania úloh, 

• priebežne monitorujeme, ako žiaci prakticky zvládajú riešenie problémov. 
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Stratégie smerujúce k rozvoju občianskych kompetencií 

• vyžadujeme od žiakov spolupodieľanie sa na vytváraní pravidiel vlastnej triedy, 

• vyžadujeme od žiakov hodnotenie vlastného správania a správania sa spolužiakov, hľadanie 

spoločného riešenia pri nedodržiavaní pravidiel triedy či školského poriadku, 

• vyžadujeme od žiakov prijatie zodpovednosti za dodržiavanie týchto pravidiel, 

• netolerujeme sociálne patologické prejavy správania – šikanovanie, drogy, kriminalita, prejavy 

rasizmu, xenofóbie a nacionalizmu, 

• netolerujeme agresívne, hrubé, vulgárne a nezdvorilé prejavy správania sa žiakov zamestnancov 

školy a rodičov, 

• v škole pracuje žiacky parlament, ktorý pomáha riešiť správanie žiakov, 

• využívame pomoc a skúsenosti odborníkov CPPP, polície, výchovného poradcu, 

•  žiakom je poskytnutá možnosť vyjadriť vlastné pocity, 

• primerane ich upozorňujeme na fyzické psychické násilie, s ktorým sa stretávajú, 

• vo vyučovaní používame metódu hraných rolí pre priblíženie rôznych životných situácií a ich 

riešení, využívame pritom zážitkové učenie a príklady z bežného života, 

• na konkrétnych príkladoch demonštrujeme pozitívne a negatívne prejavy správania sa, 

• organizujeme vystúpenia pre verejnosť, 

• ako protipól nežiaducim sociálno-patologickým javom ponúkame žiakom pestrú paletu  

záujmových útvarov. 

 Stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych a personálnych kompetencií: 

• minimalizujeme používanie metódy frontálneho vyučovania, podporujeme skupinové formy                

a kooperatívne vyučovanie, 

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

spolupráce, 

• rozvíjame schopnosť žiakov zastávať v tíme rôzne roly, 

• učíme žiakov kriticky hodnotiť prácu svojho tímu,  

• podporujeme vzájomnú pomoc žiakov, 

• podporujeme integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami do triednych 

kolektívov, 

• monitorujeme sociálne vzťahy v triede, 

• učíme žiakov odmietať všetko, čo narušuje dobré vzťahy medzi žiakmi a medzi žiakmi a učiteľmi. 

Stratégie smerujúce k rozvoju pracovných kompetencií 

• pestrou ponukou záujmových útvarov podnecujeme u žiakov záujmovú činnosť a zmysluplné 

využívanie voľného času, čím zároveň podporujeme rozvoj kompetencie rozhodovania sa                      

a zodpovednosti za organizovanie svojho voľného času, 

• rôznymi formami zoznamujeme žiak s  profesiami a tým cielene ujasňujeme predstavu  žiakov                

o reálnej podobe ich budúceho povolania a voľbe ich ďalšieho štúdia, 

• zapájame žiakov do tvorby projektov, 

• vyžadujeme od žiakov zhodnotenie vlastnej práce a práce spolužiakov, podávanie návrhov na 

zlepšenie vlastnej či spolužiakovej práce, 

• využívame  hranie rolí, diskusiu, skupinovú prácu, pokusy a experimenty, 

• kvalitne odvedenú prácu vždy pochválime, dôsledne vedieme žiakov k dodržiavaniu stanovených 

pravidiel, ochrane zdravia a k plneniu si povinností. 

 Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencií k iniciatívnosti a podnikavosti 

• podporujeme kreativitu žiakov, rozvíjame jeho schopnosť zmeniť myšlienky na skutky, 

• učíme žiakov plánovať a organizovať si svoju prácu, 

• starších žiakov poverujeme vedením, starostlivosťou nad mladšími spolužiakmi, 
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• oceňujeme  kreativitu a iniciatívnosť žiakov, 

• formujeme v žiakovi schopnosť postaviť sa za správnu vec, zastať sa slabších  spolužiakov,  

• prácou v tímoch podporujeme schopnosť žiakov viesť a organizovať kolektív, určovať silné a 

slabé stránky jednotlivých členov tímu, metódou analýzy spoločnej práce preberať osobnú 

zodpovednosť za výsledky spoločného diela, 

• činnosťou žiackeho a triedneho parlamentu podporujeme iniciatívnosť a kreativitu pri 

organizovaní akcií školského a triedneho charakteru, 

• pri získavaní informácií vedieme žiakov k účelnému využívaniu času a narábaniu so zdrojmi. 

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

kultúry 

• podporujeme účasť žiakov v súťažiach umeleckého zamerania, 

• účasťou na výstavách, divadelných predstaveniach a koncertoch formujeme v žiakoch umelecké 

hodnoty, schopnosť vnímania národnej kultúry a vnímať rozdiely kultúry iných národov, 

• vlastnou tvorivosťou učíme žiakov vyjadrovať svoje pocity a myšlienky, 

• podporujeme rozvoj umeleckej kreatívnosti žiakov, 

• prostredníctvom akadémií, kultúrnych vystúpení, prezentujeme umeleckú tvorivosť našich 

žiakov, 

• exkurziami na pamätné miesta a vlastným skúmaním historických koreňov rodiny, školy, mesta 

rozširujeme vedomosti žiakov o národnom dedičstve a budujeme hrdosť voči národným dejinám. 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacími štandardmi jednotlivých predmetov 

Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a sú zverejnené na internetovej stránke 

školy: zsoresiepezinok.edupage.org v záložke: Školský VP. 

 

Začlenenie prierezových tém 

 

Prierezové témy sú integrálnou súčasťou učebného obsahu predmetov, sú uvedené ako ciele 

v Štátnom vzdelávacom programe, vyučujúci ich zapracujú do svojich predmetov.  Zároveň je 

možné ich realizovať prostredníctvom samostatných projektov, seminárov, vyučovacích 

blokov, kurzov. 

V primárnom a nižšom strednom vzdelávaní majú prierezový charakter nasledujúce témy: 

Prierezová téma 

skratka ISCED 1 ISCED 2 

Osobnostý a sociálny rozvoj OSR 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR 

Environmentálna výchova ENV 

Mediálna výchova MDV 

Multikultúrna výchova MKV 

Regionálna výchova a ľudová kultúra  REG 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti 

v cestnej premávke 

 DOP 

. Ochrana života a zdravia OŽZ 

12. UČEBNÉ OSNOVY 
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V rámci učebných osnov sú implementované témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti 
(FIG). 

 
Zakomponovanie cieľov prierezových tém do predmetov 

ISCED 1 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
skratka 

OSR 
 Má nadpredmetový charakter, prelína sa celým vzdelávaním. 

 Rozvoj osobnosti žiakov v oblasti postojov a hodnôt. 

 Rozvoj osobných a sociálnych kompetencií. 

 Prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi. 

 Vedie žiakov k:  

- rozmýšľaniu o sebe, o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti; 

- uplatňovaniu svojich práv a rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných; 

- ochrane svojho zdravia a odolávaniu rizikám.  
cieľ (smerovaný na žiaka) nosné predmety 

Porozumieť sebe a iným. 

SJL, PVO, PDA, ETV, 

VYV, TSV 

Optimálne usmerňovať vlastné správanie a prejavovanie emócií. 

Uprednostňovať priateľské vzťahy v triede i mimo nej. 

Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 

Nadobudnúť základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného 
spoznania svojich predpokladov a uplatňovať ich pri prezentácii seba a svojej 
práce. 

Získať a uplatňovať základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych 
situácií. 

Rešpektovať rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového 
správania vo svojom živote. 
 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
skratka 

VMR 
 Je prípravou na zodpovedné medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. 

 Utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva 

v súlade s vedeckými a etickými normami. 

 Možnosť využitia pomoci a služieb relevantných odborníkov. 

 Pri realizácii pedagóg: 

- vychádza zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti a vývinového štádia; 

- má taktný a citlivý prístup. 
cieľ (smerovaný na žiaka) nosné predmety 

Osvojiť si základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, 
ktoré ovplyvňujú vývin osobnosti žiaka v súčasnosti i v budúcnosti. 

SJL, PVO, PDA, ETV Získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských 
vzťahov. 

Uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového 
správania vo svojom (každodennom) živote. 
 

Environmentálna výchova 
skratka 

ENV 
 Prelína sa všetkými predmetmi, no najmä prvoukou, prírodovedou, vlastivedou, pracovným 

vyučovaním, etickou výchovou. 

 Vedie žiakov na veku primeranej úrovni k(u):  

- získaniu vedomostí, zručností, postojov a návykov k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré 

sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi; 

- komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov: človek – organizmy – životné prostredie; 

- získaniu vedomostí I zručností, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými 
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(primeranými a vhodnými) činnosťami – chrániť rastliny, mať kladný vzťah k domácim zvieratám a 

pod.  
cieľ (smerovaný na žiaka) nosné predmety 

Osvojiť si základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na 
organizmy a ich životné prostredie. 

PVO, PDA 

Rozpoznať hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody. 

Rozpoznať hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia. 

Poznať a vyberať konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho 
životného prostredia. 

Podieľať sa aktívne na zveľaďovaní prostredia školy a jej okolia. 

Správať sa šetrne k prírodným  zdrojom, uskromniť sa v spotrebe, ktorá zaťažuje 
životné prostredie. 
 

Mediálna výchova 
skratka 

MDV 
 Médiá významne vplývajú na vývin osobnosti a socializáciu detí, sú integrálnou súčasťou ich života bez 

toho, aby si dostatočne uvedomovali ich vplyv. 

 Má položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a zvýšiť úroveň schopnosti kriticky prijímať, 

analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov. 

 Na 1. stupni vychádza z bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvára pre žiakov príležitosti na 

ich spracovanie. 

 Dáva žiakom príležitosť a priestor na:  

- základnú orientáciu v mediálnom svete; 

- osvojenie si 1. stratégií zaobchádzania s rôznaymi druhmi médií a 2. kritického a bezpečného prístupu 

pri ich využívaní na veku primeranej úrovni. 
cieľ (smerovaný na žiaka) nosné predmety 

Uvedomiť si význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti. 

SJL, INF 
Pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov. 

Osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie 
vlastných mediálnych produktov. 

Nadobudnúť základy zručností potrebných na využívanie médií. 
 

Multikultúrna výchova 
skratka 

MKV 
 Aktuálna realita celosvetovej globálnej spoločnosti a multikultúrny charakter slovenskej spoločnosti sú 

spojené s rizikami predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, 

rasizmu a xenofóbie. Žiaci s každodenn dostávajú do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr. 

 Má naučiť žiakov prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií 

rešpektovať tieto kultúry ako rovnocemné a konštruktívne komunikovať, spolupracovať s príslušníkmi 

iných kultúr. 

 Mala by byť realizovaná postupmi a metódami, ktoré učia pochopiť a akceptovať medzikultúrne rozdiely a 

rešpektovať ľudské práva. (Jej cieľom nie je stierať medzikultúrne rozdiely!!!) 
cieľ (smerovaný na žiaka) nosné predmety 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 

ANJ, HUV, VYV, VLA 
Spoznávať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 

Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 

Uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva iných ľudí. 
 
 
 

Regionálna výchova a ľudová kultúra 
skratka 

REG 
 Úzko súvisí s MKV, je však zacielená na živé a hodnotné hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo 

Slovenska. 

 Vedie k poznaniu svojho regiónu, jeho kultúrneho  a prírodného bohatstva, čím pomáha k formovaniu 

kultúrnej identity a postupnému rozvíjaniu historického vedomia žiakov. 

 Prelína sa všetkými predmetmi, no najmä prvoukou, prírodovedou, vlastivedou, slovenským jazykom a 

literatúrou, výtvarnou výchovou, hudobnou výchovou a etickou výchovou. (Navrhované tematické 
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celky a témy na realizáciu REG sú uvedené na webovom sidle ŠPÚ.) 

 Vhodné formy: projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne. 

 Vyžaduje zmenu vo vyučovacích met’dach a organizačných formách. 
cieľ (smerovaný na žiaka) nosné predmety 

Rozširovať a rozvíjať svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách 
svojho regiónu. 

SJL, HUV, VYV, 

VLA Vytvárať si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine. 

Rozvíjať svoju národnú a kultúrnu identitu. 
 
 
 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v 
cestnej premávke 

skratka 

 DOP 

 Jej zámerom je pripraviť žiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov, ako cyklistov. 

 Výučba je realizovaná najmä na prvouke a vlastivede, v objekte školy, na detskom dopravnom ihrisku 

alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 
cieľ (smerovaný na žiaka) nosné predmety 

Pochopiť funkcie dopravy ako riadeného system vymedzeného všeobecne 
záväznými právnymi predpismi na veku primeranej úrovni. 

Realizované v rámci 

kurzu na dopravnom 

ihrisku. 

Osvojiť si zásady, nadobudnúť spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného 
pohybu v cestnej premávke (chôdza, jazda na bicykli,...) 

Pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v 
cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla. 

Uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 
bezpečnosť cestnej premávky. 
 
 
 

Ochrana života a zdravia 
skratka 

OŽZ 
 Jej zámerom je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

Prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovania pomoci iným 

v prípade ohrozenia zdravia a života. 

 Na veku primeranej úrovni integruje vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na  zdravý životný štýl a 

ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách. 

 Výučba je realizovaná najmä na telesnej výchove, prvouke, prírodovede, vlastivede, výtvarnej výchove, 

ako aj samostatných organizačných formách vyučovania: didaktické hry. 

 Didaktické hry sa uskutočňujú v každom ročníku 1.stupňa raz ročne v trvaní 4 hodín, slúžia na praktické 

osvojenie si učiva. 
cieľ (smerovaný na žiaka) nosné predmety 

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie. 

TSV a didaktické hry 
Osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane. 

Pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. 

Vedieť vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci. 

Osvojiť si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode. 

Rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných  posmienkach. 

ISCED 2 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
skratka 

OSR 
 Má nadpredmetový charakter, prelína sa celým vzdelávaním. 

 Rozvoj osobnosti žiakov v oblasti postojov a hodnôt. 

 Rozvoj osobných a sociálnych kompetencií. 

 Prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi. 

 Vedie žiakov k:  

- rozmýšľaniu o sebe, o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti; 

- uplatňovaniu svojich práv a rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných; 

- ochrane svojho zdravia a odolávaniu rizikám.  
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cieľ (smerovaný na žiaka) nosné predmety 

Porozumieť sebe a iným. 

SJL, ANJ, DEJ, 

HUV, VYV 

Optimálne usmerňovať vlastné správanie, 

Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 

Nadobudnúť základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného 
spoznania svojich predpokladov a uplatňovať ich pri prezentácii seba a svojej práce. 

Získať a uplatňovať základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií. 

Rešpektovať rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 
 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
skratka 

VMR 
 Je prípravou na zodpovedné partnerské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. 

 Utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva 

v súlade s vedeckými a etickými normami. 

 Možnosť využitia pomoci a služieb relevantných odborníkov. 

 Pri realizácii pedagóg: 

- vychádza zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti a vývinového štádia; 

- má taktný a citlivý prístup. 
cieľ (smerovaný na žiaka) nosné predmety 

Osvojiť si základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré 
ovplyvňujú vývin osobnosti žiaka v súčasnosti i v budúcnosti. 

BIO, OBN, ETV, 

NBV 

Získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských 
vzťahov, manželstva a rodičovstva. 

Osvojiť si zásady bezpečného správania a porozumieť rizikám v oblasti sexuality. 

Uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania 
vo svojom (každodennom) živote. 
 

Environmentálna výchova 
skratka 

ENV 
 Vedie žiakov na veku primeranej úrovni k(u):  

- získaniu vedomostí, zručností, postojov a návykov k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré 

sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi; 

- komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov: človek – organizmy – životné prostredie, kde sú 

prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne. 
 

cieľ (smerovaný na žiaka) nosné predmety 

Rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich 
životné prostredie. 

BIO, TECH 

Rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a vo svojom okolí. 

Poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľať sa na 
aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného prostredia širšieho 
okolia (školy, obce,…) 

Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotiť ich dôsledky 
v lokálnych a globálnych súvislostiach. 

Rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu. 

Šetrne sa správať k prírodným  zdrojom. 

Aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia. 
 

Mediálna výchova 
skratka 

MDV 
 Médiá významne vplývajú na vývin osobnosti a socializáciu detí a mladých ľudí, sú integrálnou súčasťou 

ich života, pričom výrazne ovplyvňujú ich správanie, utváranie hodnôt a životný štýl. 

 Má rotvíjať mediálnu gramotnosť žiakov a zvýšiť úroveň schopnosti kriticky prijímať, analyzovať, 

hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov a zmysluplne využívať media. 

 Na 2. stupni je dôležité, aby sa žiaci  na veku primeranej úrovni orientovali v mediálnom svete a osvojili si 

stratégie bezpečného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií.  

 Dôraz na rozvoj kritického myslenia. 
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 Vhodné metódy: spoločné skúmanie, analyzovanie a samostané premýšľanie + vychádzať z konkrétnej 

reality žiakov v triede. 
 

cieľ (smerovaný na žiaka) nosné predmety 

Uvedomiť si význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti. 

INF, VYV, SJL 

Nadobudnúť základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a media 
využívať zmysluplne. 

Pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov. 

Získať kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznať mediálne 
spracovanú realitu. 

Osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie 
vlastných mediálnych produktov. 
 

Multikultúrna výchova 
skratka 

MKV 
 Aktuálna realita celosvetovej globálnej spoločnosti a multikultúrny charakter slovenskej spoločnosti sú 

spojené s rizikami predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, 

rasizmu a xenofóbie. Žiaci s každodenn dostávajú do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr. 

 Má naučiť žiakov prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií 

rešpektovať tieto kultúry ako rovnocemné a konštruktívne komunikovať, spolupracovať s príslušníkmi 

iných kultúr. 

 Mala by byť realizovaná postupmi a metódami, ktoré učia pochopiť a akceptovať medzikultúrne rozdiely a 

rešpektovať ľudské práva. (Jej cieľom nie je stierať medzikultúrne rozdiely!!!) 

 Úzko súvisí s regionálnou výchovou a tradičnou ľudovou kultúrou (REG), ktorá je na 2. stupni 

súčasťou MKV. REG:  

- je zacielená na živé a hodnotné hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska;  

- poznanie tradícií je základom kultúrnej identity. 

- Spoznávaním svojho regionnu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva sa prispieva u žiakov k 

formovaniu ich historckého vedomia. 

- vhhodné formy: projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne; 

- vhodná ako súčasť predmetov: výtvarná výchova, hudobná výchova a etická výchova, dejepis a 

geografia. 
cieľ (smerovaný na žiaka) nosné predmety 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 

ANJ, DEJ, GEG, HUV, 
VYV 

Spoznávať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 

Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 

Uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva iných ľudí. 

Mať možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjať tak svoju kultúrnu identitu. 
 

Ochrana života a zdravia 
skratka 

OŽZ 
 Jej zámerom je nasmerovasť žiakov k ochrane svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí 

prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovaní pomoci iným 

v prípade ohrozenia zdravia a života. 

 Integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na  zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia 

v mimoriadnych a nepredvídaných situáciách. 

 Výučba je realizovaná v rámci telesnej a športovej výchovy a biológie, ako aj samostatných 

organizačných foriem vyučovania: účelové cvičenia. 

 Účelové cvičenia sa uskutočňujú 2 razy do roka v trvaní 5 hodín, spravidla na jeseň a na jar. 
cieľ (smerovaný na žiaka) nosné predmety 

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie.  

TSV, účelové 

cvičenia 

Osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane. 

Pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. 

Vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc. 

Mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na 
fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách. 

Orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode. 
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Vzdelávacia oblasť  Predmet/ročník  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu  

Jazyk 

a komunikácia  

slovenský jazyk a  

literatúra  

9 

 

8 

 

7 

1 

7 

1 

 5 

1 

5 

 

4 

1 

5 5 

 

31+24 

2+2 

prvý cudzí jazyk 0 

 2 

0 

2 

 

3 3 3 

1 

3 

1 

 

3 

1 

 

3 

1 

 

3 

 

6+17 

4+4 

druhý cudzí jazyk       

 

0 

2 

0 

2 

0 

2 

 0 

0+6 

  

Príroda 

a spoločnosť  

Prvouka/prírodoveda 1 

 

2 1 2 

 

     5 + 0 

0+ 0 

vlastiveda    1 2      3 + 0  

            

Človek a príroda  fyzika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 1 

 

0+ 6 

0+0 

chémia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 1 

1 

 

0+ 5 

0+1 

biológia    

 

 

 

 2 

 

1 

1 

 

2 

 

1 1 

 

0+ 7 

0+1 

  

Človek 

a spoločnosť  

dejepis     1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

1 

0+ 6 

0+2 

geografia      2 

 

1 

 

1 1 

 

1 

 

0+ 6 

0 + 0 

občianska náuka  

 

     1 1 1 1 

 

0 +4 

0+0 

  

Človek a hodnoty   etická výchova 

/náboženská výchova   

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 + 5 

  

Matematika  a 

práca 

s informáciami 

matematika 4 

 

4 

1 

4 

1 

4 

 

4 

1 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

16+ 

21 

2+1 

informatika   1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

2+4 

0+ 0 

informatická výchova           

  

Človek a  svet 

práce  

pracovné vyučovanie   

 

 

 

1 

 

1     

 

 

 

2+ 0 

 

13. UČEBNÝ PLÁN 
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technika     1 1 1 1 1 0+ 5 

 

 

          

Umenie a kultúra  výtvarná výchova  2 2 1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 1 1 

1 

6 +4 

0+ 2 

hudobná výchova  1 1 1 1 1 1 1 1  4 +4 

 

  

Zdravie a pohyb  telesná a športová 

výchova  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 8+8 

  

            

Školský vzdelávací program  

Voliteľné hodiny  2 3 2 1 3 4 4 3 5      27 

Hodín spolu  20 20 23 25 24 25 26 27 25     215 

Spolu : povinná  

časť + voliteľné 

hodiny  

max. 22 

 

23 

 

25 26 27 

 

29 30 

 

30 30 242 

 

 

 

Poznámky:  

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

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

školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie žiakov odporúča 

pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov. 

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

technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických celkov 

Technika a Ekonomika domácnosti. 

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

Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na: 

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

vzdelávacieho programu; 

b.) vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov 

vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do 

vyučovacejpraxe; 

c.) vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných 

vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych vzdelávacíchprogramov; 

d.) špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

4.V primárnom vzdelávaní sa podľa výberu žiaka a možností školy v predmete prvý cudzí jazyk 

vyučujú tieto cudzie jazyky: anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky 

jazyk,taliansky jazyk. Škola je povinná zrámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. –9. ročníka ako 

druhý cudzí jazyk jeden zjazykov: anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, 

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

týždenne; a ak si žiak nevybral anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, musí si ho v 7. –9. ročníku vybrať 
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ako druhý cudzí jazyk, ato najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne, ktoré mu je škola povinná zrámca 

voliteľných hodín zabezpečiť.  

5. Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový 

týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. Učebný plán a učebné osnovy pre 

nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov, 

vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne vzdelávanie a primárne 

vzdelávanie. 

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

štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov 

a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že 

zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti. 

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

spravidla v priebehu jedného školské horoku. 

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

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

9.Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí 

sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a 

vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

10.Škola využije v 9. ročníku pri tvorbe školského vzdelávacieho programu jednu hodinu z voliteľných 

(disponibilných) hodín na posilnenie vyučovacieho predmetu dejepis. 

 

Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych 

tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine 

klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. Ak si žiak vyberie 

predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka. 

Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať 

skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. Na vyučovanie predmetu informatika možno triedu rozdeliť na 

skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov. 

Telesná a športová výchova sa  vprvom ročníku až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá 

spoločne. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a skupiny dievčat 

toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov vskupine je 25. Ak počet žiakov vskupine klesne pod 12 

žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. 

Na vyučovanie predmetu technika možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať 

skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. 

Organizácia u nás: 

Etická výchova sa vyučuje 1 - 4. Ročník: 4 skupiny a 5 - 9. Ročník: 3 skupiny. 

Náboženská výchova sa na 2. stupni spája: 6+7 , 8+9. ročník. 

Telesná a športová výchova sa spájajú ročníky na druhom stupni a delia sa podľa pohlavia. 

Technika sa vyučuje týždenne ako jednohodinovka. 
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Pedagogický zbor 

 

meno a priezvisko vyučovacie predmety/ časová 
dotácia 

zaradenie 

Mgr. Gabriela Fornerová, RŠ VYV/6 pedagogický zamestnanec 
s prvou atestáciou 

Ing. Ivana Feketeová, ZRŠ 
 

ANJ/12 pedagogický zamestnanec 
s druhou atestáciou 

Mgr. Zdenka Kulihová 1. stupeň ZŠ/18 
INF/4 

pedagogický zamestnanec 
začínajúci 

Mgr. Jana Sabolová 1.stupeň ZŠ/23  
 

pedagogický zamestnanec 
s druhou atestáciou 

Mgr. Anna Ďureje 1. stupeň ZŠ/21 
ETV/2 

samostatný pedagogický 
zamestnanec 

Mgr. Daniela Kališová 1. stupeň ZŠ/18 
TSV/2 
INF/3 

pedagogický zamestnanec 
s prvou atestáciou 

Mgr. Zuzana Wiesengangerová 
 

MAT/22 
THD/1 

samostatný pedagogický 
zamestnanec 

Mgr. Monika Lovašová ANJ/24 samostatný pedagogický 
zamestnanec 

Mgr. Martina Hanusová FYZ/6 
BIO/8 

samostatný pedagogický 
zamestnanec 

14. VYUČOVACÍ JAZYK PODĽA § 12 
slovenský 

15. SPÔSOB, PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ 
ISCED 1 

Primárne vzdelanie  

 žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho 

programu pre 1. stupeň ZŠ/ISCED 1; 

 získa žiak s mentálnym postihnutím (variant A) absolvovaním posledného ročníka ZŠ.  

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ 

MŠVVaŠ SR zaviedlo v roku 2018 označovanie úrovne Európskeho kvalifikačného rámca 

(EKR)/Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR) na vysvedčenia. 

 

ISCED 2 

Nižšie stredné vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ/ISCED 2. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné 

vzdelanie.“ MŠVVaŠ SR zaviedlo v roku 2018 označovanie úrovne Európskeho kvalifikačného rámca 

(EKR)/Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR) na vysvedčenia. 

 

16. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 
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CHE/6 
TSV/2 
THD/1 

Mgr. Lívia Kurinová SJL/16 
NEJ/6 
VYV/1 

samostatný pedagogoický 
zamestnanec 

Mgr. Simona Sviteková SJL/10 
HUV/10 
THD/1 
VYV/2 

samostatný pedagogický 
zamestnanec 

Mgr. Iveta Šimonová 1. stupeň ZŠ/19 
TSV/2 
Výchovný poradca 

pedagogický zamestnanec 
s prvou atestáciou 

Mgr. Tomáš Kapuscinský 
 
 
 

DEJ/8 
GEO/6 
THD/4 
OBN/4 
ETV/1 

samostatný pedagogický 
zamestnanec 

Mgr. Silvia Ladániová PDA/4 
VYV/3 
TSV/6 
Kariérny poradca 
Pedagogický asistent 

samostatný pedagogický 
zamestnanec 

Mgr. Miroslav Mika 
 

NBV/6 na dohodu 

Mgr. Róbert Mišových NBV/1 na dohodu 

Bc. Katarína Demovičová pedagogický asistent  

Marta Semková pedagogický asistent  

Jana Rajtárová pedagogický asistent  

 

 

Charakteristika žiakov  

Žiaci, ktorí navštevujú našu školu, majú prevažne trvalý pobyt v Pezinku, dochádzajú k nám však aj 

žiaci z obce Limbach, vzdialenej cca 3 km, ale aj z Viničného.  

Národnostné zloženie žiakov školy:  slovenská národnosť, ukrajinská národnosť, britská národnosť. 

          

 

 
 

Priestorové podmienky základnej školy 

Objekty/budovy  - celkový počet:   1 

Priestorové vybavenie  

stav: vyhovujúci čiastočne 

vyhovujúci 

nevyhovujúci 

pre manažment školy kancelária riaditeľa školy x   

kancelária zástupcov riaditeľa školy x   

pre pedagogických 

zamestnancov školy 

zborovňa x   

kabinet TV x   

17. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 
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kabinet chémie a biológie a úložné 

priestory 

x   

pre zamestnancov 

poskytujúcich odborné 

služby a pomoc 

pedagógom 

kabinet 1. stupňa 

x   

pre nepedagogických 

zamestnancov školy 
sekretariát riaditeľa školy 

x   

hygienické priestory sociálne 

zariadenia  

pre zamestnacov x   

pre žiakov x   

šatne 
ZŠ X   

v telocvični   x 

Odkladacie a úložné 

priestory 

    

Kabinet biológie x   

kabinet fyziky,chémie x   

kabinet techniky    

náraďovňa x   

registratúrne stredisko (archív)  x   

sklad učebníc x   

sklad didaktickej  techniky x   

sklad 1 (nepotrebné veci) x   

sklad 2 (pracovné náradie školníka) x   

sklad 3 (v priestoroch telocvične) x   

Informačno-

komunikačné priestory 
knižnica 

x   

spoločné priestory výdajná školská jedáleň x   

školský dvor x   

    

 

 
 

UČEBNÉ PRIESTORY  

A/ interné 

Základná škola 

Učebne: 
počet:  12 

stav: vyhovujúci  12 čiastočne vyhovujúci 0 nevyhovujúci 0  

Odborné 

učebne: 

počet: 3 

odborné zameranie učebne: 
stav 

vyhovujúci čiastočne vyhovujúci nevyhovujúci 

Multimediálna učebňa 1 
(učebňa kontinuálneho vzdelávania) 

x   

Jazyková učebňa x   

Odborná učebňa chémie a fyziky x   

Žiacka kuchynka - učebňa x   

Odborná učebňa techniky x   

Iné priestorové zabezpečenie priamo súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom (uviesť konkrétne): 

 vyhovujúci čiastočne vyhovujúci nevyhovujúci 

telocvičňa  x  

B/ externé 

školské ihrisko   x  
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Komentár k priestorovým podmienkam 
 
Školský dvor má vhodné podmienky pre pobyt žiakov, má asfaltové ihrisko a trávnatú plochu, ktorú 
pravidelne udržiavame. Nedostatkom je chýbajúci športový areál. 
 
 
 

Materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania 

 
 Stav 

vyhovujúci čiastočne vyhovujúci nevyhovujúci 

Vybavenosť   
základných učební 

školským nábytkom: x   

učebnými pomôckami: x   

didaktickou technikou: x   

Vybavenosť   
odborných učební 

učebnými pomôckami: x   

odbornou literatúrou: x   

didaktickou technikou:  X  

Iné materiálno-
technické zabezpečenie 
výchovno-
vzdelávacieho procesu  

vybavenosť edukačnými 
interaktívnymi 
počítačovými programami: 

x   

prístup k internetu: áno 

 

Komentár k materiálno-technickým podmienkam: 

 Kabinet 1. stupňa je vybavený novým nábytkom, zároveň sa v ňom vytvoril kútik pre 

výchovného poradcu. Školský nábytok je teda obnovený vo všetkých učebniach. Do registratúrneho 

strediska je potrebné dokúpiť regále. 

 

Požiadavkami na bezpečnosť a hygienu pri práci sa zaoberajú nasledovné dokumenty školy: 

1. Školský poriadok  

2. Organizačný poriadok 

3. Prevádzkový poriadok 

4. Dokumentácia BOZP a PO 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní sa bude zaisťovať nasledovne: 

1. Škola zabezpečí bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch školy. 

2. Pravidelnými školeniami zamestnancov školy o BOZP a PO (preškolenie 1-krát za 2 roky na 

začiatku školského roka).  

3. Poučením žiakov o BOZP a PO prostredníctvom triednických hodín na začiatku školského 

roka, a preukázateľne pred hromadnými akciami. 

4. Poučením zákonných zástupcov žiakov o BOZP a PO a oboznámením so školským poriadkom  

prostredníctvom triednych ZRPŠ na začiatku školského roka.  

5. Pravidelnými kontrolami stavu BOZP technikom BOZP a vedením školy. 

6. Odstraňovaním nedostatkov podľa výsledkov revízií, obhliadok budovy a nahlasovaním 

závad. 

7. Zabezpečením potrebných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnacov školy. 

18.  PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 
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8. Dvakrát ročne musia byť žiaci oboznámení s požiarnou prevenciou, požiarnymi signálmi na 

účelovom cvičení a didaktických hrách. Súčasne bude prevedený nácvik požiarneho 

poplachu. 

 
 

VNÚTORNÝ SYSTÉM HODNOTENIA KVALITY 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

 

19. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

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

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

pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov.  

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

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

hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme aj na normatívne hodnotenia 

výsledkov žiakov.  

Hodnotenie žiakov je v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy – č. 2011-3121/12824:4-921. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie: 

priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na 

vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové 

a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť, 

celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa  uskutočňuje na konci 

prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť 

úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, 

rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia vo výchovno-

vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch 

v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj 

usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka 

podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. 

Kritériá hodnotenia v predmetoch 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou. 

Pri verbálnej forme zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených 

výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.  

Písomnou formou kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov  prostredníctvom   testu   

na   konci   tematického   celku   alebo   skupiny   podobných učebných tém. celkov. 

Pri praktických aktivitách slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.  
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Preverovať úroveň samostatnej práce žiakov a schopností práce s textom.  

Previerky a testy žiakov sú hodnotené podľa stupnice: 

 

percentá známka 

100% - 90% 1 

89% - 75%   2 

74% - 50%   3 

49% - 30%   4 

29% - 0%     5 

 

Systém hodnotenia žiakov II. stupňa 

Bodový systém hodnotenia žiakov. 

Cieľom bodového hodnotenia je zvyšovať objektivitu hodnotenia a humanizovať 

vyučovací proces. Každý žiak je hodnotený na základe tých istých kritérií. Bodové 

hodnotenie aktivizuje žiakov k lepším výsledkom, podáva presnejší obraz o ich 

vedomostiach.  

Stratu bodov v jednotlivých previerkach si žiaci môžu dopĺňať aktivitou na hodinách, 

zapájaním sa do súťaží a pod. Žiaci sú vedení k samostatnosti a veľký dôraz sa kladie na 

rozvoj sebahodnotenia a sebakritickosti. 

 

Pravidlá bodového systému hodnotenia žiakov 

 Každá ústna odpoveď a písomná previerka/práca, projekt, ... majú pevne stanovený 

počet bodov. Všetky (body) sa zapisujú s váhou 1. 

 Žiak má možnosť získať body za aktivity, ktoré mu môžu zlepšiť celkový výsledok, 

tieto body sa zapisujú (1/0 alebo 2/0 – podľa rozsahu aktivity alebo dobrovoľnej 

práce navyše, t.j. žiak získal jeden bod z nula bodov, maximálne 2 body z nula bodov) 

 Systém je založený na pozitívnom hodnotení žiakov, oceňovaní ich aktívnej 

samostatnej práce 

 Získané body sa prerátavajú na konci hodnotiaceho obdobia na percentá a na základe 

dosiahnutej percentuálnej úspešnosti sa vypočíta výsledná známka. 

 

Výsledná známka pri celkovom hodnotení na vysvedčení sa stanovuje nasledovne: 

Percentuálna úspešnosť Výsledná známka 

100 – 90% výborný (1) 

89 - 75% chválitebný (2) 

74 - 50% dobrý (3) 

49 - 25% dostatočný (4) 

24 - 0% nedostatočný (5) 

 

Príklad:  

Žiak, ktorý v priebehu polročného hodnotenia získal 105 bodov zo 150, získal 70%-nú 

úspešnosť a bude hodnotený za toto obdobie známkou dobrý (3). 
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Metodika bodového systému hodnotenia žiakov 

Kritéria pre bodové hodnotenie žiakov by mali byť zostavené tak, aby žiakov motivovali k 

systematickej práci počas celého hodnotiaceho obdobia, samostatnej aktívnej práci a 

odstránili prax z opravovania známok na konci klasifikačného obdobia, keď sa žiak snaží 

opraviť si známku jednou odpoveďou, písomnou prácou alebo projektom. Cieľom 

bodového systému hodnotenia žiakov je motivácia žiakov k systematickej príprave na 

vyučovanie, aktivizácia žiakov k samostatnej práci a snaha o zvyšovanie objektívnosti 

hodnotenia. 

 

Príklad: Porovnanie výslednej známky (na základe priemernej známky a na základe 

percentuálnej úspešnosti). 

      Priemer

ná 

známka 

Percentuá

lna 

úspešnosť 

Ž

1 

9/10b

(1) 

9,5/10

(1) 

9/10b

(1) 

9/1

0b 

(1) 

7,5b(2

) 

1,2 88%  * 

Ž

2 

9/10b

(1) 

9,5/10

(1) 

9/10b

(1) 

9/1

0b 

(1) 

5/10b

(3) 

1,4 83%   

Ž

3 

9/10b

(1) 

9,5/10

(1) 

9/10b

(1) 

9/1

0b 

(1) 

7/10b

(3) 

1,4 87%   

*Aby mohol žiak získať výslednú známku 1, musí získať ešte bonusový bod napr. za 

aktivitu alebo prácu navyše (1/0). 

 

Je vhodné voliť častejšie preverovanie vedomostí po menších celkoch, aby žiaci mali 

možnosť systematicky preukazovať svoju prípravu na vyučovanie, získané vedomosti 

a zároveň vyučujúci získava pravidelnú spätnú väzbu. 

 

V priebehu každého polroka budú vedomosti žiakov preverované: 

 písomnou formou, 

 ústnou formou, 

 hodnotením zadaných projektov, 

 hodnotením prístupu k aktívnej samostatnej práci na vyučovacích hodinách, 

 hodnotením zapájania sa do súťaží. 

Písomné práce:  

Všetky písomné práce majú stanovený počet bodov v závislosti od rozsahu písomnej práce 

-  iné bodové hodnotenie majú písomné práce z celého tematického celku a iné bodové 

hodnotenie majú priebežné písomné práce z aktuálne preberanej látky. 

Ústne odpovede:  



27 

 

 

ŠPECIFIKÁ HODNOTENIA JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV 

 

ISCED 1 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Žiak je skúšaný ústne (prevažne na hodinách čítania, ale i na hodinách slohovej a jazykovej výchovy) 

a písomne (kontrolné diktáty, pravopisné cvičenia, odpisy, tematické práce, polročné previerky).   

Kritériá kontroly a hodnotenia kontrolných diktátov sú súčasťou iUO ŠkVP, v súlade so vzdelávacím 

štandardom zo slovenského jazyka a literatúry iŠVP  

Stupnica hodnotenia diktátov a pravopisných cvičení: 

počet chýb známka 

0 - 1 1 

Ústne odpovede sa hodnotia počtom bodov – maximum 5 alebo 10 bodov, podľa rozsahu 

odpovede, či sa jedná o odpoveď väčšieho rozsahu, napr. opakovanie tematického celku 

(max. 10 bodov) alebo o priebežnú krátku odpoveď (max. 5 bodov). 

 

 

Projekty:  

Hodnotia sa počtom bodov 5 alebo viac (v závislosti od rozsahu zadanej témy projektu) 

Pri projektoch sa posudzujú nasledovné kritériá:  

 zdroje informácií (či sa nachádzajú alebo absentujú, aké sú: internet – webová 

lokalita, tlač, digitálne médium, ...) 

 spracovanie informácií (obsah a rozsah, estetická úprava, forma), 

 prezentácia projektu pred spolužiakmi, reakcia na prípadné otázky. 

 

Aktivita a práca na hodinách:  

Bonusové body za aktivitu môže žiak získať riešením dobrovoľných úloh, za aktivitu na 

hodinách, za tvorivé a netradičné riešenie úloh pri tabuli alebo do zošita, za riešenie 

nepovinnej úlohy, samostatnou prácou zadanou na hodine, prácou vo dvojici alebo 

skupine, referátom na zadanú tému, projektom, nepovinnou DÚ. Za jednu takúto aktivitu 

môže žiak získať maximálne 2/0 (2 body z nuly). 

 

Zápis bodov do elektronickej žiackej knižky v Edupage 

Do elektronickej žiackej knižky sa pre každú udalosť/hodnotenie zapisujú len dosiahnuté 

body (nezapisuje sa k nim prepočítaná známka). V priebehu celého hodnotiaceho obdobia 

sa žiakom zobrazujú získané body a percentuálna úspešnosť. Na konci hodnotiaceho 

obdobia sa vypočíta výsledná známka na základe dosiahnutej percentuálnej úspešnosti. 

Osobitný zreteľ treba brať na žiakov 5. ročníka z dôvodu prechodu a ich adaptácie na II. 

stupeň.   

 

Hodnotenie žiakov so ŠVVP a individuálne začlenených žiakov 

Pri hodnotení žiakov so ŠVVP a individuálne začlenených žiakov je potrebné rešpektovať individuálne 

potreby žiaka, odporúčania CPPPaP. Rešpektovať pracovné tempo a ich vlastnú aktivitu. 



28 

 

2 - 4   2 

5 - 7   3 

8 - 10   4 

11 a viac     5 

 

V tabuľke sú uvedené počty tematických a polročných previerok, ktoré  odporúčame pre jednotlivé 

ročníky. Pravopisné cvičenia a odpisy môže/nemusí učiteľ hodnotiť známkou. 

trieda Tematické previerky Polročné previerky 

1. ročník - po skončení prípravného, šlabikárového 

a čítankového obdobia.  

- I.polrok 

-II.polrok  

spolu 3 tematické previerky 2 polročné práce 

2. ročník -po prebratí tematického celku  - I.polrok 

-II.polrok 

spolu Minimálne 2 tematické previerky 2 polročné práce 

3. ročník - po prebratí tematických celkov  - I.polrok 

-II.polrok 

spolu Minimálne 2 tematické previerky 2 polročné práce 

4. ročník  - po prebratí tematických celkov  - I.polrok 

-II.polrok 

spolu minimálne 3 tematické previerky 2 polročné práce 

 

 Čitateľské denníky 

Každý žiak (2. – 4. ročník) dostane v polroku minimálne 1 známku.  

 

 

Anglický jazyk 

Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými  osnovami.  

Obsah hodnotenia  

 Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti - rozlišovanie a 
porovnávanie hlások, slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie. 
Úlohy vhodné pre žiakov tohto veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie 
prostredníctvom neverbálnych prostriedkov (označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, 
kreslenie). Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť 
realistické, zmysluplné. Žiacke prehovory v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale 
majú byť vnímané v kontexte situácie. Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. 
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať správnej výslovnosti a náležitej intonácii.  

• Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a 
porovnávanie písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v texte, 
čítanie krátkych textov s porozumením).  

• Písaný prejav: úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. 
Žiaci odpisujú slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec píšu vlastné vety a krátke 
odseky. Úlohy musia byť autentické a pre žiakov zaujímavé (napísanie zoznamu potravín, 
ktoré treba kúpiť, napísať krátke vety o sebe a pod.).  

Spôsoby hodnotenia:  
• Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: ich cieľom je ohodnotiť 

vedomosti žiaka a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľom aj žiakom monitorovať pokrok žiaka v 
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učení. Forma a obsah hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti detí z vyučovania (typy úloh 
sú žiakom známe z vyučovacieho procesu).  

• Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viesť žiakov k väčšej vzájomnej 
tolerancii a naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť 
atmosféru v triede, pretože žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého.  

• Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie 
vlastného pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si 
vlastných cieľov. Proces hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku. Medzi 
najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: portfólio, dotazníky, rozhovory s učiteľom a 
denníky. Portfólio obsahuje sebahodnotiace záznamy, hodnotenie učiteľom a zbierku prác, 
ktoré žiak vytvorí počas určitého obdobia. Súčasťou portfólia môžu byť písomné práce, 
kresby, projekty, výsledky testov a pod., ktoré si do portfólia vyberá žiak podľa vlastného 
uváženia.  

Žiak je z predmetu skúšaný ústne (slovná zásoba, dialóg, monológ, čítanie), písomne (slovná zásoba, 

tematické práce, polročné previerky) a prostredníctvom projektov.    

Matematika 

Žiak je z predmetu skúšaný ústne,  prevažne  písomne. Píše písomné práce od 1. ročníka minimálne 

po prebratí každého tematického celku, polročnú prácu na konci prvého i druhého polroku.     

Informatika 

Žiak je z predmetu skúšaný ústne a prakticky. 

Prvouka, prírodoveda, vlastiveda 

Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami. 

Žiak je z predmetov skúšaný ústne, písomne (písomne - prevažne po prebratí  tematického celku) 

a prakticky (prezentovanie vlastných projektov) od 1. ročníka. 

Etická a náboženská výchova 

Na hodine etickej a náboženskej výchovy žiakov neklasifikujeme. Používame slovné hodnotenie 

jednotlivcov i skupiny žiakov priebežne počas hodiny i na konci hodiny. 

Slovné hodnotenie je spätná väzba učiteľa žiakovi o jeho aktuálnom výkone vzhľadom na jeho 

osobné možnosti a porovnanie s predchádzajúcimi výkonmi. Učiteľ ocení klady a vysvetlí žiakovi, v 

čom sa má zlepšiť. 

Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má motivačnú, 

informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu. 

Žiaka na etickej a náboženskej výchove učiteľ hodnotí komplexne, objektívne s prihliadnutím na jeho 

individuálne osobitosti. Na hodnotenie výsledkov žiaka v predmete etická výchova slúžia vzdelávacie 

štandardy. Obsahový aj výkonový štandard na seba nadväzujú a sú vzájomne prepojené. 

Pri súhrnnej polročnej klasifikácii je žiak hodnotený slovom: 

- absolvoval – ak sa aktívne zúčastňuje na vyučovacom procese (prípadne je prítomný na vyučovacej 

hodine, aktívne vníma proces, ale zo závažných objektívnych dôvodov nepracuje) 

- neabsolvoval – ak na vyučovacích hodinách žiak nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti   

a zručnosti ani na podnet učiteľa 

                         - ak sa vyučovacieho predmetu nezúčastňoval. 

 

 

Pracovné vyučovanie 

Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj.  
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Pri hodnotení žiaka ma prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s 

nastavenými kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov. 

Až v druhom rade je teda hodnotenie porovnaním v rámci skupiny žiakov (triedy). Toto porovnanie 

má mať najmä výchovný charakter.  

Nehodnotíme teda len (alebo v prvom rade) výsledok činnosti (vytvorený artefakt), ale celý proces 

a prístup žiaka v rámci tohto procesu.  

VÝBORNÝ 

Žiak spĺňa kritéria na vynikajúcej úrovni: 

•  žiak je iniciatívny a tvorivý , uplatňuje vlastne nápady, je otvorený voči novým podnetom a 

experimentovaniu, 

• žiak ovláda zručnosti (technické, nástrojové, materiálové) podľa požiadaviek ročníkových 

kompetencii na vynikajúcej úrovni, 

•  žiak preukazuje veku primerane mentálne spôsobilosti – na úrovni vnímania, prežívania, 

fantázie a predstavivosti, vytvárania vlastných koncepcii, 

•  žiak dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti a ich výsledky, 

•  žiak preukazuje vedomosti z danej oblasti  

• žiak dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči tvorivým prejavom, 

názorom a vkusu iných, 

•  žiak zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam. 

CHVÁLITEBNÝ 

Žiak v podstate spĺňa kritéria 1. stupňa hodnotenia ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý 

DOBRÝ 

Žiak realizuje edukačne úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť, tvorivosť, tolerancia, nerozširuje 

svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, podlieha predsudkom a stereotypom. 

DOSTATOČNÝ 

Žiak realizuje edukačne úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s ťažkosťami aplikuje získané 

zručnosti a poznatky v nových oblastiach. 

NEDOSTATOČNÝ 

Žiak nespĺňa kritéria, nemá záujem o pracovné aktivity, neguje vyučovací proces. Neodporúčame 

používať stupeň nedostatočný v celkovom hodnotení žiaka; v čiastkovom hodnotení len vo 

výnimočných prípadoch (napr. zámerné negovanie vyučovacieho procesu). 

 

 

 

Hudobná výchova 

Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, snahu vzdelávať sa v hudbe a 

zlepšovať svoje hudobné prejavy. 

Pri hodnotení, priebežnej i súhrnnej klasifikácii, sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt 

voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej 

miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia, a to najmä pri 

menej nadaných žiakov. Preto učiteľ musí brať ohľad na predpoklady, ambície, vkus a predchádzajúce 

výkony žiaka, teda brať do úvahy aj komparačnú funkciu hodnotenia, správne odhadnúť pomer 

danosti, snahy a záujmu o hudbu a hudobnú výchovu. Teda aktuálny výkon žiaka hodnotíme 

vzhľadom na jeho možnosti. Hodnotenie HV vyžaduje osobný, diferencovaný prístup učiteľa k žiakovi. 

Forma hodnotenia 

o ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie výkonu a vedomosti žiaka na 

základe pozorovania, hodnotenie známkou. 
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o  Nie je nutné známkovať každý výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré výkony, resp. 

úlohy bude hodnotiť, aby poskytol žiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho 

kvalitách a vývoji. 

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ  najmä 

týmito metódami, formami a prostriedkami: 

• sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania, sústavným 

pozorovaním hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na vyučovaní – neodporúča sa 

vyžadovať sólový hudobný výkon žiaka, úroveň hudobných činností sledujeme v skupinách, 

• analýzou výsledkov rôznych činností žiaka vrátane aplikovania osobných a sociálnych 

kompetencií pri činnosti a jeho prosociálneho správania, hodnotením reakcie žiaka na hudbu 

slovom, pohybom, prípadne výtvarným prejavom, 

• v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom a zákonnými 

zástupcami žiaka 

Kritériá hodnotenia 

Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov: 

– záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh, 

– schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných úlohách, 

– schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov, 

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

– žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so zodpovedajúcim 

výrazom, pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové zručnosti a návyky, 

– orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie, 

– hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných nástrojoch a 

hrou na telo, 

– orientácia v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov hudby a ich funkcií, 

– pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a zdôvodniť, 

– integrácia a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácií hudobnodramatických  

činností, 

– aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia, 

c) priebeh získavania hudobných vedomostí: 

– vedomosti z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich s preberanými  

edukačnými úlohami, 

– poznanie najvýraznejších slovenských folklórnych regiónov, ich typické piesne a tance, slovenské 

zvykoslovie, 

VÝBORNÝ 

žiak spĺňa kritériá (a – c) na vynikajúcej úrovni: 

•    je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne,    

      tvorivo a pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách, 

•    úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave, 

•    dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie, 

•    má aktívny záujem o hudobné umenie, 

•  individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne realizuje v    ostatných 

hudobných činnostiach,  

CHVÁLITEBNÝ 

žiak spĺňa kritériá: 

•    je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý, 
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•    menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave, 

•    potrebuje sústavnú pomoc učiteľa,  

DOBRÝ 

žiak realizuje edukačné úlohy priemerne: 

•    chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, 

•    je málo aktívny a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa, 

DOSTATOČNÝ 

1.  žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, 

NEDOSTATOČNÝ 

2. žiak nespĺňa kritériá – neodporúčame používať stupeň nedostatočný v celkovom hodnotení  

žiaka.  

 

Výtvarná výchova 

Hodnotenie každého predmetu je špecifické, pretože musí zohľadniť špecificky prínos predmetu k 

vzdelanostnému rastu a osobnostnej formácii žiaka. Špecifikom výchovy prostredníctvom výtvarných 

činností a výtvarného vyjadrovania je, že sa v rámci jej procesu očakáva vlastný prístup žiaka k 

aplikácii technik, nástrojových a koordinačných zručnosti, ale najmä v oblasti vytvárania svojich 

osobných symbolických reprezentácií skutočnosti (obrazov, objektov, priestorových riešení, akčných 

a procesuálnych vyjadrení svojej fantázie, predstav a reality vonkajšieho sveta).  

Výtvarná vychová na ZŠ je predmet, ktorý sa nenapĺňa realizáciou požadovaného programu 

(edukačnej úlohy), ale v ktorých je tento program len východiskom k samostatnému (tvorivému) 

výtvarnému vyjadrovaniu sa žiaka. Inač by nespĺňali svoje ťažiskové poslanie: formovať mentálne 

štruktúry žiaka v smere aktívnej otvorenosti voči interpretáciám a vyjadrovaniu sveta a seba, 

orientovať žiaka k tvorivému prístupu – či v rámci seba vyjadrovania, alebo riešenia zadaných úloh. 

Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. Tu 

musí učiteľ brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. 

Pri hodnotení žiaka ma prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s 

nastavenými kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov. 

Až v druhom rade je teda hodnotenie porovnaním v rámci skupiny žiakov (triedy). Toto porovnanie 

ma mať najmä výchovný charakter. Pri zohľadnení osobitosti každého žiaka poskytuje obraz o 

rozvrstvení škály kvality prístupu, výkonu, poznania, schopnosti zaujať stanovisko a výsledku činnosti 

v porovnaní medzi jednotlivými žiakmi. Nehodnotíme teda len (alebo v prvom rade) výsledok činnosti 

(vytvorený artefakt), ale celý proces a prístup žiaka v rámci tohto procesu.  

Forma hodnotenia  

- ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi 

poskytne citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch 

jeho činnosti (viď kritéria hodnotenia) 

- vo vzájomnej komunikácii ma žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup seba 

hodnotením žiaka 

- nie je nutné známkovať každú prácu a každý výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré úlohy 

bude hodnotiť, aby poskytli žiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji 

Kritériá hodnotenia 

Učiteľ ma brať ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, seba projekciou, záujmami a 

intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa bude prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh 

iniciovaných učiteľom. Preto sa pri hodnotení musí vyvarovať paušálnych súdov a šablónovitých 

kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť osobnostného zamerania žiaka. 

Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. Predložené kritériá sú orientačné, učiteľovi 

poskytujú štruktúru analýzy jednotlivých hľadísk uplatniteľných na činnosť žiaka v rámci výtvarnej 
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výchovy. Výsledok výtvarných činnosti (artefakt) nie je jediným predmetom hodnotenia, ale učiteľ 

zvažuje všetky nižšie vymenovane kritéria. 

Výsledok výtvarnej činnosti je síce dôležitý, u žiaka naň vzniká obyčajne citová väzba – spokojnosť 

dieťaťa s vlastným výkonom, čo ho následné motivuje pre ďalšiu výtvarnú pracú a udržiava jeho 

záujem o seba vyjadrovanie. Je teda potrebne, aby učiteľ k nemu zaujímal stanovisko. Okrem neho 

treba hodnotiť, a niekedy aj uprednostniť, proces výtvarných. Tuto formu odporúčame príležitostné 

kombinovať aj so činnosti, pretože pravé v rámci tohto procesu dochádza k formácii osobnosti žiaka 

a k získavaniu kompetencii – k napĺňaniu cieľov výtvarnej výchovy. 

Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s ročníkovými kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ 

pri hodnotení mal tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie na zreteli. 

 

Učiteľ u žiaka hodnotí, primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov: 

- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a 

vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy, 

- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení, 

- cieľavedomosť riešení, 

- záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok, 

- schopnosť spolupracovať, 

- schopnosť zaujímať stanoviska k výsledkom svojej prace a prace spolužiakov; 

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

- technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácii s nimi), 

- formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka), 

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania, 

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie, 

- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastne témy, koncepcie, návrhy; schopnosť 

analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky); 

c) priebeh získavania vedomostí: 

- znalosti oblasti vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými edukačnými 

úlohami, 

- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho, 

- znalosť materiálov, technik, médií a procesov ich používania; 

d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu. 

 

Orientačný opis naplnenia kritérií vo vzťahu ku škále hodnotenia 

VÝBORNÝ 

Žiak spĺňa kritéria (a – d) na vynikajúcej úrovni: 

•  žiak je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastne nápady, je otvorený 

voči novým podnetom a experimentovaniu, 

•  žiak dokáže vyjadriť veku primerane postoje (vkus, názor, spolupráca, individualita) v oblasti 

vizuálnej kultúry, 

•  žiak ovláda zručnosti (technické, nástrojové, materiálové) podľa požiadaviek ročníkových 

kompetencii na vynikajúcej úrovni, 

•  žiak preukazuje veku primerane mentálne spôsobilosti – na úrovni vnímania, prežívania, 

fantázie a predstavivosti, vytvárania vlastných koncepcii, 

•  žiak dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti a ich výsledky, 
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•  žiak preukazuje vedomosti z oblasti vizuálnej kultúry primerane edukačným úlohám (v 

nižších ročníkoch najmä vedomosti o materiáloch nástrojoch, základných technikách a 

druhoch vizuálnych umení; v sekundárnom vzdelávaní o štýloch, ťažiskových obdobiach, 

nosných umelcoch a médiách), 

•  žiak dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči tvorivým prejavom, 

názorom a vkusu iných, 

•  žiak zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam. 

CHVÁLITEBNÝ 

Žiak v podstate spĺňa kritéria 1. stupňa hodnotenia ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý 

DOBRÝ 

Žiak realizuje edukačne úlohy priemerne, chyba mu iniciatívnosť, tvorivosť, tolerancia, nerozširuje 

svoju flexibilnosť, neosvojuje si nove vyjadrovacie prostriedky, podlieha predsudkom a stereotypom. 

DOSTATOČNÝ 

Žiak realizuje edukačne úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s ťažkosťami aplikuje získané 

zručnosti a poznatky v nových oblastiach. 

NEDOSTATOČNÝ 

Žiak nespĺňa kritéria, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovací proces. Neodporúčame 

používať stupeň nedostatočný v celkovom hodnotení žiaka; v čiastkovom hodnotení len vo 

výnimočných prípadoch (napr. zámerné negovanie 

Vyučovacieho procesu) 

 

Poznámky: učiteľ by sa mal vyvarovať paušálnych sudov a šablónovitých kritérií, nakoľko výtvarný 

prejav, ako aj vyjadrovacia úroveň žiakov v jednotlivých ročníkoch ZŠ majú veľmi širokú škálu, 

mnohokrát sú tu rozdiely vo vyjadrovacích schopnostiach v rozmedzí 2 – 3 ročníkov – ale to nemusí 

znamenať nižšiu tvorivosť a výtvarnú kvalitu prace žiaka, 

– je potrebne, aby učiteľ primerane hodnotil výtvarné prejavy deti zo sociálne 

zaostalého prostredia, ako aj integrovaných deti s dyslexiou, dyskalkuliou 

 

Telesná a športová výchova 

 

Pri skúšaní a hodnotení žiackych športových výkonov zisťujeme a hodnotíme to, čo sa žiak naučil a 

nesnažíme sa odhaľovať jeho nedostatky. Do úvahy berieme fyzické predpoklady žiakov a ich 

celkovú snahu na hodinách telesnej výchovy. 

Žiak je z predmetu telesná výchova hodnotený prevažne z praktických činností od prvého ročníka a 

na vysvedčení je klasifikovaný známkou.   

Úroveň  základných pohybových schopností žiakov je ukazovateľom úrovne ich všeobecnej pohybovej 

výkonnosti. Pre priamy vzťah týchto hodnôt s funkčnou zdatnosťou organizmu, a tým aj s fyzickým 

zdravím žiakov patrí ich diagnostikovanie k pravidelným úlohám učiteľa a ich cieľavedomý rozvoj 

k dominantným cieľom vyučovacieho predmetu telesná výchova.  

 

VÝBORNÝ  

• žiak má osvojené schopnosti a zručnosti podľa požiadaviek ročníkových kompetencii na 

vynikajúcej úrovni 

• žiak preukazuje veku primerané výkony 

• pohybový prejav žiaka je estetický, výsledky jeho činnosti sú kvalitné 

• správne pomenoval, predviedol a uplatnil základné lokomócie, atletické disciplíny, poradové 

cvičenia, gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach a iných pohybových činnostiach  
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- využil naučené zručnosti a dohodnuté pravidlá z hier v rôznom prostredí a aplikoval ich aj v 

bežnom živote 

- uplatnil prvky rytmiky a tanca v hudobno – pohybových, tanečných a dramatických hrách 

• uplatnil prvky psychomotoriky a psychomotorických hier 

• správne pomenoval a uplatnil základné prvky sezónnych pohybových činností v hrách, 

súťažiach. 

 

CHVÁLITEBNÝ 

Žiak v podstate spĺňa kritéria 1. stupňa hodnotenia . Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, bez väčších 

nedostatkov,  ale jeho pohybový prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti, je prevažne 

estetický. 

DOBRÝ 

Žiak realizuje edukačne úlohy priemerne.  V pohybovom prejave sú častejšie nedostatky v správnosti, 

presnosti, jeho prejav je menej estetický a výsledky menej kvalitné. 

DOSTATOČNÝ 

Žiak realizuje edukačne úlohy na nízkej úrovni,  s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti a poznatky. 

Pohybový prejav je málo estetický, s chybami. Vážne nedostatky vie s pomocou učiteľa opraviť. 

NEDOSTATOČNÝ 

Žiak nespĺňa kritéria, nemá záujem o pohybové aktivity, neguje vyučovací proces. Neodporúčame 

používať stupeň nedostatočný v celkovom hodnotení žiaka; v čiastkovom hodnotení len vo 

výnimočných prípadoch (napr. zámerné negovanie vyučovacieho procesu) 

 

 

 

POŽIADAVKY NA VÝKONY ŽIAKOV V MOTORICKÝCH TESTOCH 

 

 

 1.trieda   2.trieda   3.trieda   4.trieda   

známka SKOK  Z  MIESTA SKOK  Z  MIESTA SKOK  Z  MIESTA SKOK  Z  MIESTA 

chlapci dievčatá chlapci dievčatá chlapci dievčatá chlapci dievčatá 

1 110 cm 100 cm 130 cm 120 cm 150 cm 140 cm 160 cm 150 cm 

2 100 cm 90 cm 115 cm 110 cm 130 cm 125 cm 140 cm 130 cm 

3 90 cm 80 cm 100 cm 90 cm 110 cm 100 cm 120 cm 110 cm 

4 80 cm 70 cm 90 cm 80 cm 100 cm 90 cm 110 cm 100 cm 

5 menej 

ako 80 

cm 

menej 

ako 70 cm 

menej ako 

90 cm 

menej 

ako 80 

cm 

menej 

ako 100 

cm 

menej ako 

90 cm 

menej 

ako 110 

cm 

menej 

ako 100 

cm 

 

 HOD KRIKETOVOU 

LOPTIČKOU 

HOD KRIKETOVOU 

LOPTIČKOU 

HOD KRIKETOVOU 

LOPTIČKOU 

HOD KRIKETOVOU 

LOPTIČKOU 

1 13 m 7 m  17 m 9 m 21 m  12 m  25 m  15 m 

2 10 m  6 m 14 m 8,5 m  18 m 10 m 22 m 13 m 

3 8 m 5 m 11 m 6 m 15 m  8 m  19 m  10 m  

4 6 m  3 m  9 m 4 m  13 m  6 m  17 m 8 m 

5 menej 

ako 6m 

menej 

ako 3m 

menej 

ako 9m 

menej 

ako 4m 

menej 

ako 13m 

menej 

ako 6m 

menej 

ako 17m 

menej 

ako 8m 
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 ČLNKOVÝ BEH 

4 x 10 m 

ČLNKOVÝ BEH 

4 x 10 m 

ČLNKOVÝ BEH 

4 x 10 m 

ČLNKOVÝ BEH 

4 x 10 m 

1 14,5 s 15 s 14 s 14,5s 13,5s 14s 13s 13,5s 

2 15,5s 16s 15s 15,5s 14,5s 15s 14s 14,5s 

3 16,5s 17s 16 16,5s 15,5s 16s 15s 15,5s 

4 17,5s 18s 17s 17,5s 16,5s 17s 16s 16,5s 

5 menej 

ako 17,5s 

menej 

ako 18s 

menej 

ako 17s 

menej 

ako 17,5s 

menej 

ako 16,5s 

menej 

ako 17s 

menej 

ako 16s 

menej 

ako 16,5s 

 

 VYTRVALOSTNÝ BEH 

12 min 

VYTRVALOSTNÝ BEH 

12 min 

VYTRVALOSTNÝ BEH 

12 min 

VYTRVALOSTNÝ BEH 

12 min 

1 1200m 1000m 1400m 1200m 1650m 1600m 1950m 1900m 

2 1000m 800m 1200m 1000m 1400m 1250m 1600m 1500m 

3 800m 600m 1000m 800m 1200m 1000m 1400m 1200m 

4 500m 300m 700m 500m 900m 700m 1100m 900m 

5 menej 

ako  

500m 

menej 

ako  

300m 

menej 

ako  

700m 

menej 

ako  

500m 

menej 

ako  

900m 

menej 

ako  

700m 

menej 

ako  

1100m 

menej 

ako  

900m 

 

 ŠPLH ŠPLH ŠPLH ŠPLH 

1 - 2m 3m 4m 

2 - 1,5m 2,5m 3,5m 

3 - 1m 2m 3m 

4 - zachytí sa zachytí sa zachytí sa 

5 - nezachytí sa nezachytí sa nezachytí sa 

 

 

ISCED 2 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Skúšanie: na slovenskom jazyku každý žiak dostane jedno cvičenie z učebnice, z ktorého sa 

potom vyvodí teória (nie opačne). Okrem toho môže jeden žiak odpovedať z vetného rozboru 

a ďalší zo slovnodruhového rozboru; na literatúre sa skúšajú 4 látky dozadu (t.j. 4 žánre). 

Kritériá kontroly a hodnotenia žiakov sú súčasťou iUO ŠkVP, v súlade so vzdelávacím 

štandardom zo slovenského jazyka a literatúry iŠVP – obsahujú počet, zameranie a rozsah 

diktátov; počet a zameranie písomných prác; kritériá hodnotenia slohových prác; hodnotiacu 

stupnicu diktátov a písomných prác. 

 Čitateľské denníky 

Čitateľské denníky sa hodnotia podľa nasledovných kritérií: 

 a)  Povinná literatúra: 

Každý žiak dostane v polroku 1 známku. Táto známka v sebe zahŕňa obsah a formu. 

Obsah je hodnotený odpovedaním na 2 otázky - prvá o diele, druhá o spisovateľovi. 

b) Literatúra podľa vlastného výberu: 
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Každý žiak si prinesie na hodinu knihu, ktorú čítal a prezentuje ju pred triedou. 

Žiak ukáže zvolenú knihu 2 mesiace predtým učiteľovi a konzultuje s ním vhodnosť výberu.  

 Referáty  

- na tému, ktorú stanoví učiteľ po dohode so žiakom, žiak odovzdá písomne hodinu pred ústnou 

prezentáciou. Žiak referát nečíta, ale prednáša. 

Referáty na literatúru žiak spracuje podľa nasledovnej štruktúry: 

 a)  Rozsah referátu: 1 strana A4 

b) Štruktúra referátu: 

1. Zo života autora - pôvod rodiny (napr. rodičia – učitelia) 

     - oblasť, z ktorej pochádza 

     - vzdelanie (napr. lekár) 

  2. Tvorba  a/ poézia 

     b/ próza (4 - 5 diel) 

     c/ dráma 

  3. Voľná   - iné zaujímavosti 

4. Použitá literatúra  - podľa Katuščákovej normy 

 

Anglický, nemecký jazyk 

Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými  osnovami a schopnosť 

ich využívať v oblastiach: 

a) všeobecné kompetencie 

b) komunikačné jazykové kompetencie 

c) komunikačné zručnosti 

Žiak je v ANJ skúšaný verbálne (slovná zásoba, dialóg, monológ, čítanie),  písomne (slovná zásoba, 

tematické práce, testy) a prakticky (preverovať úroveň samostatnej práce žiakov). 

 

Informatika 

Na hodnotenie žiakových výsledkov sa odporúča využívať: 

 Ústne skúšanie: odpoveď  

 Písomné skúšanie: testy, písomky 

 Praktické skúšanie: práca s PC v jednotlivých programoch 

 

 

Biológia 

Kontrola a hodnotenie žiakov má tieto formy: 

 .Verbálna forma kontroly úrovne osvojenia poznatkov uprednostňuje prezentovanie 

poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka 

učiteľom (na predchádzajúcej hodine).  

 Písomná forma – TEST kontroluje a hodnotí osvojenie základných poznatkov na konci 

tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 20 min 

v rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. 

Hodnotenie je na základe percentuálnej úspešnosti previerok. 

 Praktické aktivity sa hodnotia slovne. 

 Projekty budú hodnotené podľa kritérií za základe vzájomnej dohody učiteľov. 
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Dejepis 

Pri hodnotení výsledkov vyučovania používame tradičné metódy (ústne skúšanie a didaktické testy) 

ak zisťujeme úroveň vedomostí a zručností.  

Skúšajú sa 4 látky ako nové a otázky z opakovania z daného tematického celku. 

Ak zisťujeme a hodnotíme zmeny v postojoch a v hodnotovej orientácii a v oblasti správania, 

využívame dotazníky, rozhovor, pozorovanie, metódu riešenia životných situácií a pod. 

Tematický celok sa uzatvára tematickou previerkou / testom. 

 

Geografia 

Na hodnotenie žiakových výsledkov sa odporúča využívať: 

 Ústne skúšanie: odpoveď  

 Písomné skúšanie: tematické testy 

 Praktické skúšanie: práca s mapou, orientácia na mape. 

 Projekt: každý žiak vypracuje 1 projekt za školský rok (vo forme prezentácie, referátu, 

plagátu a pod.) 

 

Etická a náboženská výchova 

Na hodine etickej a náboženskej výchovy žiakov neklasifikujeme. Používame slovné hodnotenie 

jednotlivcov i skupiny žiakov priebežne počas hodiny i na konci hodiny. 

Obsah slovného hodnotenia sa sústreďuje na pozitívnu motiváciu, vyzdvihuje aktivity, v ktorých je 

žiak úspešný a taktne upozorňuje na nedostatky. 

Súčasťou hodnotenia na etickej výchove je žiacke hodnotenie. Žiaci dostávajú priestor na vyjadrenie, 

ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu. 

 

Obsahom slovného hodnotenia je: 

- vzťah žiaka k činnostiam a záujem o ne 

- stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu 

- schopnosť spolupracovať s inými 

- miera morálneho a etického rozvoja žiaka 

 

Pri súhrnnej polročnej klasifikácii je žiak hodnotený slovom: 

- absolvoval – ak sa aktívne zúčastňuje na vyučovacom procese (prípadne je prítomný na vyučovacej 

hodine, aktívne vníma proces, ale zo závažných objektívnych dôvodov nepracuje) 

- neabsolvoval – ak na vyučovacích hodinách žiak nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti   

a zručnosti ani na podnet učiteľa 

                         - ak sa vyučovacieho predmetu nezúčastňoval 

Technika 

Pri hodnotení sa bude posudzovať to, čo žiaci ovládajú, nie čo sa im nedarí. Pri kontrole a hodnotení 

žiakov sa budú používať postupy zabezpečujúce konkrétne a objektívne hodnotenie. 

Žiaci budú v predmete technika hodnotení vymenovanými formami za stanovených podmienok: 

 Verbálnou formou - kontrola úrovne osvojenia poznatkov žiakom ústnym prezentovaním 

jeho vedomostí na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka 

učiteľom. Odporúča sa uplatniť postup verbálnych odpovedí 2 žiakov v časovom limite cca. 

5 min. Pri verbálnej kontrole zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov 

stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. 

 Písomnou formou - kontrola a hodnotenie osvojenia základných poznatkov 

prostredníctvom: 
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a) previerky – kontrola pripravenosti a osvojenia poznatkov žiakom alebo skupiny 

žiakov písomnou formou z posledných tém vysvetleného učiva. Odporúča sa uplatniť 

postup zadania otázok učiteľom ústnou alebo písomnou formou v rozsahu 3 až 6 

otázok s časovým limitom 5 až 15 minút.  

b) test - na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v časovom 

limite 20 až 40 min v rozsahu 10 – 20 otázok zostavených podľa výkonovej časti 

vzdelávacieho štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe percentuálnej 

úspešnosti podľa predchádzajúcich  kritérií : 

 Praktickými aktivitami - je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností (vrátane 

správnosti nákresov a schém podľa potreby) s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby 

záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu 

žiaka.  

 Preverovať úroveň samostatnej práce žiakov a schopností práce s textom formou 

hodnotenia správ zo samostatných pozorovaní podľa kritérií na základe vzájomnej dohody 

učiteľov. 

 Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych 

zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov. 

Hlavným kritériom hodnotenia žiaka bude : 

 individuálne zlepšenie : vo vedomostiach, kognitívnych  a psychomotorických schopnostiach, 

v snahe o lepšie výkony,  

 v zručnostiach pri príprave a realizácií experimentov a vysvetlení nimi simulovaných 

fyzikálnych javov, 

 aktivity a tvorivosti pri riešení zadaných úloh, 

 systematická príprava na vyučovanie, 

Hodnotenie vymedzíme na tieto okruhy : 

1. Rozvoj praktických schopností a zručností . 

2. Osvojenie si vedomosti. 

3. Osobnosť žiaka ( s upriamením sa aj na to, s akými podmienkami vstupuje do učebnej 

činnosti ). 

Hudobná výchova 

Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, snahu vzdelávať sa v hudbe a 

zlepšovať svoje hudobné prejavy. 

Pri hodnotení, priebežnej i súhrnnej klasifikácii, sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt 

voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej 

miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia, a to najmä pri 

menej nadaných žiakoch. Preto učiteľ musí brať ohľad na predpoklady, ambície, vkus a 

predchádzajúce výkony žiaka, teda brať do úvahy aj komparačnú funkciu hodnotenia, správne 

odhadnúť pomer danosti, snahy a záujmu o hudbu a hudobnú výchovu. Teda aktuálny výkon žiaka 

hodnotíme vzhľadom na jeho možnosti. Hodnotenie HV vyžaduje osobný, diferencovaný prístup 

učiteľa k žiakovi. 

Forma hodnotenia 

 ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie výkonu a vedomostí žiaka na základe 
pozorovania, hodnotenie známkou. 

 Nie je nutné známkovať každý výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré výkony, resp. úlohy 
bude hodnotiť, aby poskytol žiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji. 

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ  najmä 

týmito metódami, formami a prostriedkami: 
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• sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania, sústavným 

pozorovaním hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na vyučovaní – neodporúča sa 

vyžadovať sólový hudobný výkon žiaka, úroveň hudobných činností sledujeme v skupinách, 

• analýzou výsledkov rôznych činností žiaka vrátane aplikovania osobných a sociálnych 

kompetencií pri činnosti a jeho prosociálneho správania, hodnotením reakcie žiaka na hudbu 

slovom, pohybom, prípadne výtvarným prejavom, 

• v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom a zákonnými 

zástupcami žiaka 

Kritériá hodnotenia 

Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov: 

 záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh, 

 schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných úlohách, 

 schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov, 

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

 žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so zodpovedajúcim 

výrazom, pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové zručnosti a návyky, 

 orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie, 

 hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných 

nástrojoch a hrou na telo, 

 orientácia v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov hudby a ich 

funkcií, 

 pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a zdôvodniť, 

 integrácia a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácií 

hudobnodramatických  činností, 

 aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia, 

c) priebeh získavania hudobných vedomostí: 

– vedomosti z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich s preberanými  

edukačnými úlohami, 

– poznanie najvýraznejších slovenských folklórnych regiónov, ich typické piesne a tance, 

slovenské zvykoslovie. 

 

VÝBORNÝ 

žiak spĺňa kritériá (a – c) na vynikajúcej úrovni: 

•    je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne,    

      tvorivo a pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách, 

•    úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave, 

•    dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie, 

•    má aktívny záujem o hudobné umenie, 

•  individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne realizuje v    ostatných 

hudobných činnostiach,  

 

 

CHVÁLITEBNÝ 

žiak spĺňa kritériá: 

•    je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý, 

•    menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave, 
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•    potrebuje sústavnú pomoc učiteľa,  

DOBRÝ 

žiak realizuje edukačné úlohy priemerne: 

•    chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, 

•    je málo aktívny a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa, 

DOSTATOČNÝ 

3.  žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, 

NEDOSTATOČNÝ 

4. žiak nespĺňa kritériá – neodporúčame používať stupeň nedostatočný v celkovom hodnotení  

žiaka. 

 

 

Výtvarná výchova 

 

V rámci novej koncepcie vyučovania výtvarnej výchovy na ZŠ, zavádzame v rámci obsahovej 

prestavby školstva spôsob hodnotenia a klasifikácie žiaka známkami. 

Špecifikom výchovy prostredníctvom výtvarných činností a výtvarného vyjadrovania je, že sa v rámci 

jej procesu očakáva vlastný prístup žiaka k aplikácii technik, nástrojových a koordinačných zručnosti, 

ale najmä v oblasti vytvárania svojich osobných symbolických reprezentácií skutočnosti (obrazov, 

objektov, priestorových riešení, akčných a procesuálnych vyjadrení svojej fantázie, predstav a reality 

vonkajšieho sveta).  

Výtvarná vychová na ZŠ je predmet, ktorý sa nenapĺňa realizáciou požadovaného programu 

(edukačnej úlohy), ale v ktorých je tento program len východiskom k samostatnému (tvorivému) 

výtvarnému vyjadrovaniu sa žiaka. Inač by nespĺňali svoje ťažiskové poslanie: formovať mentálne 

štruktúry žiaka v smere aktívnej otvorenosti voči interpretáciám a vyjadrovaniu sveta a seba, 

orientovať žiaka k tvorivému prístupu – či v rámci seba vyjadrovania, alebo riešenia zadaných úloh. 

Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. Tu 

musí učiteľ brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. 

Pri hodnotení žiaka ma prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s 

nastavenými kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov. 

Až v druhom rade je teda hodnotenie porovnaním v rámci skupiny žiakov (triedy). Toto porovnanie 

má mať najmä výchovný charakter. Pri zohľadnení osobitosti každého žiaka poskytuje obraz o 

rozvrstvení škály kvality prístupu, výkonu, poznania, schopnosti zaujať stanovisko a výsledku činnosti 

v porovnaní medzi jednotlivými žiakmi. Nehodnotíme teda len (alebo v prvom rade) výsledok činnosti 

(vytvorený artefakt), ale celý proces a prístup žiaka v rámci tohto procesu.  

Forma hodnotenia  

 ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi 

poskytne citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch 

jeho činnosti (viď kritéria hodnotenia) 

 vo vzájomnej komunikácii ma žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup seba 

hodnotením žiaka 

 nie je nutné známkovať každú prácu a každý výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré úlohy 

bude hodnotiť, aby poskytli žiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji 

 

Kritériá hodnotenia 

Učiteľ ma brať ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, seba projekciou, záujmami a 

intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa bude prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh 
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iniciovaných učiteľom. Preto sa pri hodnotení musí vyvarovať paušálnych súdov a šablónovitých 

kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť osobnostného zamerania žiaka. 

Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. Predložené kritériá sú orientačné, učiteľovi 

poskytujú štruktúru analýzy jednotlivých hľadísk uplatniteľných na činnosť žiaka v rámci výtvarnej 

výchovy. Výsledok výtvarných činnosti (artefakt) nie je jediným predmetom hodnotenia, ale učiteľ 

zvažuje všetky nižšie vymenovane kritéria. 

Výsledok výtvarnej činnosti je síce dôležitý, u žiaka naň vzniká obyčajne citová väzba – spokojnosť 

dieťaťa s vlastným výkonom, čo ho následné motivuje pre ďalšiu výtvarnú pracú a udržiava jeho 

záujem o seba vyjadrovanie. Je teda potrebné, aby učiteľ k nemu zaujímal stanovisko. Okrem neho 

treba hodnotiť, a niekedy aj uprednostniť, proces výtvarných. Túto formu odporúčame príležitostne 

kombinovať aj so činnosti, pretože pravé v rámci tohto procesu dochádza k formácii osobnosti žiaka 

a k získavaniu kompetencii – k napĺňaniu cieľov výtvarnej výchovy. 

Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s ročníkovými kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ 

pri hodnotení mal tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie na zreteli. 

 

Učiteľ u žiaka hodnotí, primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov: 

- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a 

vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy, 

- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení, 

- cieľavedomosť riešení, 

- záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok, 

- schopnosť spolupracovať, 

- schopnosť zaujímať stanoviska k výsledkom svojej prace a prace spolužiakov; 

 

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

- technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácii s nimi), 

- formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka), 

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania, 

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie, 

- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastne témy, koncepcie, návrhy; schopnosť 

analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky); 

 

c) priebeh získavania vedomostí: 

- znalosti oblasti vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými 

edukačnými úlohami, 

- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho, 

- znalosť materiálov, technik, médií a procesov ich používania; 

 

d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu. 

 

 

 

Orientačný opis naplnenia kritérií vo vzťahu ku škále hodnotenia 

VÝBORNÝ 

Žiak spĺňa kritéria (a – d) na vynikajúcej úrovni: 
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•  žiak je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastne nápady, je otvorený 

voči novým podnetom a experimentovaniu, 

•  žiak dokáže vyjadriť veku primerane postoje (vkus, názor, spolupráca, individualita) v oblasti 

vizuálnej kultúry, 

•  žiak ovláda zručnosti (technické, nástrojové, materiálové) podľa požiadaviek ročníkových 

kompetencii na vynikajúcej úrovni, 

•  žiak preukazuje veku primerane mentálne spôsobilosti – na úrovni vnímania, prežívania, 

fantázie a predstavivosti, vytvárania vlastných koncepcii, 

•  žiak dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti a ich výsledky, 

•  žiak preukazuje vedomosti z oblasti vizuálnej kultúry primerane edukačným úlohám (v 

nižších ročníkoch najmä vedomosti o materiáloch nástrojoch, základných technikách a 

druhoch vizuálnych umení; v sekundárnom vzdelávaní o štýloch, ťažiskových obdobiach, 

nosných umelcoch a médiách), 

•  žiak dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči tvorivým prejavom, 

názorom a vkusu iných, 

•  žiak zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam. 

CHVÁLITEBNÝ 

Žiak v podstate spĺňa kritéria 1. stupňa hodnotenia ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý 

DOBRÝ 

Žiak realizuje edukačne úlohy priemerne, chyba mu iniciatívnosť, tvorivosť, tolerancia, nerozširuje 

svoju flexibilnosť, neosvojuje si nove vyjadrovacie prostriedky, podlieha predsudkom a stereotypom. 

DOSTATOČNÝ 

Žiak realizuje edukačne úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s ťažkosťami aplikuje získané 

zručnosti a poznatky v nových oblastiach. 

NEDOSTATOČNÝ 

Žiak nespĺňa kritéria, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovací proces. Neodporúčame 

používať stupeň nedostatočný v celkovom hodnotení žiaka; v čiastkovom hodnotení len vo 

výnimočných prípadoch (napr. zámerné negovanie vyučovacieho procesu) 

 

Telesná a športová výchova 

 

Pri hodnotení výkonov žiakov sa využíva relatívna stupnica z dôvodu výkonov našich žiakov  

vychádzajúc z predošlých rokov: 

 

Kondičné cvičenia:  

Šplh  

(4 m) 

5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

CH D CH D CH D CH D CH D 

1 vyšplhá sa až 

hore 

do 20 s do 25 s do  15 

s 

do  20 

s 

do 10 s do 15 s do 10 s do 15 s 

2 ¾ ¾ nad 20 

s 

nad 25 

s 

nad 15 

s  

nad 20 

s  

10 – 20 s 15 – 25 s 10 – 15 

s 

15 – 20 s 

3 ½ ¾ nad 20 s nad 25 s nad 15 s nad 20 s 

4 do ½ ½ nad ½ 

5 nevyšplhá sa 
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Atletické disciplíny: 

beh 60 
m (s) 

5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

CH D CH D CH D CH D CH D 

1 do 12,5  do 10  do 12  do 10  do 11,5  do 12 do 11  do 12 do 10,5  do 12 

2 12,5 – 
14,5  

10,01-15 12 – 
14  

10,01-15 11,5 – 
13,5  

12,01-
17 

11 – 13  12,01-
17 

10,5 – 
12,5  

12,01-
17 

3 14,5 – 
16,5  

15.01-
17,5 

14 – 
16  

15.01-
17,5 

13,5 – 
15,5  

17,01-
19 

13 – 15  17,01-
19 

12,5 – 
14,5  

17,01-
19 

4 nad 16,5   nad 17,5  nad 
16   

nad 17,5  nad 15,5   nad 19  nad 15  nad 19  nad 14,5   nad 19  

5 nedobehol/nedobehla 

 

beh 1000 m 
(min) 

5. ročník 6. ročník 

CH D CH D 

1 do 5,30  do 5,30  do 5,00  do 7,00 

2 5,31 – 6,30 5,31 – 6,30 5,01– 6,00 7-9 

3 6,31 – 7,30  6,31 – 7,30  6,01 – 7,00  10  

4 nad 7,30  nad 7,30  nad 7,01  Nad 10  

5 nedobehol/nedobehla 

 

beh 1500 m 
(min) 

7. ročník 8. ročník 9. ročník 

CH D CH D CH D 

1 do 6,30  do 7,00  do 6  do 7,00  do 5,30  do 7,00  

2 6,31 – 
7,30 

7,01- 8,00 6,01 – 7,00  7,01- 8,00 5,31 – 
6,30  

7,01- 8,00 

3 7,31 – 
8,30  

8,00- 9,00  7,01 – 8,00 8,00 - 9,00  6,31 – 
7,30  

8,00 - 9,00  

4 nad 8,30  nad 9,00 nad 8  nad 9,00 nad 7,30  nad 9,00 

5 nedobehol/nedobehla 

 

skok  
diaľka 
(cm) 

5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

CH D CH D CH D CH D CH D 

1 280 -  270 -  300 -  270 -  320 - 340 - 340 - 340 - 350 - 340 - 

 230 - 
279 

220 - 
269 

250 - 
299 

220 - 
269 

270 - 
319 

290 - 
339 

290 - 
339 

290 - 
339 

300 - 
349 

290 - 
339 

3 200 - 
229 

190 - 
219 

210 - 
249 

190 - 
219 

220 - 
269 

230 - 
289 

230 – 
289 

230 - 
289 

240 - 
299 

230 - 
289 

4 140 – 
199 

130 – 
189 

150 – 
209 

130 – 
189 

160 - 
219 

160 - 
229 

170 - 
229 

160 - 
229 

180 - 
239 

160 - 
229 

5 0 - 
139 

0 - 129 0 - 149 0 - 129 0 - 159 0 - 159 0 - 169 0 - 159 0 - 179 0 - 159 

 

skok výška 
(cm) 

7. ročník 8. ročník 9. ročník 

CH D CH D CH D 

1 100 - 100 - 105 -  100 - 110 -  100 - 

2 85 - 99 85 - 99 90 - 104 85 - 99 95 - 109 85 - 99 

3 70 - 84 70 - 84 75 - 89 70 - 84 80 - 94 70 - 84 
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4 55 - 69 55 - 69 60 - 74 55 - 69 65 - 79 55 - 69 

5 0 - 54 0 - 54 0 - 59 0 - 54 0 - 64 0 - 54 

 

 

 

hod 
loptičkou 

5. ročník 6. ročník 

CH D CH D 

1 25 -  22 -  30 - 23 -  

2 20 - 24 21 - 15 25 - 29 22 - 16 

3 15 - 19 14 - 7 20 - 24 15 - 8 

4 10 - 14 6 -3 15 - 19 7 -4 

5 0 - 9 3-0 0 - 14 4-0 

 

hod 
granátom 

7. ročník 8. ročník 9. ročník 

CH D CH D CH D 

1 30 - 25 - 35 -  25 - 40 -  25 - 

2 25 - 29 24- 18 30 - 34 24- 18 35 - 39 24- 18 

3 20 - 24 17 - 10 20 - 29 17 - 10 25 - 34 17 - 10 

4 15 - 19 9 - 4 15 - 19 9 - 4 20 - 24 9 - 4 

5 0 - 14 4-0 0 - 14 4-0 0 - 19 4-0 

 

 

Jednotlivé atletické disciplíny musia žiaci zvládnuť na výkon podľa hore uvedených tabuliek 

a technicky správne. 

 

Hodnotenie všeobecnej pohybovej výkonnosti sa bude vykonávať pomocou tabuliek modifikovaných 

podľa MORAVCA et al. (1996,1990), kde sa nachádza  aj popis testov: 

 

T E S T Y  CHLAPCI / DIEVČATÁ  
Chlapci Dievčatá 

A B C A B C 

1. Člnkový beh 10 x 5 m (s) 26 21 16 28 23 18 

2. Skok do diaľky z miesta (cm) 135 185 235 110 150 190 

3. Ľah – sed (počet za 30 sekúnd) 28 39 50 20 31 40 

4.a) Beh za 12 minút (m) 

4.b) Člnkový vytrvalostný beh 

(počet 20 m úsekov) 

- test je alternatívou testu behu za 12 

minút 

1580 

 

44 

2210 

 

61 

2840 

 

78 

1310 

 

24 

1830 

 

33 

2350 

 

42 

5. Výdrž v zhybe (sekúnd) 22 30 38 9 13 17 

Legenda: A = minimálny základný štandard; B = priemerný štandard;  C = nadpriemerný štandard 

Termíny kontroly a hodnotenia všeobecnej pohybovej výkonnosti: 

5. ročník ZŠ – začiatok školského roka – vstupné testovanie 

5. ročník ZŠ – koniec školského roka   

6. ročník ZŠ – koniec školského roka  

7. ročník ZŠ – koniec školského roka  

8. ročník ZŠ – koniec školského roka  

9. ročník ZŠ – koniec školského roka – výstupný test 
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Kontrolný systém hodnotenia zamestancov je podrobne rozpracovaný v Ročnom pláne kontrolnej 

činnosti. Tento dokument obsahuje: 

1. systém kontroly, 

2. ciele kontroly, 

3. formy, metódy a spôsoby kontroly, 

4. rozpis kontrolných úloh, 

5. plánovanie hospitačnej činnosti spolu so vzorom hospitačného záznamu. 

Hodnotenie  zamestnancov školy sa uskutočňuje pravidelne – vždy k 31.8. za predchádzajúci školský 

rok. Hodnotenie vykonáva priamy nadriadený. 

 

Je dôležité systematicky hodnotiť prínos vzdelávania pedagogických zamestnancov školy a následne 

identifikovať zmeny v ich postoji k riadeniu výchovno-vzdelávacieho procesu za účelom zvyšovania 

efektivity akvality vyučovania.  

Kontrolnú činnosť je potrebné zamerať na účinnosť uplatňovania pedagogických inovácií vo 

výchovno-vzdelávacom procese smerujúcich knapĺňaniu individuálnych potrieb žiakov, k formovaniu 

pozitívnych osobných asociálnych postojov a hodnôt, krozvíjaniu zručností potrebných pre 

vedomostný a profesionálny rozvoj. 

 

 

 

 

 

 

Vedenie školy poskytuje priestor na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov. 

Profesijný rozvoj sa riadi podľa plánu profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania školy. Plán 

profesijného rozvoja vydáva riaditeľ po prerokovaní so zriaďovateľom, zástupcami zamestnancov a v 

pedagogickej rade, ak je zriadená.  

 

Na základe plánu profesijného rozvoja vydáva riaditeľ ročný plán vzdelávania pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov. Ročný plán vzdelávania možno počas jeho platnosti 

dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi možnosťami a potrebami školy. Pedagogickí zamestnanci sa 

vzdelávajú v oblasti uplatňovania inovatívnych aktivizujúcich metód do vyučovania, práce so žiakmi 

so ŠVVP. 

Z dlhodobého hľadiska je potrebné rozšírenie kvalifikácie v pedagogickom zbore o predmety fyzika, 

občianska náuka. 

 

 

20. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

21. PLÁN PROFESIJNÉHO ROZVOJA 

PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
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Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú možnosť stretávať sa a spolupracovať so 

špeciálnym pedagógom, je im zabezpečený individuálny prístup zo strany vyučujúceho, žiaci 

absolvujú v škole predmety špeciálnopedagogickej podpory. Zároveň so žiakmi pracujú 4 asistentky 

učiteľa a plne sú rešpektované odporúčania pedagogicko-psychologickej poradne v prístupe k nim. 

Učitelia využívajú kompenzačné pomôcky, úzko spolupracujú so školským špeciálnym pedagógom 

a rodičmi. 

Pre žiakov je každoročne vypracovaný individuálny vzdelávací plán v súlade s platnou legislatívou. 

 

Žiaci so ŠVVP: 

1.žiak so zdravotným znevýhodnením: 

a) žiak so zdravotným postihnutím, 

b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený, 

c) žiak s vývinovými poruchami, 

d) žiak s poruchou správania. 

 

2. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia – žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia je 

žiak žijúci vprostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické akultúrne podmienky 

nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje 

jeho socializáciu aneposkytuje mu dostatokprimeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti. 

 

3. žiak s nadaním –žiakom s nadaním je žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v intelektovej 

oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi 

mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy avzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja. 

 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov so ŠVVP: 

 

Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania podľa školského zákona vykonáva podľa úrovne 

dosiahnutých výsledkov 

a) slovným hodnotením, 

b) klasifikáciou, 

c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím sa 

zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie. 

 

Hodnotenie žiaka so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vsúlade so Zásadami hodnotenia 

žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole, ktoré sú uvedené v Prílohe č.2 

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

 

V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, 

rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia vo výchovno-

vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v 

22. PODMIENKY PRE VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO 

ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 
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súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj 

usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka 

podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ 

konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a 

dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami. 

Pri výchove avzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením je nevyhnutné rešpektovať 

obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným znevýhodnením žiaka a uplatňovať požiadavky, ktoré 

má predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania nehodnotiť negatívne tie 

výkony žiaka, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom, ak z tejto príčiny dieťa nemá možnosť 

splniť alebo vykonať ich lepšie.  

Vychádzať aj zodporúčaní poradenského zariadenia a vzdelávacieho programu pre žiaka so 

zdravotným znevýhodnením. 

- Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s VPU učiteľ rešpektuje jeho psychický a fyzický 

zdravotný stav, druh a závažnosť poruchy, ktorá má vplyv na úroveňa výsledky práce žiaka v 

príslušnom predmete. 

- Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj 

na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady 

jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky.  

- Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré 

sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie. 

- Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní špeciálneho 

pedagóga a školského logopéda. 

- O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ informuje 

zákonného zástupcu žiaka s VPU po konzultácii so špeciálnym pedagógom. 

- Pri hodnotení žiaka s VPU učiteľ taktne posudzuje úroveň jeho vedomostí v porovnaní s 

uplynulým obdobím vzhľadom na predchádzajúce výkony samotného žiaka. 

 


