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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM  

PRE 1. STUPEŇ ZŠ A 2. STUPEŇ ZŠ 

škola pre každého - škola pre všetkých 

Vzdelávací program 

Stupeň vzdelania:  ISCED 1 ISCED 2 

Dĺžka štúdia:   štyri roky päť rokov 

Vyučovací jazyk:  slovenský slovenský 

Študijná forma:   denná  denná 

Druh školy:   štátna  štátna 

Predkladateľ: Základná škola M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

IČO:    35991593 

Riaditeľ školy:   PaedDr. Eva Marková 

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP:    1. stupeň:  Mgr. Radomír Leicher, zástupca riaditeľky školy 

    2. stupeň:  Mgr. Miroslav Dedinský, zástupca riaditeľky školy  

        Mgr. Gabriela Aláčová, zástupkyňa riaditeľky školy 

Ďalšie kontakty: e-mail: zsstefanikalc@gmail.com, leicherr@gmail.com dzasku@gmail.com, 

gabriela.alacova@gmail.com  

    tel.: 047/4333648 

    fax: 047/4333648  

Webová stránka školy:  www.zsstefanikalc.sk  

Zriaďovateľ:   Mesto Lučenec 

Názov:    Mestský úrad 

Adresa:    Novohradská 1, 984 01 Lučenec 

Kontakty:   047/4307229, 047/4307220 

Schválený:   27.8.2008  

 

 

  Podpis riaditeľa: PaedDr. Eva Marková v.r. 

mailto:zsstefanikalc@gmail.com
mailto:leicherr@gmail.com
mailto:dzasku@gmail.com
mailto:gabriela.alacova@gmail.com
http://www.zsstefanikalc.sk/
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Zmeny v ŠkVP 

2008/2009 Pedagogická 

rada zo dňa 

27. 8. 2008  

Schválenie ŠkVP 

Zmena týkajúca 

sa školského  

roka 2009/2010 

Klasifikačná 

pedagogická 

rada zo dňa 

23. 6. 2009 

1. ročník 

Slovenský jazyk  - posilnenie o 1 hodinu 

Prírodoveda – posilnenie o 0,5 hod/týždenne 

Výtvarná výchova – posilnenie o 0,5 hod./týždenne 

Jazyky hrou – nový predmet – 1 hod./týždenne 

Hravá matematika  - nový predmet – 1 hod./týždenne 

Regionálna výchova – nový predmet 1 hod./týždenne 

2. ročník 

Slovenský jazyk a literatúra – posilnenie o 2 hodiny 

Matematika – posilnenie o 1 hodinu 

Regionálna výchova a Jazyky hrou – pokračujú s počtom 1 hod./týždenne 

V. M  

1. cudzí jazyk – posilnenie o 2 hod./týždenne 

Biológia – posilnenie o 1 hod./týždenne 

Geografia – posilnenie o 1 hod./týždenne 

Matematika – posilnenie o 2 vyučovacie hodiny 

V.A, V.B 

1. cudzí jazyk – posilnenie o 2 hod./týždenne 

Biológia – posilnenie o 1 hod./týždenne 

Geografia – posilnenie o 1 hod./týždenne 

Matematika – posilnenie o 1 hod./týždenne 

Výtvarná výchova – posilnenie o 1 hod./týždenne 

VI.M 

Slovenský jazyk a literatúra – posilnenie o 1 hod./týždenne 

2.cudzí jazyk – posilnenie o 1 hod./týždenne 

Biológia – posilnenie o 1 hod./týždenne 

Geografia – posilnenie o 1 hod./týždenne 

Matematika – posilnenie o 1 hod./týždenne 

Technická výchova – posilnenie o 0,5 hod./týždenne 

Informatika – posilnenie o 0,5 hod./týždenne 

VI.A, VI.B  

Slovenský jazyk a literatúra – posilnenie o 1 hod./týždenne 

2.cudzí jazyk – posilnenie o 1 hod./týždenne 

Biológia – posilnenie o 1 hod./týždenne 

Dejepis – posilnenie o 1 hod./týždenne 

Matematika – posilnenie o 1 hod./týždenne 

Technická výchova – posilnenie o 0,5 hod./týždenne 

Informatika – posilnenie o 0,5 hod./týždenne 

Zmena týkajúca 

sa školského  

roka 2010/2011 

 - Zrušenie voliteľného predmetu Hravá matematika  

Zmena týkajúca 

sa školského  

roka 2011/2012 

Pedagogická 

rada, 

26. 8. 2011 

a. Zapracovanie zmien rámcového učebného plánu ISCED 1 a ISCED 2 do ŠkVP 

schváleného MŠVaV 20. 5. 2011 s platnosťou od 1. 9. 2011 (zníženie časovej 

dotácie OBN na 4 hodiny) 

b. Vytvorenie voliteľného predmetu Športové hry, oblasť vzdelávania: Zdravie 

a pohyb, časová dotácia: 1 hodina/týždenne  

c. ISCED 1 – 1. ročník - počet hodín z 22 na 21 a v 3. ročníku na 26 hodín 
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Zmena týkajúca 

sa školského  

roka 2012/2013 

Pedagogická 

rada 31. 8. 

2012 

Zapracovanie zmien RUP ISCED 1 a ISCED 2 

a. Schvalenie voliteľných predmetov Zdravý životný štýl, Konverzácie v 1. cudzom 

jazyku, Informatika v praxi v rámci ISCED2 

b. Zníženie dotácie v predmete SJL na 7 hodín a dotovanie predmetu VLA na 1 

vyučovaciu hodinu v 2. ročníku ISCED 1 

Zmeny týkajúce 

sa školského 

roka 2015/16 

Pedagogická 

rada 

27.8.2015 

Platnosť od 

1.9.2015 

Doplnenie informácie o počte žiakov a tried v bode I/ 1. 

Doplnenie informácie „Interný výber do V.M v bode I/4. 

Vynechanie menného zoznamu členov rady školy v bode I/6i. 

Doplnenie najúspešnejších žiakov v bode II/1/c 

Doplnenie najväčších úspechov žiakov školy v bode II/1/f 

Doplnenie zamerania školy o regionálnu výchovu v bode II/2/c 

Zapracovanie tém finančnej gramotnosti na základe Národného programu finančnej 

gramotnosti v bode 7 

 

Pedagogická 

rada 25.1.2017 

Platnosť od 

1.2.2017 

Zapracovanie bodov: 

9. Podpra zdravého životného štýlu – zapracovanie Národného akčného plánu v prevencii 

obezity na roky 2015 -2025 

10. Rozvoj čitatteľskej gramotnosti – zapracovanie Národnej stratégie zvyšovania úrovne a 

kontinuálneho rozvíjania 

čitateľskej gramotnosti  

Aktualizácia údajov 

Pedagogická 

rada 28.8.2017 

Platnosť od 

1.9.2017 

Dodatok č.1 – RUP – 3. hodina DEJ formou vytvorenia nového predmetu História v 

súvislostiach 

Pedagogická 

rada 15.11.2017 

Platnosť od 

16.11.2017 

Zapracovanie bodu c. Mentálne zdravie žiakov – Program vyučovania šťastia v časti 9. 

Podpora zdravého životného štýlu 

Aktualizácia údajov 
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1.  VEĽKOSŤ  ŠKOLY 

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec je úplnou školou s 1. až 9. postupným 

ročníkom.  

Kapacita školy je 783 žiakov. Rodičia majú o  školu záujem, čo vidieť i na počte žiakov, ktorý dlhodobo 

neklesol pod 600. Súčasťou školy je aj ŠKD, ktorý navštevuje v priemere 200 detí. Ich režim je prispôsobený 

charakteru školy s dochádzajúcimi žiakmi z mesta Lučenec a zo spádových obcí. 

Š
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Počet             

tried 25 25 26 26 27 28 28 28 28 28 

 
27 

 
27 

 

       Základná škola sa nachádza vo výhodnej polohe, blízko centra mesta Lučenec. V blízkosti sú 

autobusové zastávky medzimestských a mestských autobusových liniek a mestský park.  

      Areál školy tvoria tri budovy (hlavná budova, pavilón A a budova školy na Ul. Dekréta Matejovie), 

telocvičňa, 2 menšie športové ihriská, novovybudovaný športový areál s multifunkčným ihriskom a 

bežeckými dráhami, parkové plochy a okrasná časť pred hlavnou budovou školy.  

      Škola bola vykurovaná pevným palivom, nemala vlastnú školskú jedáleň. Od 10. 1. 1997 je škola 

plynofikovaná a boli vybudované podkrovné administratívne priestory. Od 7. 1. 2002 bola daná do prevádzky 

výdajná školská jedáleň a dve triedy v podkroví nad jedálňou. Od 1. 6. 2010 bolo daných do prevádzky 7 

tried, 2 zborovne v novovybudovanej nadstavbe pavilónu A. Hlavná budova a pavilón A boli zateplené a na 

oboch budovách boli vymenené okná. 

      Staršia z budov, postavená v roku 1928, dnes slúži žiakom 5. – 9.ročníka. Pavilón A z roku 1972 slúži 

žiakom 1. stupňa a 3 triedam 2. stupňa. Pavilón B na ulici Dekréta Matejovie sa využíva na hodinách TSV, 

na organizovanie rôznych podujatí a činnosť ŠKD v popoludňajších hodinách, krúžkovú činnosť. Súčasťou 

hlavnej budovy je aj telocvičňa a minitelocvičňa. 

     Od roku 1983 sa škola profilovala na rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov 

(spravidla jedna trieda v ročníku).      

I. Všeobecná charakteristika školy 
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     Škola s týmto zameraním a dlhodobo stabilizovaným, skúseným pedagogickým zborom dosahovala a 

dosahuje stále výborné výchovno-vyučovacie výsledky. Žiaci sa zúčastňujú predmetových olympiád a 

súťaží, kde sa umiestňujú na popredných miestach a nie je prekvapením ani výborné umiestnenie 

v krajských kolách a celoslovenských kolách 

Milan Rastislav Štefánik a šírenie jeho odkazu 

      10. októbra 2008 pri príležitosti 80. výročia založenia školy odovzdal našej škole zástupca MŠ SR, RNDr. 

Igor Gálus, čestný názov Základná škola Milana Rastislava Štefánika Lučenec. Bustu, obraz a pamätnú 

tabuľu M. R. Štefánika odhalili PaedDr. Eva Marková, riaditeľka školy, vtedajší primátor mesta  Lučenec,  

Ing. Milan Marko a zástupca MŠ SR, RNDr. Igor Gálus 

     ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec sa 

snaží o šírenie myšlienok M. R. 

Štefánika v každodennej výchovno – 

vzdelávacej činnosti prostredníctvom 

rôznych aktivít: kladenie kvetov pri 

príležitosti narodenia a úmrtia M. R. 

Štefánika, exkurzia na Bradlo a do 

Košarísk, Deň M. R. Štefánika na škole, 

astronomické popoludnia a súťaže 

s tematikou M. R. Štefánika.   

      25. júna 2010 ocenila našu školu 
Nadácia M. R. Štefánika pri príležitosti 
Národného stretnutia pri Pamätníku 
Milana Rastislava Štefánika v 
Bratislave. Pamätnú plaketu  za 
uchovávanie pamiatky Gen. Dr. Milana 
Rastislava Štefánika a šírenie jeho 
mravného, myšlienkového a národného odkazu 
prevzala v mene školy na slávnostnom podujatí 
v sále činohry SND v Bratislave riaditeľka školy 
PaedDr. Eva Marková.  

 

2 . CHARAKTERISTIKA 

ŽIAKOV 

       Školu navštevujú prevažne žiaci z Lučenca, je aj školou spádovou. Do jej obvodu patria žiaci 

z Tomášoviec. Školu však navštevujú aj žiaci z Vidinej, Haliče, Maškovej, Lehôtky, Závady, Divína, 

Lovinobane, Boľkoviec, Fiľakova, Veľkej nad Ipľom a iných obcí.  

        V priemere 220 žiakov z celkového počtu všetkých žiakov školy tvoria dochádzajúci žiaci. Tomu 

prispôsobujeme aj začiatok vyučovania (8.00 hod). Ostatní žiaci sú z Lučenca. Žiakov zapisujeme 

s ohľadom na obvod a kapacitu školy.  

      Integrujeme žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami učenia, žiakov s poruchami 

správania, ako aj žiakov nadaných, pre ktorých vytvárame priestor na rozvoj ich nadania. Pri každodennej 

práci spolupracujeme so špeciálnym pedagógom, kariérnym poradcom, asistentom učiteľa a CPPPaP.   

     Špeciálny pedagóg a asistent učiteľa sa priamo zúčastňujú vyučovacích hodín a poskytujú individuálne 

hodiny pre žiakov integrovaných a žiakov so ŠVVP.  
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        V posledných rokoch vzdelávame aj deti cudzích štátnych príslušníkov (Veľká Británia, Taliansko, 

Ukrajina) a niekoľko našich žiakov plní povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. 

 

Žiacky parlament 

     Školský parlament je samospávna skupina detí, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich 

názory a záujmy na pôde parlamentu, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a  hľadajú riešenia 

aktuálnych problémov. Školský parlament sa riadi stanovami školského parlamentu  a žiaci pracujú v pléne 

i v jednotlivých sekciách: Sekcia reprezentácie školy, Sekcia redakčnej rady, Fotografi, Sekcia pre študijné 

výsledky, Sekcia pre kultúrnosť a estetiku prostredia, čistota a výzdoba interiéru a exteriéru školy.  

 

3.CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU 

Pedagogický zbor na našej škole tvoria kvalifikovaní, skúsení a schopní pedagógovia. Priemerný vek 

pedagogického zboru sa pohybuje okolo 41 rokov. Sú stavebným kameňom kvalitného vzdelávania. Na 

škole pracuje jeden kariérny poradca, jeden špeciálny pedagóg, jeden asistent učitelia, dvaja vedúci MZ, 

štyria vedúci  PK, metodik pre didaktickú techniku, traja protidrogoví koordinátori, dvaja koordinátori 

environmentálnej výchovy, dvaja koordinátori pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Všetci učitelia sú 

preškolení v problematike ochrany pri mimoriadnych udalostiach. 

     Pedagogickí zamestnanci využívajú také formy práce, ktorými žiakov zaujmú, podnecujú k napredovaniu, 

vytvárajú optimálne prostredie aj pre slabo prospievajúcich žiakov. 

     Úlohou je prinavrátiť žiakovi a učiteľovi právo na jedinečnosť a tvorivosť, pripraviť žiaka na produktívny 

život v dospelosti, aby bol schopný reagovať na podmienky moderného života.  Dôsledne pristupujeme 

k humanizácii hodnotenia pri všetkých žiakoch. 

 

a. Vzdelávanie zamestnancov  

     ZŠ zamestnáva všetkých pedagogických zamestnancov so 100% kvalifikovanosťou.  Všetky vyučovacie 

hodiny sú vyučované kvalifikovane na I. a II. stupni a v ŠKD.   

     Pedagogickí a výchovní zamestnanci získali počítačovú gramotnosť absolvovaním vzdelávania v oblasti 

IKT, FIT učiteľa, zúčastnili sa odborných seminárov na tvorbu výukových programov, na realizáciu 

projektového vyučovania,  využitie školského softvéru, na tvorbu ŠkVP, čitateľskej gramotnosti a čítania 

s porozumením.  

     Pedagógovia sa vzdelávajú podľa potreby ich profesionálneho rastu so zreteľom na prioritné zámery 

školy a potreby výchovno vzdelávacieho procesu v týchto oblastiach: 

– Aktualizačné vzdelávanie (§ 39) – obsahom je sprostredkovanie aktuálnych informácií, prehlbovanie, 
rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností. 

– Prípravné atestačné vzdelávanie (§ 39) – na vykonanie atestácie. Obsahom sú zmeny v koncepcii 
výchovy a vzdelávania, predpisy         v oblasti školstva. Na prípravné atestačné vzdelávanie sa môže 
prihlásiť len pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý sa k termínu podania prihlášky 
preukáže najmenej 30 získanými platnými kreditmi. 

– Inovačné vzdelávanie (§ 40) – obsahom sú inovácie v aprobačných predmetoch alebo v študijných 
odboroch. 
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– Špecializačné inovačné vzdelávanie (§ 40) – obsahom sú inovácie v pedagogike, psychológii alebo 
ďalších poznatkoch potrebných na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti. 

– Funkčné inovačné vzdelávanie (§ 40) – obsahom sú inovácie v poznatkoch potrebných na výkon činností 
v kariérových pozíciách. 

– Špecializačné vzdelávanie (§ 37) – obsahom sú najmä poznatky zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov, z pedagogiky a z ďalších odborov vzdelávania potrebných na výkon špecializovaných činností. 

– Funkčné vzdelávanie (§ 38) – obsahom sú poznatky zo strategického riadenia školy alebo školského 
zariadenia, zo všeobecne záväzných právnych predpisov a ďalších predpisov týkajúcich sa riadenia škôl a 
školských zariadení, z riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu       a odborných činností, z personálneho 
riadenia, finančného riadenia a z vlastného osobnostného rozvoja. 

– Kvalifikačné vzdelávanie (§ 41) – obsahom sú poznatky z oblastí určených § 8 ods. 1 zákona č. 317/2009 
Z. z.  

–  
     Riaditeľ školy vypracováva ročný plán kontinuálneho vzdelávania v zmysle § 35 ods. 9. Zákona 317/2009 

Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.      V podpore kontinuálneho 

vzdelávania kladieme aj do budúcnosti prioritu na zvyšovanie odbornosti v oblasti: triedny učiteľ a vedúci 

MZ/PK. 

     Podľa Zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch zabezpečuje riaditeľ školy minimálne raz 

do roka preventívne psychologické poradenstvo a umožní absolvovať tréning pedagógov na zvládanie 

a predchádzanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov. V tomto smere spolupracujeme 

s CPPPaP v Lučenci a naši pedagógovia sa zúčastňujú psychologických tréningov. 

     Na pracovných poradách sa vedie otvorený dialóg s cieľom navzájom sa obohacovať v skúsenostiach 
získaných štúdiom, praxou. Je potrebné si uvedomiť, že bez nových nápadov a ďalšieho vzdelávania nie je 
možné zlepšovať svoju prácu.  

 
 

b. Ocenenie zodpovednej pedagogickej práce 
 
Každoročne, pri príležitosti Dňa učiteľov, oceňuje primátor mesta Lučenec pedagógov za ich zodpovednú 
a kvalitnú učiteľskú prácu. 

 

Školský rok Meno a priezvisko 

2006/2007 Mgr. Soňa Hanová 

2007/2008 Mgr. Zuzana Galádová 

Mgr. Pavel Anderle´ 

2008/2009 Mgr. Lídia Peťková 

Mgr. Zuzana Černoková 

Mgr. Karol Červenák 

2009/2010 Mgr. Martina Karáseková 

Mgr. Edita Lempochnerová 

Zuzana Péliová 

2010/2011 Mgr. Zuzana Kamenská 

Mgr. Gabriela Aláčová 

2011/2012 PaedDr. Martina Pataiová 

Mgr. Ľubica Jančová 

2012/2013 Mgr. Svetlana Sarvašová 

2013/2014 PaedDr. Eva Marková  

PaedDr. Svetlana Gabľasová PhD 
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2014/2015 PhDr. Želmíra Čepková 

2015/2016 Jarmila Móricová 

Anna Milnerová 

2016/2017 Mgr. Radana Tuhárska 

Mgr. Aneta Matúšková 

 

 
 

4.ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA 

      Prijímacie konanie do bežnej triedy so športovou prípravou – zameranie na ľadový hokej   

      Prijímacie konanie sa vedie len pre žiakov 4. ročníka do športovej triedy so zameraním na hokej. 

Športové triedy so zameraním na hokej otvárame na II. stupni ZŠ od 5. ročníka.  

      Rozhodujúcim kritériom prijatia je splnenie limitov testov všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti 

a odporučenie od športového lekára po komplexnom funkčnom vyšetrení.   

      Termín a podmienky prijímacieho konania zverejňujeme na webovej stránke 

www.zsstefanikalc.edupage.org,  v mestských a regionálnych novinách a oznamujeme to aj všetkým školám 

v pôsobnosti zriaďovateľa a spádovým školám Dokumentácia k prijímaciemu konaniu je k dispozícii 

k nahliadnutiu na riaditeľstve školy. 

 Interný výber do V.M  

      Interný výber do matematickej triedy je určený len žiakom ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci ako forma 

vnútornej diferenciácie žiakov v súlade so zameraním školy na matematiku a prírodovedné predmety. 

Interný výber do V.M je určený pre žiakov 4. ročníka a riadi sa platným Štatútom matematickej triedy. 

Dokumentácia k internému výberu je k nahliadnutiu na riaditeľstve školy.  

 

5 . SPÔSOB, PODMIENKY UKONČOVANIA A VZDELÁVANIA 

A VYDÁVANIA DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ 

a. Primárne vzdelanie (ISCED 1) 

      Úspešným absolvovaním posledného ročníka (4. ročníka) vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 

pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Žiak získava na konci 2. polroka 4. ročníka 

vysvedčenie, v ktorom sa v doložke uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“. 

       Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako deviatom ročníku, na 

vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“. 

 

b. Nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2) 

     Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 

pre druhý stupeň základnej školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie poskytované základnou školou. Žiak 

získava vysvedčenie, v ktorom sa v doložke uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“. 
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     Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, koľko rokov povinnej 

školskej dochádzky splnil. V doložke sa uvedie: „Žiak splnil.......rokov povinnej školskej dochádzky“. 

      Vydávanie vysvedčení a povinné údaje v doložkách upravuje platná legislatíva (Zákon 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní a platné metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej a strednej 

školy). 

     Podmienkou ukončenia nižšieho stredného vzdelania a úspešné prijatie na stredné školy je účasť žiaka 9. 

ročníka (vrátane žiaka so zdravotným znevýhodnením) na celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka 

z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra - Testovanie 9, ktorý realizuje NÚCEM 

(www.nucem.sk). Žiak, ktorý sa z vážnych dôvodov nemohol zúčastniť testovania, sa zúčastní testovania 

v náhradnom termíne. 

      Cieľom Testovania 9 je získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a 

monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3). Žiaci získajú výsledky z testovania 

elektronicky a formou výsledkového listu. Výsledkové listy predkladajú pri nástupe na stredné školy a 

gymnáziá spolu s vysvedčením o ukončení nižšieho sekundárneho vzdelania vydaného základnou školou. 

 

6. DLHODOBÉ PROJEKTY A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

a. Spolupráca s materskými, základnými  a špeciálnymi školami 

     Naša škola každoročne spolupracuje s materskými školami, ktorá sa realizuje formou vyučovacích hodín 

pripravených pre žiakov materských škôl, aby sa zoznámili so školskými aktivitami a spoznali prostredie 

triedy a školy, ktorú budú sami neskôr navštevovať. 

     Spolupracujeme s materskými školami pri prezentovaní našej školy pred zápisom do 1. ročníka a pri 

diagnostike zrelosti žiakov. 

     Aktívnu spoluprácu máme aj so Špeciálnou ZŠ s poruchami reči a správania v Lučenci pri diagnostike 

a riešení problémov žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a poruchami správania. 

     Veľmi dôležitou je aj spolupráca s inými základnými školami, ktorá sa týka účasti na rôznych súťažiach 

a podujatiach (napr. Jazykomer - ZŠ L. Novomeského, Let´s sing, singen wir! – ZŠ Vajanského), či 

organizovania vzdelávacích stretnutí (Stretnutie učiteľov matematiky lučenských základných škôl, 2008).      

b. Spolupráca so strednými školami 

     Dlhoročnú a vynikajúcu spoluprácu máme so strednými školami v Lučenci i na Slovensku v procesoch 

prijímania žiakov 8. a 9. ročníka na stredné školy. 

 
     Poskytujeme zástupcom stredných škôl možnosť prezentácie svojej školy na rodičovskom združení pre 

rodičov žiakov 9. ročníka a naši žiaci sa zúčastňujú na pôde stredných škôl dňa otvorených dverí. 

Každoročne sa organizuje Burza informácií, na ktorej sa žiaci a rodičia môžu priamo informovať u zástupcov 

škôl ohľadom podmienok prijímacích pohovor a podmienok prijatia na štúdium.  

     Naša spolupráca so strednými školami sa realizuje aj zabezpečovaním pedagogickej praxe pre študentov 

PaSA v Lučenci, pri zapájaní sa do súťaží organizovaných strednými školami (Druboj – organizovaný GBST 

v Lučenci) a iných aktivít (Projekt zdravotnej výchovy v spolupráci s SZŠ v Lučenci). 

c. Spolupráca s vysokými školami 

http://www.nucem.sk/
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     Spoluprácu s vysokými školami realizujeme formou poskytovania pedagogickej praxe pre študentov 

vysokých škôl, pri realizovaní pedagogického výskumu v praxi, pri vyjadrovaní sa k aktuálnym pedagogickým 

problémom, či pri prezentovaní práce školy a účasti na konferenciách (Medacta, Nitra).  

      V rámci projektu Vzdelávajme moderne sme spolupracovali s prof. PaedDr. Karolom Lászlóm, vedúcim 

Katedry pedagogiky PdF UMB v Banskej Bystrici, ktorý sa stal odborným garantom pri posudzovaní odbornej 

úrovne vytvorených výukových materiálov.  

d. Projekt spolupráce so školami v zahraničí 

        Spolupracujeme s európskymi krajinami v rámci programu eTwinning a s Gymnáziom v Kaliningrade.  

e. Spolupráca s Metodicko – pedagogickým centrom 

       Spolupráca s Metodicko pedagogickým centrom sa realizuje prostredníctvom vzdelávacích seminárov 

v učebni kontinuálneho vzdelávania, ktorá sa nachádza v podkroví hlavnej budovy. Jedným z učiteľov 

kontinuálneho vzdelávania Metodicko pedagogického centra Banská Bystrica je aj zástupca riaditeľky školy 

Mgr. Radomír Leicher. 

f. Projekty 

      Projekty sú významným trvalým zdrojom a možnosťou rozvoja výchovno – vzdelávacieho procesu. 

      Zapájame sa do tvorby projektov v rôznych oblastiach: 

a. Zdravá škola  - od 1. 1. 1997 sme zapojení do národnej siete škôl podporujúcich zdravie, zdravý 

životný štýl a aktivitami vedieme žiakov k zlepšovaniu vzťahu k svojmu prostrediu. 

b. Digitálni štúrovci – projekt podporený v školskom roku 2005/2006, 2006/2007. 

c. Otvorená škola – podporené projekty v oblasti športu v r. 2005, 2007. 

d. Zapájame sa do tvorby projektov: Slovak Telekom, Zelené oázy. 

e. Školy pre budúcnosť Nadácie Orange – každoročne podávame projekty na skvalitnenie výchovno 

– vzdelávacieho procesu; projekt podporený v školskom roku 2005/2006. 

f. Projekty financované z fondov EÚ: 

- Vzdelávajme moderne  (2009) v rámci OP Vzdelávanie – úspešný projekt inovácie vzdelávania 

(100.000,-- EUR); 

- Štrukturálne fondy (2007/2008)  – úspešný projekt, prostredníctvom ktorého sa realizovala 

nadstavba, zateplenie, výmena okien (3.000.000, -- Sk); 

- Modernizácia vzdelávania  na ZŠ – úspešný projekt národného využitia IKT a digitálnej 

gramotnosti učiteľa; 

- Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť v rámci CUJ pre učiteľov I. stupňa (štúdium 

anglického jazyka); 

g. Charitatívny fond LION nadácie SOCIA Šanca pre deti – úspešný projekt Poradenské komunity 

pre žiakov s poruchami správania sa realizoval v školskom roku 2011/2012  

h. Finančná podpora Nadácie pre deti Slovenska v školskom roku 2011/2012 na zakúpenie robotov 
pre krúžok Robotika a účasť na súťaži First Lego League;      
 

 



Školský vzdelávací program ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci 

11 

 

g. Významné ocenenia a uznanie pre našu školu 

2006/2007 – ocenenie Aktívna škola; 

2009/2010 – Ocenenie Nadáciou M. R. Štefánika pri príležitosti Národného stretnutia pri Pamätníku Milana 

Rastislava Štefánika v Bratislave za uchovávanie pamiatky Gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika a šírenie 

jeho mravného, myšlienkového a národného odkazu; 

2010/2011 - Ďakovný list Metodicko – pedagogického centra za doterajšiu spoluprácu a významný 

prínos k zvyšovaniu kvalifikácie a vzdelávania v SR; 

Každoročné ocenenie od EXAM Testingu - Škola, ktorá to so vzdelaním myslí vážne! 

h. Spolupráca s rodičmi 

 Spolupráca s rodičmi, sociálnymi partnermi a inými subjektmi sa neustále rozvíja. Rodičia môžu 

školu navštíviť kedykoľvek po vzájomnej dohode s vyučujúcimi, v dobe konzultačných hodín a triednych 

rodičovských schôdzok, v dňoch otvorených dverí – Európsky deň rodičov a škôl (tvorivé dielne pre deti 

a rodičov), kultúrnych akcií pre rodičov a verejnosť. Rodičia sú o činnosti školy informovaní prostredníctvom 

žiackych knižiek, prostredníctvom školského časopisu, internetovej žiackej knižky, webovej stránky školy, 

ktorá je veľmi dobre vnímaná a navštevovaná rodičmi 

 Rodiča sú prvým pozorovateľom a meračom úspešnosti a problémov školy. Dbáme o vysokú úroveň 

spolupráce rodičov, triednych učiteľov a žiakov. Pokračujeme v zmene filozofie školy, meniť vzťah: učiteľ – 

informátor, rodič – pasívny poslucháč, na vzťah aktívny: rodič - pomocník triedneho učiteľa. Meníme vzťah 

školy, rodičov a žiakov  na komunitu, ktorá sa častejšie stretáva a rieši problémy. Na škole je zvolená rada 

rodičov a v triedach pôsobia triedne samosprávy.  

     Rada rodičov zvoláva plenárnu schôdzu rodičov dva razy ročne, na ktorej informujú o svojej činnosti 

rodičia i škola. Termíny rodičovského združenia sú zverejnené na webovej stránke školy a rodičov 

informujeme aj prostredníctvom žiackej knižky. 

 Rodičia sledujú organizáciu školy, vyučovací proces, personálne zloženie pedagogického zboru, 

vychovávateľov i ostatných zamestnancov školy. Rodičia vnímajú školu z pozitívneho hľadiska vtedy, keď 

škola vytvára dobré podmienky práve  ich dieťaťu -  žiakovi školy. Žiak prezentuje doma zážitky zo školy a 

primerane jeho veku ich predkladá  rodičom. 

 Škola si  uvedomuje, že bez spolupráce s rodičmi nebude úspešná, nebude na škole vládnuť tvorivá 

atmosféra pre žiakov, pedagogický zbor a ostatných zamestnancov školy. 

 Spolupráca rodičov, ich  názory, námety sú nezastupiteľné pre chod školy. 

 Finančné prostriedky 2% dane z príjmu získané od rodičov, zákonných zástupcov žiakov, 

právnických a fyzických osôb poukázané pre Rodičovské združenie pri Základnej škole M. R. Štefánika 

Haličská cesta 1191/8,  Lučenec predstavujú trvale významnú zložku financovania a používajú sa na na 

materiálno - technické vylepšenie kabinetov a učebné pomôcky na odborné vyučovanie.  
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i. Rada školy 

 Rada školy má 11 členov. Je zvolená z dvoch zvolených zástupcov pedagogických zamestnancov, 

štyroch delegovaných zástupcov zriaďovateľa, štyroch zvolených zástupcov rodičov a jedného zvoleného 

zástupcu nepedagogických zamestnancov. Zasadá spravidla štyrikrát do roka a podľa potreby aj viackrát. 

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú ku práci školy. 

j. Spolupráca s inými organizáciami 

            Základná škola ďalej úzko spolupracuje aj s pedagogicko – psychologickou poradňou, so školskými 

zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a so športovými zväzmi. 

       Analýze školských výkonov sledovaných žiakov, príprave odborných vyšetrení a ďalších postupov boli 

venované pravidelné konzultácie a  pracovné stretnutia so zamestnancami Centra pedagogicko – 

psychologického poradenstva a prevencie, s Oddelením prevencie a sociálneho vývinu CPPPaP, Centrom 

špeciálno – pedagogického poradenstva Štvrť M. R. Štefánika a s Centrom špeciálno pedagogického 

poradenstva.  

     Hľadať najvhodnejšie riešenie pre žiakov so špeciálno – pedagogickými potrebami mali za cieľ stretnutia 

so zamestnancami z Centra výchovnej a psychologickej prevencie a Detského diagnostického centra 

v Lučenci. Spoločne sme riešili situácie s problémovými žiakmi. Ako veľmi dobrú môžeme od roku 2007 

hodnotiť spoluprácu s Mgr. Slávikovou zo Špeciálno-pedagogickej poradne pri ZŠ pre sluchovo 

postihnutých, ktorá prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga poskytovala aj metodické usmernenia 

pre učiteľov. To umožnilo postupné zjednotenie postupov pri práci so žiakmi so ŠPPP. Za túto spoluprácu 

bolo Mgr. Slávikovej zaslané písomné poďakovanie riaditeľky ZŠ.  

      Základná škola má veľmi dobrú spoluprácu so svojím zriaďovateľom Mestom Lučenec, s Obvodným 

úradom, s Novohradskou knižnicou, s Novohradskou galériou a múzeom, s Novohradským osvetovým 

strediskom s materským školami, s Domom Matice slovenskej v Lučenci, s cirkvami rôzneho vierovyznania, 

s Centrom voľného času Magnet, s OR Policajného zboru SR, Mestskou políciou, Colnou správou, 

s Mestskými novinami, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, s Domovom dôchodcov, s Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva, s Krízovým strediskom Amoret, s Červeným krížom, s Lesmi SR, s 

Mestským útulkom, Metodicko – pedagogickým centrom v Banskej Bystrici, Hokejovým klubom v Lučenci, 

Nadáciou M. R. Štefánika a  s inými organizáciami. 

      Pedagógovia vzájomne spolupracujú na projektoch a pomáhajú si navzájom. Uskutočňujeme rôzne 

kultúrno-vzdelávacie akcie, ozdravné pobyty pri mori (Chorvátsko, Taliansko), športové akcie, poznávacie 

zájazdy v zahraničí (Rakúsko, Slovensko) a metodické dni spojené s návštevou škôl v danej krajine (Poľsko 

– Krakow, Slovinsko - Bled), kultúrno-historické exkurzie, výlety, lyžiarske a plavecké výcviky, školy 

v prírode, pasovanie prvákov, Európsky deň rodičov a škôl, karneval, výchovné koncerty, besedy a stretnutia 

s významnými osobnosťami. Pripravujú rôzne protidrogové, ekologické a sociálne programy, rôzne projekty 

IKT a športové projekty. Vyučujúci sa zúčastňujú štúdijných pobytov v Anglicku.  
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7. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO–TECHNICKÉ 

PODMIENKY ŠKOLY 

 Areál školy tvoria tri budovy – hlavná budova, pavilón A a pavilón B na ulici Dekréta Matejovie, 

ihriská, dvor, pozemok na pestovateľské práce a okrasný pozemok s jazierkom. 

     Hlavná budova slúži žiakom druhého stupňa. V tejto budove je aj telocvičňa, malá cvičebňa, odborné 

učebne pre chémiu, fyziku, hudobnú výchovu, výtvarnú výchovu, cudzie jazyky, dielne, výpočtovú techniku 

a informatiku, zemepis, dejepis, žiacke šatne, výdajňa školská jedáleň, kabinet kariérneho poradcu, dielne 

školníka,  minitelocvičňa, kabinety, zborovňa,  kancelária riaditeľa školy, zástupcov školy a kancelária 

ekonomického úseku v podkroví, miestnosť upratovačiek pri vstupe do budovy. 

     Pavilón A slúži žiakom 1.stupňa. Sú tu aj tri triedy druhého stupňa,  jedna z nich slúži aj ako poloodborná 

učebňa pre vyučovanie informatickej výchovy a informatiky. V budove sú  knižnice, zborovňa pre učiteľov 

I.stupňa, zborovňa pre vychovávateľky ŠKD, kabinet špeciálneho pedagóga a školský bufet. 

     Pavilón B, budova školy na Ul. Dekréta Matejovie, slúži pre účely školského klubu detí, telesnej 

a športovej výchovy a mimovyučovacie aktivity. Sú tu umiestnené zborovňa, odborné učebne, šatne. Žiaci 

využívajú na pobyt školský dvor a záhradu.  

     Základná škola má priestorové a materiálno-technické podmienky vzhľadom k zameraniu školy a počtu 

žiakov veľmi dobré. Využívame odborné učebne a didaktické pomôcky. Vyučovanie bolo modernizované 

zakúpením nových výukových programov do učebne výpočtovej techniky (z matematiky, fyziky, chémie, 

zemepisu, hudobnej výchovy a prírodovedy) a zakúpené boli interaktívne tabule, dataprojekty a prenosné 

dataprojektory, notebooky pre učiteľov, mininotebooky pre žiakov, hlasovacie zariadenie, IKT technika 

a didaktické pomôcky aj z projektov ESF.   

 

- Stav IKT k 31.8.2017 
Druh IKT Počet 

Interaktívna tabuľa 12 

E-beam 2 

Dataprojektory 30 

Osobné počítače v informatických učebniach 51 

Notebooky pre učiteľov 41 

Netbooky  12 

Mininotebooky v jazykovej učebni 17 

Notebooky v učebniach 19+1 

Digitálny fotoaparát 2 

Zrkadlovka 2 

Kamera 2 
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Vizualizér 2 

Tablety 20 

 

     Pravidelne sa dopĺňa odborná literatúra a výukové programy pre predmetové komisie podľa priorít a 

požiadaviek. Pravidelne sa dopĺňajú kabinetné zbierky podľa požiadaviek vedúcich kabinetov a MZ/PK. 

V tomto smere nám je nápomocná rada rodičov vyčlenením finančných prostriedkov na zakúpenie 

programov, odbornej literatúry, učebných pomôcok a školského nábytku.  

V priestoroch školy sa vyučuje v 14 odborných učebniach: 
 

- 3 učebne informatiky a výpočtovej techniky 

- 2 jazykové učebne, 

 - učebňa CHE, SJL, HUV, GEG, 

- učebňa technickej výchovy, 

- učebňa rodinnej prípravy, 

- učebňa fyziky, 

- učebňa výtvarnej výchovy, 

- Učebňa kontinuálneho vzdelávania, 

      Všetky triedy sú vybavené novým školským nábytkom, ktorý zodpovedá európskym normám.  

     Škola má k dispozícii veľkú a malú telocvičňu a v areáli školy sú vybudované nasledovné športové 

priestory : 

- hádzanárske ihrisko - asfaltové 

- malé ihrisko s umelou trávou 

- sektor pre skok do diaľky a výšky, sektor pre vrh guľou. 

 - nové multifunkčné ihrisko z umelej trávy a s bežeckou dráhou 

- minitelcvičňu v hlavnej budove  

      Žiaci si môžu vypožičať knihy v školskej knižnici. 

      Škola získala od zriaďovateľa pozemok na výstavbu viacúčelového štadióna za pavilónom A. ZŠ podala 

projekt na úrad Vlády SR a MŠ SR, ktorý bol úspešný. Výstavbou multifunkčného ihriska s bežeckými 

dráhami sa vylepšili podmienky na výučbu TSV a mimoškolskú športovú činnosť žiakov a verejnosti. 

Podmienky na šport sa vylepšili aj vybudovaním ihriska s umelým trávnikom, ktoré sa môže využívať po celý 

rok.  Žiaci v rámci pohybových aktivít v ŠKD využívajú vymenované športové priestory, školské dvory 

s preliezkami, blízky park, priestory v areáli na Ulici Dekréta Matejovie, kde sa buduje trávnaté ihrisko. 

      Podmienky, ktoré v rámci priestorových a  finančných možností  vytvárame pre žiakov školy, vyučujúci 

využívajú na rozvoj osobnosti žiaka. Vedú žiakov k samostatnej práci vyhľadávaním potrebných údajov  na 

internetových stránkach, v odbornej literatúre, v encyklopédiách, slovníkoch a v tabuľkách. 
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      Rozpracované vyučovacie ciele v  jednotlivých predmetoch zahŕňajú  využívanie vhodných dostupných 

učebných pomôcok a materiálno-technického vybavenia školy. 

      Základná škola podala projekt na rekonštrukciu základnej školy z európskych štrukturálnych fondov. Aj 

tento projekt bol úspešný a rekonštrukciou dvoch budov školy sa vylepšili podmienky o 6 učební, dvoch 

zborovní (pre učiteľov 1. - 4. stupňa a pre vychovávateľky ŠKD, jedného kabinetu. Došlo k zatepleniu dvoch 

budov a výmeny okien. 

      Základná škola má k dispozícii 8 miestne auto Fiat Ducato, ktorým priváža stravu pre žiakov 

a zamestnancov našej školy zo Základnej školy, Ulica Vajanského 2844/47 Lučenec a zároveň rozváža 

stravu pre ZŠ s MŠ J.Kármána,  pre ZŠ Haličská cesta 1493/7, pre CZŠ J.Bosca, pre ZŠ s MŠ Námestie 

Kubínyiho 42/6 a prádlo pre tieto školy podľa požiadaviek.  

 

8. ŠKOLA AKO ŽIVOTNÝ PRIESTOR 
 

Ak chce škola učiť to, čo človek potrebuje pre kvalitný život, musí v prvom rade ona sama byť 
priestorom pre kvalitný život človeka. Kvalita sa musí stať hlavným rozlišovacím znakom škôl. 

 
      Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené, estetické a čisté 

prostredie tried, školského dvora, chodieb, na aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných 

tabuliach a nástenkách. Budujeme  priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi 

a pedagógmi, medzi pedagógmi a rodičmi.  

 

     Vychádzajúc z dlhodobých úloh a z potrieb našej školy sme sa snažili zmeniť základnú filozofiu školy – 

vytvorenie tzv. otvorenej školy, kde škola a rodičia tvoria komunitu, ktorá sa podstatne častejšie stretáva a 

spolu rieši problémy a zámery školy V tomto modeli neposkytujeme žiakovi nielen priestor na vzdelávanie, 

ale aj na mimovyučovaciu aktivitu. V škole môže žiak tráviť aj svoj voľný čas, má priestor na zábavu, šport či 

tvorivosť.  

9. PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A 

VZDELÁVANIA V ŠKOLE 

     Prevádzka školy, vrátane dodržiavania zásad výchovno - vzdelávacej činnosti a psychohygienických 

podmienok výchovy a vzdelávania je jedným z určujúcich faktorov, ktoré vo významnej miere ovplyvňujú 

kvalitu zdravých životných podmietok detí.  

     Zdravé životné podmienky sú podmienky, ktoré priaznivo ovplyvňujú zdravie detí a vytvárajú predpoklady 

na podporu optimálneho telesného, duševného a sociálneho  vývoja mladej generácie. 

      Na dodržiavanie pitného režimu zamestnancov a žiakov školy slúži školský bufet, kde je možné  si ráno 

a počas prestávok kúpiť občerstvenie. Na odpočinok slúžia na 1. stupni odpočinkové kútiky v triedach, na 

chodbách lavičky pre žiakov počas prestávok. Počas prestávok smú žiaci oddychovať pred pavilónom A, kde 

sú pre nich k dispozícii lavice a stoly. Tento priestor je k dispozícii aj na vyučovacie hodiny a pre rôzne iné 

aktivity v rámci mimovyučovacej činnosti. K aktívnemu odpočinku žiakov sú využívané všetky ihriská počas 

veľkej prestávky a popoludní. Samozrejmosťou sú rekonštruované kvalitné sociálne zariadenia vo všetkých 

budovách základnej školy. 
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Voľnočasové aktivity školy 

      V rámci mimovyučovacej činnosti ponúkame našim žiakom možnosť rozvíjať svoje schopnosti a záujmy 

formou krúžkovej činnosti. Každoročne ponúkame pestrú paletu športových (karate, hokej, loptové hry), 

umeleckých (hudobný, výtvarný, literárno – dramatický, čitateľský krúžok), počítačových krúžkov 

a jazykových krúžkov. Tradíciou je aj krúžok zdravotnícky, turistický, no snažíme sa túto pestrosť i rozširovať 

zavádzaním nových inovatívnych činností. 

 

10. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI 

A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

      Pre zamestnancov a žiakov školy zabezpečujeme zdraviu vyhovujúce a bezpečné podmienky vo 

všetkých priestoroch na vyučovanie praktickej činnosti, odpočinok a šport. Vyučujúci poučia žiakov školy 

vždy na začiatku školského roka a pred akciami organizovaným ZŠ o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci. Škola má uzavreté dohody s technikmi na BOZ a PO, ktorí zabezpečujú pravidelné vstupné 

a opakované školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru. 

Uskutočňujú sa pravidelné kontroly zamestnancov u lekára. Technici zabezpečujú pravidelné revízie kotolní, 

elektrických zariadení, telocvične, komínov, bleskozvodov. 

 Pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia berieme do úvahy tieto faktory: 

1. Vhodné umiestnenie školy (je chránená pred nežiaducimi vplyvmi okolia) blízkosť parku, veľa zelene, 

vhodne situované triedy. 

2. Budova je po rekonštrukcii. 

3. Kamerový systém zabezpečuje vnútornú i vonkajšiu  ochranu majetku. 

4. Zdravotne vyhovujúce prostredie – zrekonštruované sociálne zariadenia, nové šatne, vymaľované 

priestory školy (chodby, učebne, triedy, odborné učebne, sociálne zariadenia, vybrúsené a nalakované 

parkety v celej budove školy). 

5. K dispozícii sú:  sklady, garáže, miestnosti pre upratovačky, údržbárska miestnosť,   zariadenie pre 

osobnú hygienu žiakov.                                   

6. Vykurovanie – plynofikované budovy; 

7. Osvetlenie – vhodné po rekonštrukcii; 

8. Oslnenie slnečným svetlom – odstránené – namontované žalúzie na oknách v jednotlivých                      

triedach. 

9. Režim práce a odpočinku dodržaný. 

10. Dĺžka a organizácia vyučovacej hodiny dodržaná – fyziologická primeranosť a postupnosť v dávkovaní 

školskej záťaže.  

11. Režim prestávok – začiatok a koniec vyučovacej hodiny oznamovaný elektronickým školníkom  (hudbou) 

– prestávky sa maximálne využívajú na aktívny oddych v priaznivom počasí na školskom dvore. Začiatok 

vyučovania 8.00 hod. koniec 14.20 hod. ŠKD od 6.15 hod. do 17.00 hod. 

11. Rozvrh hodín – náročné predmety sa striedajú s menej náročnými. 
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12. Školské tašky – prijímame opatrenia, aby žiaci, ktorí trpia chorobami chrbtice mali učebnice doma aj 

v škole ,a aby tašky ostatných žiakov neprekračovali stanovenú hmotnosť (2,5 kg – 5 kg podľa veku žiaka). 

Žiaci z tried, ktoré sú odbornými učebňami sa počas vyučovania presúvajú do iných tried a učební, majú 

zabezpečené skrinky na odkladanie učebných pomôcok.  

13. Stravovanie – zabezpečené dovozom zo Základnej školy, ul. Vajanského ulica č. 2844/47, Lučenec 

vlastným autom našej školy 

14. Pitný režim – bufet; 

15. Mliečny program – v pavilóne A je umiestnený Rajo - automat s rôznou ponukou jogurtov a mliečnych 

nápojov. 
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II. Charakteristika školského vzdelávacieho 

programu 

 PEDAGOGICKÝ PRINCÍP ŠKOLY  

(VLASTNÉ CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ) 

       Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8 v Lučenci podporuje v súlade s princípmi a cieľmi 

výchovy a vzdelávania nového školského zákona bude rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad 

humanizmu, rovného zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, 

mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytujeme žiakom základné poznatky, zručnosti 

a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej 

a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu 

a vzdelávanie. 

    Na tomto základe, na základe tradícií školy, jej zamerania, schopnosti pedagogického zboru a požiadaviek 

rodičov škola stanovila nasledovné ciele výchovy a vzdelávania nášho ŠkVP: 

1. Umožňujeme všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých 

všeobecno-vzdelávacích predmetoch i vo všetkých zvolených voliteľných predmetov. 

2. Výchovno - vzdelávaciu činnosť školy zameriavame na prípravu žiakov pre život, motivujeme ich 

k celoživotnému učeniu sa, pripravujeme ich ku schopnosti kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne 

riešiť problémy. 

3. Rozvíjame u žiakov schopnosť spolupracovať, rešpektovať vlastnú prácu a prácu iných. 

Vychovávame ich v duchu humanistických princípov. 

4. Škola pomáha žiakom poznávať a rozvíjať svoje schopnosti a reálne možnosti, uplatňovať získané 

vedomosti a zručnosti pri profesionálnej orientácii. 

5. Zabezpečujeme podmienky na rozvoj schopností nadaných žiakov. Pre začlenených nadaných 

žiakov má škola vypracované individuálne vzdelávacie plány, ktoré prispievajú k rozvoju tvorivých 

schopností žiakov v ich napredovaní, reprezentácii školy, regiónu, o čom svedčia dosiahnuté 

výsledky školy. 

6. Zabezpečujeme podmienky pre žiakov z menej podnetného prostredia a žiakov zo špeciálnym 

výchovno - vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Tento cieľ im 

bude pomáhať realizovať špeciálny pedagóg spolu s asistentom učiteľa a v spolupráci so všetkými 

vyučujúcimi na škole. 

7. Podporujeme rozvíjanie pohybových zručností žiakov v školských a mimoškolských športových 

aktivitách. 

8. Zabezpečujeme rozvíjanie komunikačných zručností žiakov: 

- v rodnom jazyku,  

- v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy a s ohľadom na schopnosti jednotlivých 

žiakov so zameraním na využitie cudzích jazykov v praxi, pre budúci život v EU, 
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- v oblasti IKT a budeme snažiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových 

úloh a tvorbu projektov, aby sa žiaci naučili riešiť problémy, pýtať sa na ne a snažiť sa nájsť 

na ne odpovede, 

- v sociálnych vzťahoch. 

9. Posilňujeme  profesijný a odborný rast učiteľov vhodnou motiváciou. Vedieme ich  k zavádzaniu 

nových foriem a metód práce vo vyučovaní. 

10. Zabezpečujeme skvalitnenie spolupráce s rodičmi, verejnosťou a inými školami. 

11.  V náboženskej výchove spolupracujeme s cirkvami a vychádzame zo záujmov rodičov. 

12.  Považujeme za nutné viesť žiakov k zdravému životnému štýlu. 

13.  Vedieme žiakov ku schopnosti vnímať kultúrne a estetické zážitky. 

      Priority školy korešpondujú s motivačným názvom a zameraním školy. Veľký dôraz pri naplánovaní 

týchto cieľov kladieme na to,  aby : 

- žiaci chodili do školy radi, 

- každý žiak v škole zažil úspech, 

- vyjadroval otvorene svoje názory, 

- mal priestor na otázky a svoju argumentáciu, 

- dokázal kriticky myslieť, hodnotiť a sebahodnotiť sa, 

- bol hrdý na svoju školu, mesto, krajinu, 

- pracoval tímovo, komunikoval, rešpektoval iných, 

     Venujeme sa každému dieťaťu,  podľa jeho potrieb prispôsobujeme výuku, snažíme sa o priateľské 

a podnetné zázemie pre každého žiaka. Robíme všetko pre podnetné a pozitívne prostredie pedagógov. 

     Základné vzdelanie vytvára a postupne rozvíja kľúčové kompetencie. Poskytujeme spoľahlivý základ 

všeobecného vzdelania orientovaného na situácie blízke životu a na praktické konannie. 

a. Každoročne sú v škole organizované nasledovné akcie: 

Jazykové akcie: 

- Jazykový týždeň 
- Brána jazykov 
- ONEJ, OANJ, ORUJ 

Dobrovoľné zbierky: 

- Deň narcisov 
- Zbierka Ligy pre duševné zdravie 
- Zbierka pre Mestský útulok v Lučenci 

Sviatky a tradície: 

- Fašiangový karneval 
- Veľkonočné tradície  
- Stavanie mája 
- Deň matiek 
- Deň otcov 

- Tradície Lucie 
- Mikuláš 
- Zimný slnovrat 
- Halloween 

Svetové a pamätné dni: 

- Deň športu 
- Deň učiteľov 
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- Deň Zeme (exkurzie, environmentálne aktivity) 
- Svetový deň vody  
- Medzinárodný deň knižníc 
- Medzinárodný deň detí 
- Pamätný deň holokaustu 
- Medzinárodný deň boja proti AIDS 
- Medzinárodný deň duševného zdravia 
- Medzinárodný deň ľudských práv 
- Medzinárodný deň boja proti rasizmu 
- Európsky deň rodičov a školy – deň otvorených dverí na našej škole 

Literárne podujatia: 

- Školské kolá Timravina studnička, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, OSJL 
- Rozprávkový týždeň 
- Literárne aktivity a súťaže: napr. Dvere do 13. komnaty Pavla Dobšinského 
- Súťaž Knihomoľ – prečítaj čo najviac kníh zo školskej knižnice 
- Nočné čítanie a tepláková párty 
- Marec – mesiac knihy 
- Výstavy kníh 
- Návštevy Novohradskej knižnice, žiackej knižnice 
- Záložka do škôl  
- Besedy so spisovateľmi 

Hudobné podujatia:  

- Kultúrne vystúpenia žiakov pre dôchodcov – úcta k starším – spevácky zbor a literárno-
dramatický krúžok 

- Spevácke súťaže Slávik Slovenska, Zlatá Guľôčka 
- Návšteva hudobno – dramatických predstavení; 

Prírodovedná oblasť: 

- Korešpondenčné semináre Maks, Maksík, Klokan, Génius Logicus 
- Školské kola MO, Pytagoriády, FO, CHO,  OBIO, OGEG 
- Popoludnie s matematikou 
- Týždeň vedy a techniky 
- Seminár o astronómii 
- Talent v akcii 
- Projekt spoločnosti Veolia/Dalkia „Okolo sveta“ 
- Súťaž o najkrajšiu predzáhradku 

Preventívne aktivity: 

- Peer program – preventívny program o AIDS, mediálnej prevencii v spolupráci s CPPPaP 
- Týždeň boja proti drogám 
- Týždeň boja proti rasizmu 
- Projekt Cesta k emocionálnej zrelosti 
- Návšteva výchovných koncertov 

Výtvarné aktivity:  

- Žiacka vernisáž výtvarných prác 
- Návštevy vernisáží a výstav 
- Výtvarné súťaže  

Exkurzie: 

- Po stopách M. R. Štefánika - zemepisno – historická exkurzia na Bradlo a do Košarísk 
Iné: 

- Školské kolá predmetových olympiád 
- Imatrikulácia a pasovanie prvákov 
- Rozlúčka s deviatakmi 
- Školský časopis – školský blog 
- Divadelné predstavenia, výchovné koncerty 
- Zber papiera 
- Projekt denníka SME 
- Rozhlasové relácie (Úcta k starším, Deň holokaustu, Zimný slnovrat, Tradície Lucie, Deň 

boja za slobodu a demokraciu, Deň učiteľov, Týždeň boja proti drogám, Výročie narodenia 
M. R. Štefánika, pravidelné informovanie o udalostiach školy a úspechoch našich žiakov) 

- Detský čin roka 
- Školy v prírode 
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- Výstavky prác žiakov v školských galériách 
 

 

b. Besedy sú významným zdrojom poznania a možnosťou stretnúť osobnosti vedy, 
kultúry, športu a spoločenského života  

 
 Kniha,  najlepší priateľ – s p. K. Volentovou, pracovníčkou Novohradskej knižnice pri príležitosti 

Mesiaca knihy 

 Preventívny program Mestskej polície  „Správaj sa normálne – s p. Domokovou 

 Protidrogová prevencia – s pracovníkom OR PZ, p. Káčerík; Beseda s Petrom Remperom zo 
spoločnosti Slovensko bez drog; 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Mgr. Libor Votoček – Projekt Lifestyle and Science  

 Besedy s politológmi: I. Samsonom; 

 Besedy s hercami, recitátormi: J. Sarvaš 

 Besedy so spisovateľmi a literárnymi vedcami: G. Futová, P. Zajac, P. Gajdošík, O. Nagaj 

 Besedy s cestovateľmi: O Indii s Hanou Budáčovou 

 Besedy o bezpečnom používaní IKT 
 

c. Starší žiaci učia svojich mladších spolužiakov 

     Samotní žiaci sú úžasnými tvorcami niektorých podujatí, v ktorých prezentujú svoje vedomosti, 

schopnosti, tvorivosť svojim mladším spolužiakom. Pravidelne organizujú MDD, Týždeň vedy a techniky, 

Deň M. R. Štefánika, Jazykový týždeň, Deň Zeme. Žiaci odovzdávajú nielen svoje vedomosti, ale rozvíjajú aj 

svoje organizačné a prezentačné schopnosti a schopnosť niesť zodpovednosť za svoju prácu. 

 

d. Naše úspechy sú úspechmi našich žiakov! 

       Naši žiaci dosahujú každoročne výborné výsledky v súťažiach a olympiádach a popredne sa umiestňujú 

v obvodnych, krajských a celoslovenských kolách. 

       Úspechmi našich žiakov je aj ich schopnosť rásť, pracovať na sebe, rozvíjať svoje osobnostné 

vlastnosti, vzťahy k spolužiakom a dospelým. Snažíme sa pestovať v žiakoch zodpovednosť, sebadôveru, 

sebareflexiu, empatiu, schopnosť zvládnuť problémy, orientovať sa v zložitej realite a nachádzať jedinečnosť 

svojej osobnosti.  

e. Najúspešnejší žiaci školy 

     Každoročne, na konci školského roka, oceňujeme najúspešnejšieho žiaka školy. Stáva sa ním žiak 9. 

ročníka, ktorý dosahoval počas štúdia vynikajúce študijné a športové výsledky, reprezentoval školu na 

obvodných, krajských a celoslovenských kolách predmetových olympiád a súťaží. Je vzorom nielen v učení 

ale aj v správaní. 

Školský rok Meno žiaka 

2006/2007 Ivan Králik 

2007/2008 Ladislav Ferencz 

2008/2009 Jela Nociarová 

2009/2010 Adriána Ferenczová 

2010/2011 Adrián Király 
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2011/2012 Michaela Migátová 

2012/2013 Andrej Kancko 

2013/2014 Matúš Seči 

2014/2015 Lucia Kresanová 

2015/2016 Judita Vajková 

2016/2017 Pavol Hric 

 

f. Úspechy žiakov, ktoré sa zapísali do histórie školy  

Školský rok Meno žiaka Ocenenie 

2006/2007 Veronika Šofranková Ocenená Galériou mesta Bratislava vo vzdelávacom 

programe Umenie zblízka 

2007/2008                               Ľuboš Lehocký ocenený Galériou mesta Bratislava  vo vzdelávacom 

programe Umenie zblízka  

2008/2009 Jela Nociarová 2.miesto, kat. II. - celoslovenské finále súťaže Čo vieš 

o hviezdach?  

2004/05 - 

2009/10 

Tomáš Veszelka Úspešný v mnohých športových, predovšetkým 

atletických súťažiach 

2010/2011 Adrián Király reprezentácia školy a krajiny na súťaži Expedícia 

Mars 2010 v Prahe a Bruseli 

2011/2012 Sofia Slížová Víťazka výtvarnej súťaže o logo Únie nevidiacich 

a slabozrakých v Lučenci 

2011/2012 Andrej Kancko Semifinalista súťaže Expedícia Mars 2011 

3.miesto v celoslovenskom kole súťaže Čo vieš 

o hviezdach? 

2011/2012 Jakub Gonda Ocenený Galériou mesta Bratislava vo vzdelávacom 

programe Umenie zblízka 

2011/2012 Laura Rendeková Zlatý slávik Slovenska 2012 

2012/2013 Andrej Kancko 4.miesto – celoslovenské kolo Čo vieš o hviezdach?  

2012/2013 Samuel Šuľan Reprezentácia školy na celoslovenskom kole 

Pytagoriády žiakov 8. ročníka 

2014/2015 Judita Vajková 1.miesto celoslovenské kolo Literárny Lučenec - 

próza 

2014/2015 Lucia Kresanová 4.miesto na celoslovenskom kole Dejepisnej 

olympiády 
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1.miesto CK Literárna Senica - poézia 

2014/2015 Tím hádzanárov – žiaci 7.miesto CK hádzaná žiakov ZŠ 

2014/2015 Lucia Kresanová, 

Viktor Vaš, Filip Ficka 

8. miesto CK Biblickej olympiády  

2014/2015 Nikolaj Matisko Cena riaditeľa Ústavu politických vied – Hodžov 

novinový článok 2015 

2014/2015 Sára Bolcsóová Cena Slovenskej pedagogickej knižnice – Hodžov 

novinový článok 2015 

  2015/2016 Filip Rusnák 1.miesto CK Literárna Senica 

2015/2016 Nikolaj Matisko 1.miesto CK Literárny Lučenec 

2015/2016 Ľubica Dováľová Reprezentácia školy na CK Šaliansky Maťko 

2016/2017 Ľubica Dováľová Víťazka CK súťaže Šaliansky Maťko 

 

  ZAMERANIE ŠKOLY  

      ŠkVP vychádza zo vzdelávacích cieľov a kľúčových spôsobilostí a s koncepcií, ktoré vznikli 

niekoľkoročnou snahou o inováciu pedagogického  procesu a života školy celkom, analýzou vlastných 

možností a schopností pedagogického zboru, požiadaviek rodičov s naviazaním na tradície školy. Kladie 

dôraz na princípy humanistickej pedagogiky. 

      Názov Škola pre každého – škola pre všetkých nie je náhodný. Vyjadruje základnú myšlienku 

vzdelávacieho programu – otvorenosť školy všetkým deťom, rodičom, verejnosti – a to jednak obsahom 

vzdelania, demokratickými princípmi, rešpektovaním žiaka ako osobnosti, širokou ponukou diferencovaného 

prístupu ku žiakom, vzťahov v škole, naplňovaním najzákladnejších potrieb, spoločnými zážitky učiteľov, 

rodičov  a žiakov, jednak zapojením školy a jej absolventov do verejného života, ich profesionálnu orientáciu, 

schopnosť slobodne a tvorivo pracovať, samostatne myslieť a zodpovedne rozhodovať, chápať globálne 

vzťahy, spriazdenosť s prírodou a jej zákonmi, súlad so všeobecne uznávanými životnými a mravnými 

hodnotami a demokratickými občianskymi postojmi. ŠkVP kladie dôraz na všeobecný rozvoj osobnosti 

každého žiaka.  

     Škola má svoje špecifiká a kladie dôraz na niektoré oblasti výchovy a vzdelávania, ktoré sú 

odlišné od ostatných škôl a tým dochádza k jej profilácii:  

a. Od roku 1983 sa škola profiluje na rozšírené vyučovanie  matematiky a prírodovedných 

predmetov. Škola má na 2. stupni 5 takýchto tried  (spravidla po jednej v ročníku).  

b. Prioritou je kvalitná výučba cudzích jazykov od prvého ročníka, čomu sme prispôsobili aj 

obsah ŠkVP.   

c. Podporujeme rozvoj hokejových talentov otvorením športových tried so zameraním na 

ľadový hokej v spolupráci s Hockey Club Lučenec.  

d. Podporujeme rozvoj regionálnej výchovy. 



Školský vzdelávací program ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci 

26 

 

      Škola s týmto zameraním a dlhodobo stabilizovaním, odborne fundovaným pedagogickým zborom 

dosahuje stále výborné výchovno - vyučovacie výsledky. Žiaci sa zúčastňujú predmetových olympiád 

a súťaži kde sa umiestňujú na popredných miestach a nie je výnimkou ani opakované výborné umiestnenia 

v krajských a celoslovenských kolách.  

     ŠkVP nadväzujeme na dobré tradície našej školy (po SWOT analýze), na vysokú prestíž, ktorú 

naša škola má medzi širokou verejnosťou. 

     Chceme naďalej rozvíjať silné stránky školy a maximálne eliminovať a napravovať to, čo považujeme za 

nedostatky. Pre budúci život v EÚ je nevyhnutné výrazne posilniť vyučovanie cudzích jazykov s dôrazom pre 

praktický život, čo sme v ŠkVP v I. a 2. ročníku vyjadrili vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia 

vytvorením voliteľných predmetov Jazyky hrou a v 5. a 7. ročníku vo vzdelávacie oblasti Jazyk 

a komunikácia sme rozšírili prvý cudzí jazyk  o predmet Konverzácie v 1. cudzom jazyku a posilnením 2. 

cudzieho jazka v 6. – 9. ročníku. V rámci vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra vedieme žiakov už od 1. 

ročníka k tradíciám a potrebám regiónu prostredníctvom voliteľného predmetu Regionálna výchova . 

 
 

3.STUPEŇ VZDELANIA 

 

a.) Profil absolventa primárneho vzdelanie 
 (1. stupeň) 

 
Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej, 

prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Získal základy pre osvojenie účinných techník celoživotného učenia 

sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať 

a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získal základy používania materinského, úradného 

a cudzieho jazyka. 

 

 Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu na konci programu primárneho 

vzdelávania, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre následné stupne vzdelávania, pre celoživotné učenie sa, 

pre zapojenie sa do pracovného procesu. Rozvíjaním kľúčových spôsobilostí v životnom kontexte obsahu 

predmetov je tvorený model absolventa programu primárneho stupňa vzdelávania. 

 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 

 

a. sociálne komunikačné spôsobilosti 

 vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu 

stupňu vzdelávania 

 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť 

svoj názor 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi 

a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu 
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 rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie 

a dokáže na ne adekvátne reagovať 

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie 

 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej 

komunikácie 

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

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

b. spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 

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

a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely) 

 rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov 

c. spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 

 žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa 

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

 dokáže komunikovať pomocou elektronických médií 

 uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom 

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

telefónov 

d. spôsobilosť učiť sa učiť sa 

 získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov 

 na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si 

osvojuje poznatky a študijné návyky 

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

činnostiach 

 zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si 

svoje rozvojové možnosti 

e. spôsobilosť riešiť problémy 

 vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný 

problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti 

 pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, 

overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch 

 pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) 

spôsobom 

f. osobné, sociálne a občianske spôsobilosti 

 vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj 

 uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti 

 uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti 

 sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje fyzické 

a duševné zdravie 
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 kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) a vie odhadnúť 

dôsledky svojich rozhodnutí a činov 

 uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje 

 účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel, je 

zodpovedný a dodržiava dohody 

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

o nich, prispieva k spoločnej práci 

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

medziľudských vzťahov 

g. spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných 

vyjadrovacích prostriedkov 

 dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni 

primárneho vzdelávania) 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote 

 správa sa kúltúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám a rolovým 

funkciám, je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície 

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

 pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) 

 

b) Profil absolventa  nižšieho stredného vzdelania 

(2. stupňa) 

 Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho stredného vzdelania je zaistenie kontinuity a plynulého 

prechodu z primárneho na nižšie stredné vzdelanie.   

 Základom nižšieho stredného vzdelania je interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup pri 

osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických a kritických schopností.  Aktuálne 

znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí 

a ďalšom rozvoji kompetencií žiakov. 

Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho stredného vzdelania je vypestovať u žiakov zodpovednosť za vlastné 

učenie sa a poskytnúť im príležitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich reálnymi 

možnosťami, aby získali podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom - vyššom sekundárnom 

vzdelávaní.  

 Je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex vedomostí 

a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, 
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hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať 

– zjednodušene  ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a 

osobnom živote.  

Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú  nadpredmetový 

programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t.j. 

kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v  rámci školy.  

Nadväzujúc na spôsobilosti  získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania absolvent 

nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

 

a. kompetencia (spôsobilosť)  k celoživotnému učeniu sa 

 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 

rozvoja,  

 dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 

poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

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

 kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti 

 

b. sociálne  komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií 

rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie, 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

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

 dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,  

 chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej 

spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej 

zodpovednosti; 

 

4. PEDAGOGICKÉ STRATÉGIE 
 

 V oblasti rozumovej výchovy rozvíjame u žiakov tvorivé, analytické a kritické myslenie, samostatnosť, 

aktivitu, sebahodnotenie. 

 Podporujeme  výučbu  pomocou  didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové 

projekty, projektové vyučovanie, prezentácia a obhajoba výstupov, praktickú výučbu. 

      Dôraz kladieme na samostatnosť a zodpovednosť za vlastné učenie. 
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     Osobnostný a sociálny rozvoj realizujeme stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, 

podporou  individuálnych schopností. 

     Školský špeciálny pedagóg poskytuje odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy. 

      Pri  prevencii drogových závislostí sa zameriavame na besedy ako aj iné preventívne aktivity 

v spolupráci s koordinátormi prevencie, rodičmi a všetkými vyučujúcimi, účelným využívaním voľného času, 

prezentovaním zdravého spôsobu života. 

      Všímame si talenty v jednotlivých oblastiach a rozvíjame ich u jednotlivých žiakov do maximálnej možnej 

miery. Preferujeme samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé osvojovanie učiva.  

 

5. ZABEZPEČENIE VÝUČBY PRE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 

POTREBAMI 

1. Všeobecná charakteristika  

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

poradenstva diagnostikované výchovno-vzdelávacie potreby.  

      Špeciálna výchovno - vzdelávacia potreba –  je požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, 

metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia. 

Do kategória žiakov so ŠVVP patrí :  

1. žiak so zdravotným znevýhodnením:  
a. žiak so zdravotným postihnutím 
b. žiak chorý alebo zdravotne oslabený  
c. žiak s vývinovými poruchami učenia 
d. žiak s poruchami správania 

2.žiak so sociálne znevýhodneného prostredi 
3.žiak s nadaním                          

      Pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP  vychádzame z  týchto   platných  právnych 

predpisov  MŠVaV SR, ŠPÚ, príslušných  metodických  usmernení Štátnej školskej inšpekcie a odporúčaní 

centier výchovného poradenstva  (CPPPaP, CŠPP). 

a) Zákon  č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

b) Aktuálne pedagogicko - organizačné pokyny  

c) Metodický  pokyn  MŠVVŠ SR č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ - príloha č.2 

d) Interný metodický materiál ŠŠI – Školská integrácia žiakov so ŠVVP 

e) Správy z pedagogicko- psychologických vyšetrení, zo špeciálno-pedagogických vyšetrení, 

odborných vyšetrení žiakov.   

f) Štátny vzdelávací program ISCED l – primárne, ISCED 2 – nižšie sekundárne  vzdelávanie 
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g) Vzdelávací  program pre žiakov s poruchami učenia, Vzdelávací program pre žiakov s poruchami 

správania, Vzdelávací program pre žiakov s nadaním, Vzdelávací program pre žiakov s poruchami 

pozornosti a aktivity   

      Pre výučbu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami máme vytvorené vhodné 

personálne aj materiálne podmienky.  

      Odbornú pomoc žiakom, ich rodičom a pedagogickým zamestnancom školy poskytuje školský  špeciálny  

pedagóg, kariérny  poradca a asistent učiteľa. 

      Hlavnú časť priamej činnosti venujeme žiakom prvých ročníkov a žiakom 1. stupňa, u ktorých sa 

prejavujú výukové  nedostatočnosti. Odbornú výchovno – vzdelávaciu činnosť nadväzujeme na 2. stupni. 

Žiakom  individuálne začleneným sa vypracuje  Individuálny  výchovno - vzdelávací  program, , ktorý  

konkrétne  určí postupy vzdelávania a hodnotenia žiakov a následne individuálne výchovno – vzdelávacie 

plány pre jednotlivé predmety. 

      Kabinet  špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa dáva  možnosť pre individuálnu prácu so žiakmi. 

Materiálne  vybavenie  technickými  a  učebnými pomôckami sa stále rozširuje, aktualizuje (pracovné listy, 

tabuľky, kalkulačky, výukové programy odborná literatúra, pod.).  

     Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca školského špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa s centrami 

výchovného poradenstva, čo dáva predpoklad dobrej odbornej starostlivosti a v zabezpečení  pomoci 

žiakom, ktorí to potrebujú. Vynikajúca úroveň spolupráce je medzi asistentom učiteľa, špeciálnym 

pedagógom, CPPPaP s pedagógmi našej školy, ktorí ich pomoc využívajú v každodennej výchovno – 

vzdelávacej činnosti. 

     Všetky rozhodnutia a postupy sú konzultované s vedením ZŠ a rodičmi žiakov. Realizujú sa na základe 

ich žiadosti a po súhlase zákonných zástupcov.    

2. Ciele výučby žiakov so špeciálnymi potrebami 

     Žiaci  so ŠVVP  plnia rovnaké ciele vzdelávania ako ostatní žiaci ZŠ.  

     Osvojené kľúčové kompetencie zodpovedajú profilu absolventa na primárnom aj nižšom  sekundárnom 

stupni. Obsah školského vzdelávania je rovnaký ako obsah školského vzdelávania ostatných žiakov. V rámci 

reedukačnej činnosti špeciálneho pedagóga je pôsobenie zamerané na niekoľko  oblastí ovplyvňovania  

a podnecovania  rozvoja osobnosti žiakov.    

      Asistent učiteľa je nápomocný vyučujúcemu a pracuje s vybranými žiakmi podľa jeho pokynov s cieľom 

uľahčiť získavanie príslušných kompetencií. Upravené sú postupy, metódy a formy  prístupu k jednotlivým 

žiakom.  

Na našej základnej škole venujeme pozornosť žiakom : 

a)    žiaci   individuálne  začlenení: -  s nadaním 

                                                         - s vývinovými  poruchami učenia 

      Na procese školskej integrácie - individuálneho začlenenia žiaka v bežnej triede ZŠ sa podieľa viacero 

činiteľov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a je v našom záujme zosúladiť ich do uceleného celku. Preto 

presadzujeme spoluprácu školy, poradenských zariadení a rodičov. 

      Každý individuálne  začlenený žiak má vypracovaný individuálny vzdelávací program.         Na jeho 

tvorbe sa podieľajú  triedny učiteľ, vyučujúci príslušného predmetu , školský špeciálny pedagóg a príslušné 

poradenské zariadenie (PPP, ŠPP). Oboznamujeme s ním rodiča. Schvaľuje ho riaditeľka  školy.      
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- Pracujeme aj s nadanými  žiakmi a rozvíjame ich  talent do maximálne možnej miery: 

vytvárame podmienky na vyučovacích hodinách i v spolupráci so špeciálnym pedagógom. Žiaci s 

nadaním navštevujú predmety vo vyššom ročníku. Ich osobnostný a sociálny rozvoj realizujeme 

stimuláciou a podporou individuálnych schopností, zapájaním do rôznych súťaží, projektov, 

mimoškolských aktivít  v danom smere, umožňujeme využívať  technické a materiálne vybavenie školy. 

- Individuálne  začlenení  žiaci  s vývinovými poruchami postupujú  podľa upravených 

učebných  osnov, používajú kompenzačné pomôcky, podľa potreby sa zabezpečí úprava prostredia 

triedy, poskytuje sa im špeciálno-pedagogický servis, hodnotenie učebných výsledkov v zmysle 

metodických pokynov. Proces výučby  prispôsobujeme  potrebám a  schopnostiam samotného žiaka. 

       Materiálnym a odborným personálnym zabezpečením je umožnený rovnocenný prístupu ku vzdelaniu, 

dosiahnutie príslušného stupňa  vzdelania primeraným spôsobom.       

b) žiaci s vývinovými poruchami učenia, pozornosti, správania – individuálne nezačlenení 
 

      Najpočetnejšiu  kategóriu žiakov so špeciálnymi potrebami  tvoria žiaci so špecifickými 

vývinovými poruchami učenia. Charakteristickou črtou týchto žiakov je, že podávané školské výkony  

nezodpovedajú  ich rozumovej úrovni. Najčastejšie  vyskytujúcimi  poruchami v našej základnej škole sú: 

dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia.  

      Sprevádzané sú poruchami pozornosti, sústredenosti, hyperaktivitou, prípadne hypoaktivitou,  

impulzívnym  správaním, psychomotorickým  nekľudom a ďalšími príznakmi. 

Svojím obsahom sa vzdelávací proces  žiakov so špecifickými  poruchami učenia  zásadne  

neodlišuje od vzdelávania ostatných žiakov.  

Žiaci s poruchami  pozornosti, správania majú veľmi často aj iné poruchy (DL,DG, DO,DK, znížená 

schopnosť koncentrácie ), preto sú začleňovaní do skupiny žiakov so ŠPU.  

Vychádzame z potrieb žiakov a motivujeme ich do učenia  pestrými formami výučby, využívaním  IKT   pri 

 skupinovej  aj individuálnej činnosti. 

Využívaním  rôznych  organizačných formiem (práca v  skupine, individuálna  činnosť, účasť na vyučovaní), 

špeciálnych  reedukačných  metód a prístupov  k žiakom sa snažíme zmierniť neuspokojivé, výchovno-

vyučovacie výsledky,  prípadne, uľahčujeme  žiakom  cestu k učeniu a  kladne ovplyvniť  ich  ďalší  

osobnostný  vývin.  

Podporujeme orientáciu na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie ich 

vnútornej motivácie.   

       V školskom roku 2011/2012 sme realizovali projekt na podporu a skvalitnenie práce so žiakmi 

s poruchami správania, na ktorý sme získali grant z Charitatívneho fondu LION nadácie SOCIA  Projekt ING 

Šanca pre deti „Poradenské komunity pre žiakov s poruchami správania“ .    

c)   žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

       Pozornosť sústreďujeme  na pomoc žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia. Ide predovšetkým 

o materiálne a  finančné zabezpečenie:  sociálne štipendiá, stravovanie, učebné pomôcky. 

       Rozvoj sociálnej komunikácie,  bezproblémové začlenenie žiakov do kolektívu a skvalitnenie  

spolupráce s ich rodičmi je cieľom vzdelávania, pozitívneho pôsobenia  triednych učiteľov a celého 

pedagogického kolektívu.  

3. Učebné zdroje 
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Pracovné zošity zo slovenského jazyka a matematiky pre prvý stupeň ZŠ, 

V.Pokorná : Šimonove pracovné listy   č. 1- 9 

M.Jirušová : Dysortografické tabuľky  a pracovné listy 

O.Zelinová : Cvičenia pre dyslektikov 

J.Novák  : Čitateľské tabuľky 

Ľ.Falerová : Cvičenie mozgu 

Kolektív autorov : Poruchy správania a učenia   

Kolektív autorov : Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti 

 a ďalšia  odborná literatúra 

Výukové programy na CD -  Detský kútik 1-5,  Matematika 1-2,  Logické hry a hádanky, 

TS Pexesá, Slovenský jazyk,  Počty v textoch 

 

4. Obsahové okruhy  činnosti so žiakmi so špeciálnymi potrebami 

a. zrakové vnímanie 
b. sluchové vnímanie 
c. orientácia 
d. školské zručnosti : písanie, čítanie, počítanie 
e. motorika 
f. poznávacie procesy : pozornosť a koncentrácia 
g. rozvíjanie špecifických funkcií 

 

a. Zrakové  vnímanie 

Cieľ a kľúčové  
kompetencie 
spôsobilosť 

Tematický 
celok 

Obsahový 
štandard/téma 

Metódy, formy práce Výkonový štandard 

schopnosť 

vyhľadávať 

usporiadané 

objekty 

 

 

orientovať sa 

v priestore, čase, 

v texte, v súbore 

obrázkov 

 

 

určiť tvar, farbu, 

veľkosť, poradie 

Zraková 

percepcia 

optická  

diferenciácia 

 

 

 

 

zraková pamäť 

 

 

 

tvarovo podobné 

písmená 

skupinová práca 
individuálna práca 
vyhľadávanie odlišností, 
objektov, 
určenie tvarov, 
symbolov IVP, 
 

 

cvičenie očných 
pohybov 
zvýrazňovanie písmen 
vyhľadávanie a 
obťahovanie tvarov, 
písmen, 
 

čítanie, písanie 
IVP, praktické 
cvičenia, pochvala, 
povzbudenie, 
názorná ukážka 
asociačná metóda 

schopnosť určiť 
odlišnosti, presné 
zrakové vnímanie, 
rozlíšiť symboly, 
dodržiavanie smeru 
zľava do prava, 
z hora dole 
 

zapamätanie 
obrázkov, tvarov, 
postupnosti 
videného, 
znovurozpoznanie, 
identifikácia zmien, 
poradia, 
 

vedieť čítať, písať 
tvarovo podobné 
písmená, číslice 
m/n, p/b/d, s/z, o/e 
l/1, o/c  a  pod. 
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b.Orientácia 

Cieľ a kľúčové  
kompetencie 
spôsobilosť 

Tematický 
celok 

Obsahový 
štandard/téma 

Metódy, formy práce Výkonový štandard 

orientovať sa 

vpriestore, čase 

určiť správny 

smer, čas, dej 

Pravo - ľavá 

orientácia 

 

 

Priestorová 

orientácia 

 

Časovo-

dejová 

orientácia 

vpravo, vľavo, 

 

pred, za, hore, 

dole, pod, nad, 

prvý, druhý, 

tretí...posledný, 

dopredu,dozadu 

včera, dnes, zajtra, 

týždeň, mesiac, 

rok, minulosť, 

súčasnosť, 

budúcnosť, ráno, 

obed,večer, noc 

individuálna práca 

pohybové hry, 

napodobňovanie 

 

labyrint, určovanie  smeru, 
pracovný list, 
výukový program  na PC 
ujasňovanie pojmov 
 

zoraďovanie,doplňovanie 

číselobrázkov, textu podľa 

inštrukcií, deja, kreslené 

diktáty 

určiť  časť tela 

a stranu - P,Ľ, 

 

vedieť  zoradiť 

obrázky, text, čísla 

podľa  smeru, 

postupnosti, 

časového deja 

 

pochopiť prietorové 

vzťahy a realizovať 

slovný pokyn 

 

 

c.Školské zručnosti - písanie 

Cieľ a kľúčové  
kompetencie 
spôsobilosť 

Tematický 
celok 

Obsahový 
štandard/téma 

Metódy, formy práce Výkonový 
štandard 

určiť písmená, 

čísla,v písanej 

aj tlačenej 

podobe 

 

pracovať 

s pomocným 

materiálom 

 

zdôvodňovať 

gramatické pra 

vidlá 

 

Oblasť  

písania 

abeceda 

 

hlásky 

 

spájanie a delenie 

slov 

 

odpis textu 

 

písanie  i- y 

 

diakritika 

individuálna, práca 

v skupine 

doplňovačky, 

cvičenia tvarov, 

krížovky, skladanie 

a delenie slov, 

vyhľadávanie  slov  

s dľžňom, mäkčeňom, 

a pod. 

odpisovanie, 

dysortografické tabuľky 

tvoriť obraz  objektu 

spájaním  písmen  

abecedy, 

vedieť samostatne 

odpísať text, 

podľa schopností 

používať gramatické 

pravidlá, 

 

 

 

e.Školské zručnosti - čítanie 
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Cieľ a kľúčové  
kompetencie 
spôsobilosť 

Tematický 
celok 

Obsahový 
štandard/téma 

Metódy, formy práce Výkonový 
štandard 

schopnosť  

plynulého čítania 

čítanie 

s porozumením 

 
odstraňovanie 
nesprávnych 
návykov, chýb 
dvojité čítanie, 
vynechávanie, 
zámena hlások, 

Oblasť 

čítania 

slabikovanie 

čítanie textu 

čítanie 

s porozumením 

tempo čítania 

Individuálna práca 

práca v skupine 

čítanie s okienkom,  

v duete, v skupine, 

praca  s výukovým  

programom  na  PC, 

pochvala,  povzbudenie, 

dyslektické tabuľky 

čitateľské  zručnosti, 

 

získať správne 

návyky pri čítaní 

 

interpretovť 

prečítaný text 

 

d. Sluchové  vnímanie 

Cieľ a kľúčové  
kompetencie 
spôsobilosť 

Tematický 
celok 

Obsahový 
štandard/téma 

Metódy, formy práce Výkonový 
štandard 
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zlepšenie 

akustickej  

diferenciácie, 

pamäti 

 

orientácia v texte 

  

identifikovať počutú 

hlásku,slabiku, 

rôzne zvuky 

 

schopnosť rozvíjať 

komunikáciu na 

určitú tému 

 

viesť k osvojeniu 

gramatických 

pravidiel 

 

Sluchové 

vnímanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonetická 

diferenciácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbálno-

akustická 

pamäť 

 

Sluchová 

analýza 

a syntéza slova 

 

identifikácia 

a reprodukcia 

rytmov 

 

sluchová 

pozornosť a 

pamäť 

IVP, skupinová práca, účasť 

na hodine 

rozlišovanie hláskových 
opozícií,akustické  figúry, 
počúvanie zvukov, 
nahrávky, 
kontrolný list 
 

skupinová , IVP 
názorné ukážky, 
rytmizácia  textov, výukový 
program na PC, 
 

IVP, skupinová 
práca, rôzne námetové 
hry,motivácia, tréning, 
kontrolné a pracovné listy 

počúvanie a pohybové  
stvárnenie rytmu, 
pohybové hry, riekanky, 
tanec 
skupinová  aj individ. práca 
hry typu :„Do kufra si  
zabalím..“ ,telegram, 
doplňovanie, 
triedenie chýbajúcich slov 

vedieť rozlíšiť 

sluchom: mäkké 

a tvrdé, krátke 

a dlhé slabiky, 

identifikovať 

pomocou rytmu 

jedno-dvoj-troj- 

slabičné slovo 

identifikovať rôzne 

zvuky, hlasy, 

melódie, 

podľa možností 

zvládnuť nácvik 

básničky, násobilky, 

poučky, ak nie je 

zložitá 

zopakovanie 

počutého textu, 

určovať počet slov 

vo vete,  

identifikovať hlásky, 

slabiky v rôznych 

pozíciách,  

interpretovať počutý  

text, pieseň, 

schopnosť vystihnúť 

rytmus, 

tvoriť tanečné kroky 

zachytiť 

a identifikovať 

žiadanú informáciu 

medzi ostatnými, 

porozumieť inštrukcii 
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f.Školské zručnosti - počítanie 

Cieľ a kľúčové  
kompetencie 
spôsobilosť 

Tematický 
celok 

Obsahový 
štandard/téma 

Metódy, formy práce Výkonový štandard 

primerane  úrovni 

pochopenia 

poznať čísla  

 

schopnosť 

zvládnuť 

základné matem. 

operácie 

 

hľadať odpovede 

na otázky 

 

 

pracovať so 

zdrojmi rozvíja-

júcimi  schopnosti 

žiaka 

Oblasť  

počítania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadaní 

žiaci 

číselné symboly 

 

číselná os 

 

základné 

matematické 

operácie 

 

 

slovné úlohy 

 

 

podľa záujmu 

žiaka 

 

individuálna, skupinová 

práca 

 

názorná, asociačná, 

číselný rad, pexesá, 

výukové programy na 

PC, 

názor, rozbor, 

pomoc pri pochopení 

úloh 

 

 

individuálna činnosť, 

zapájanie do súťaží, 

olympiád, 

práca na PC, internet 

primeraná 

zručnosť počítať 

 

 

vysvetliť spôsob 
riešenia  zadanej 
úlohy 
 

 

 

 

 

hľadať riešenia 

a odpovede  

v hlavolamoch, 

sudoku,  matemat. 

súťažiach  a pod. 

 

g. Poznávacie procesy 

Cieľ a kľúčové  
kompetencie 
spôsobilosť 

Tematický 
celok 

Obsahový 
štandard/téma 

Metódy, formy práce Výkonový 
štandard 

Zadávať také 

požiadavky, 

ktoré je žiak 

schopný splniť 

Stanoviť 

krátkodobé 

a dosihnuteľné 

ciele  

 

Zabezpečiť 

striedanie fázy 

činnosti 

a oddychu 

Pozornosť 

a koncentrácia 

určenie pravi-

diel,  poriadok, 

úprava 

prostredia bez 

rušivých vplyvov 

 

 

 

uvolňovacie 

a relaxačné 

cvičenia 

uznanie, pozornosť, 

pochvala, utvrdenie, 

rozhovor, rozbor - 

spracovanie vnemov,  

hry, bodovanie, 

usmernenenie, 

striedanie činností, 

tréningové, dychové 

cvičenia, 

muzikoterapia, 

pozitívne posilňovať, 

povzbudzovať  

sústrediť sa na 

činnosť, prácu  

 

predlžovať fázy 
koncentrácie, 
využiť vonkajší 
systém poriadku: 
pekné obaly,pero, 
úprava lavice... 
 

zaraďovať fázy 

pokoja, oddychu, 

robiť pauzy   
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h.Rozvíjanie špecifických funkcií 

Cieľ a kľúčové  
kompetencie 
Spôsobilosť 

Tematický 
celok 

Obsahový 
štandard/téma 

Metódy, formy práce Výkonový 
štandard 

zmierniť VPU 

 

eliminovať 

edukačné 

nedostatky 

 

podporiť 

sociálnu 

a edukačnú 

adaptáciu 

 

prevencia 

vzniku porúch 

správania 

rozvoj 

špecifických 

funkcií 

 

rozvoj 

komunikačnýc

h schopností 

Súvisí s vývinom 

vnímania, 

predstáv, 

motoriky, pamäti, 

pozornosti, 

myslenia 

a sociálnym 

prostredím žiaka 

 

obsah stimulácie 

vychádza z učiva, 

ktoré žiaci práve 

preberajú 

orientujú sa na celý 

komplex dorozumie-

vacieho procesu 

 

vychádzajú zo 

psychologickej, 

špeciálnopedagogickej 

a inej odbornej 

diagnostiky dieťaťa 

 

stimulácie a reeduká-cia 

majú širší záber  

 

dodržiava ich školský 

špeciálny pedagóg aj 

vyučujúci 

individuálna práca, 

práca v skupinách 

rozvíjať taktilné 

a kinestetické 

vnímanie 

 

rozvíjať sluchovú 

a zrakovú gnóziu 

 

rozvíjať 

priestorovú 

a časovú 

orientáciu 

 

rozvíjať motorické 

schopnosti 

 

 

5.Poradenstvo špeciálneho pedagóga 

     Od decembra 2006 pracuje na našej škole pracovať školský špeciálny pedagóg PhDr. Želmíra Čepková, 

ktorá vykonáva špeciálno -  pedagogickú prácu pre žiakov so špeciálno - pedagogickými potrebami. Vytvorili 

sme tak podmienky pre lepšiu individuálnu prácu žiakov s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, 

dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia), s poruchami  správania, pozornosti a koncentrácie, pre 

žiakov individuálne  začlenených. 

Činnosť špeciálneho pedagóga v škole je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti: 

a. Práca so žiakmi 

-     individuálne špeciálno - pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových 
porúch učenia, na rozvoj  žiaka vo výchovnom - vyučovacom procese 

-     diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní  počas vyučovania  

-     špeciálno - pedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia a správania po návrhu triedneho učiteľa  a 
rodičov 

-      zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným  žiakom  



Školský vzdelávací program ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci 

39 

 

b.  Spolupráca s učiteľmi 

-     spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pri tvorbe  jeho individuálneho vzdelávacieho 
programu, individuálne výchovno – vzdelávacie plány, hľadanie vhodného prístupu k individuálne 
začlenenému  žiakovi  

 -    priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese 

-     spolupráca s výchovným poradcom  pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne  začleneného 
 žiaka 

-     poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim individuálne začleneného žiaka odporúčanú odbornú literatúru ako 
aj odborné  konzultácie 

c. Spolupráca s rodičmi 

-     v dohodnutom termíne individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom individuálne začleneného 
dieťaťa 

-     individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových žiakov 

-     spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho výchovno-
vzdelávacieho programu 

- informácie pre rodičov poskytujeme aj na webovej stránke školy www.zsstefanikalc.edupage.org v časti 
Špeciálny pedagóg 

 

 d. Spolupráca so špecializovanými zariadeniami 

      Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými inštitúciami, predovšetkým 

s Centrom  špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie (CPPPP), Detským integračným centrom (DIC ) a výchovným poradcom školy. 

     Podporuje spoluprácu aj so školskými špeciálnymi pedagógmi ostatných ZŠ v Lučenci. 

     Kontakt ako aj základné informácie k činnosti špeciálneho pedagóga sú uvedené na 

www.zsstefanikalc.edupage.org.  

 

6. ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM 

      Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie 

oblasti.  

     Prierezové témy sú začlenené nielen v učebných osnovách jednotlivých predmetov, ale realizujeme ich aj 

v rámci mimovyučovacích aktivitách.  

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

       V každodennom živote sa žiaci  stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, kolobežkári, 

cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy  a pod. Okrem pozitívnych stránok má 

doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi 

http://www.zsstefanikalc.edupage.org/
http://www.zsstefanikalc.edupage.org/
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sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na 

bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. 

        Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. 

Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je v škole  je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb 

v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy 

budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na 

detských dopravných ihriskách  alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 

       Ciele výchovy bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú  oblasť kognitívnu, afektívnu 

a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií : 

- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, 

- sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi 
a jazde v cestnej premávke, 

- uplatňovať  si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar,  cyklista, cestujúci (spolujazdec), 

- spôsobnosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať 
návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

- schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 
- schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 
- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a 

prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 
- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej 

premávky. 
Aktivity: aktivity na vlastnom dopravnom ihrisku, Ochrana života a zdravia, 

aktivity mesta: Odstav auto, zober bicykel; 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

       Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými predmetmi, ale najmä prírodovedou, 

vlastivedou, pracovným vyučovaním,  etickou výchovou.  

        Cieľom je prispieť  k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností 

nadobudne schopnosť dokázal vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí 

ale uvedomoval si aj dôležitosť vnímania životného prostredia a jeho ohrozenia na celom svete. Dôležité je, 

aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými 

činnosťami, ktoré sú im primetané a vhodné pre nich- chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim 

zvieratám ale aj k zvieratám v prírode. 

       Organizačne je vhodné ju začleniť do viacerých predmetov jednotlivými témami, alebo urobiť kurzovou 

formou, napríklad jeden týždeň zamerať na environmentálnu výchovu – s teoretickou a praktickou časťou. 

Aktivity: Deň Zeme, Deň vody, Zber papiera, Biologická olympiáda, projekty 

spoločností Veolia/Dalkia, hry s ekologickými hračkami z pet – fliaš a ich 

výroba, prezentácia prác žiakov na nástenkách školy, zbierka pre útulok, 

škola v prírode, Eko – trieda roka, mesiaca; 

       OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

      Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom 

základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný (akademický) rozvoj žiakov, ale aj 

rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. Aby žiak získal 

kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné  aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal 

o sebe), spoznával sám seba, dvoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým 

spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je 
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potrebné aby sa  naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných,  

podporovať u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, 

agresivita, užívanie návykových látok), získaval a udržal si  osobnostnú integritu, pestoval kvalitné 

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

V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam ale aj rodinnej výchove. 

       Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do 

úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete etická výchova, ale je dôležité aby si učiteľ 

uvedomil, že na dosiahnutie cieľov  tejto prierezovej tematiky je nutné vymedziť priestor aj náukových 

predmetoch.  Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, 

modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.  

Aktivity: Deň narcisov, Zbierka ligy za duševné zdravie, Zbierka pre útulok, 

Medzinárodný deň detí, Október – mesiac úcty k starším, Deň matiek, Deň 

otcov, Deň učiteľov, Detský čin roka, Medzinárodný deň ľudských práv, 

Pamätný deň holokaustu, Týždeň boja proti rasizmu; 

       OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  

Povinné učivo Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných 

predmetov štátneho vzdelávacieho programu a  samostatných organizačných foriem vyučovania – 

didaktických hier. V rámci témy je  začlenené aplikuje učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou povinného učiva 

ochrany človeka a prírody (OČP). Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti 

žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe 

v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

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

Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie  prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. 

Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a 

ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň 

napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči 

občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, 

tiež zdravia a života iných ľudí, poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, osvojiť 

si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, 

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

predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú 

záťaž náročných životných situácií. 

 Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom : 

- riešenie  mimoriadnych situácií - civilná ochrana, 
- zdravotná príprava, 
- pohyb a pobyt v prírode. 
 

Aktivity: Peer program – preventívny program o AIDS v spolupráci 
s CPPPaP, Týždeň boja proti drogám, Projekt Cesta k emocionálnej zrelosti, 
Medzinárodný deň detí, Deň športu, Školská olympiáda, Medzinárodný deň 
duševného zdravia, Zdravotnícky krúžok, Súťaž mladých záchranárov CO, 
spolupráca s Červeným krížom, Projekt zdravotnej výchovy v spolupráci so 
SZŠ v Lučenci, výchovné koncerty, besedy, plavecký, lyžiarsky výcvik, 
krúžková činnosť; 

 

TVORBA PROJEKTOV A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

        Prierezová téma  spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov - komunikovať, 

argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, 
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spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto 

prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú 

budú môcť využívať v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii svojej školy.  

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných 

technológií. 

Aktivity: Týždeň vedy a techniky, Jazykový týždeň, Deň M. R. Štefánika, 

Seminár o astronómii, Popoludnie s matematikou, realizácia projektu 

Vzdelávajme moderne, Tvorba krátkodobý a dlhodobých projektov na 

vyučovacích hodináchách, prezentácie žiackych prác; 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 
 
        Žiaci už  vo veku 7 - 11 rokov sú vystavení vplyvom médií – nielen elektronických ale aj tlačených - 

rôznych časopisov. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač. Nie každý žiak dokáže ich obsah 

selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorý 

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

selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov k tomu, aby lepšie 

poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, primerane veku sa v ňom orientovali.  

     Formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to 

hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si 

negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.  

Aktivity: Triedne časopisy, školský blog, rozhlasové relácie, tvorba 

prezentácií pre jednotlivé podujatia školy, zapájanie sa do fotografických 

súťaží, krúžková činnosť; 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

         Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, že v súvislosti 

s globalizáciou sveta a migráciou sa v škole stretávajú žiaci rôznych kultúr. Je predpoklad , že sa čoraz viac 

aj v živote dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr a bude potrebné aby boli pripravení na rozdielnosť 

kultúr. Preto cieľom je výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj akceptácie 

iných kultúr ako aj na rozvoj medziľudskej tolerancie,  spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie 

inej kultúry v mene mierovej spolupráce príslušníkov rôznych kultúr, dosiahnuť chápanie rôznych kultúr ako 

prirodzene rovnocenných, berúc zároveň do úvahy ich historické a sociálne súvislosti a ich rôzne spôsoby 

sebavyjadrovania. Predpokladaným výstupom je  žiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich históriu zvyky, tradície, 

akceptuje ju a dokáže s nimi spolupracovať. 

        Multikultúrna výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi 

navzájom, medzi školou a rodinou, v tomto smere jej cieľom je dosiahnuť rovnoprávny prístup k všetkým 

žiakom – pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia.   

Aktivity: Medzinárodný deň ľudských práv, Týždeň boja proti rasizmu, 

Pamätný deň holokaustu, Jazykový týždeň, Brána jazykov, Marec – mesiac 

knihy, Medzinárodný deň knižníc, Európsky deň rodičov a školy, Deň M. R. 

Štefánika, Pasovanie prvákov, Rozlúčka s deviatakmi výchovné koncerty, 

besedy, exkurzie a školské výlety, hudobno – dramatické vystúpenia žiakov 

pre pedagógov, dôchodcov, širokú verejnosť; 
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Začlenenie prierezových tém ISCED 1 v jednotlivých predmetoch 

PRIEREZOVÁ TÉMA Ročník PREDMET 

Environmentálna výchova 
 
 
 

1. ročník PDA,  JAH,  MAT,  HUV, RGV,  TEV,  NBE,  ETV 

2. ročník VYV,  PDA,  JAH,  ETV,  HUV,  NBE,  SJL,  MAT, TEV,  VLA,  RGV,  IFV 

3. ročník VLA,  PDA,  ANJ,  ETV,  HUV,  TEV,  SJL,  MAT, VYV,  IFV, 

4. ročník MAT,  VLA,  PDA,  ANJ, ETV,  HUV,  SJL,  TEV,  VYV,  PVC,  IFV 

Mediálna výchova 
 
 
 

1. ročník HUV,  RGV,  TEV,  ETV 

2. ročník VYV,  MAT,  ETV,  TEV, SJL,  RGV,  VLA,  IFV 

3. ročník VLA,  PDA,  ANJ,  ETV, HUV,  MAT,  SJL,  TEV, VYV,  IFV 

4. ročník MAT,  VLA,  PDA,  ETV, HUV,  TEV,  SJL,  VYV,  PVC,  IFV 

Multikultúrna výchova 
 
 
 

1. ročník PDA,  JAH,  MAT,  HUV, NBE,  RGV,  TEV,  ETV 

2. ročník VYV,  PDA,  JAH,  ETV, HUV,  TEV,  SJL,  MAT, NBE,  VLA,  RGV 

3. ročník VLA,  PDA, ANJ,  HUV, MAT,  TEV,  NBE 

4. ročník MAT,  VLA,  PDA,  ANJ, ETV,  HUV, SJL,  TEV, VYV, NBE 

Ochrana života a zdravia 
 
 
 

1. ročník PDA,  MAT,  RGV,  HUV, NBE,  TEV,  ETV 

2. ročník VYV,  PDA,  HUV,  MAT, TEV,  NBE,  VLA,  RGV, IFV 

3. ročník VLA,  PDA,  ETV,  MAT,  TEV,  NBE,  IFV 

4. ročník MAT,  VLA,  PDA,  ANJ, ETV,  HUV,  TEV,  VYV,  NBE,  PVC,  IFV 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
 
 
 

1. ročník PDA,  JAH,  MAT,  HUV, ETV,  TEV,  NBE,  RGV 

2. ročník VYV,  PDA,  JAH,  ETV, HUV,  TEV,  SJL,  MAT, VLA,  RGV, IFV 

3. ročník VLA,  PDA,  ANJ,  ETV,  TEV,  SJL,  HUV,  MAT, NBE, IFV 

4. ročník MAT,  VLA,  PDA,  ANJ, ETV,  HUV,  SJL,  TEV, VYV,  NBE,  PVC, IFV 

Regionálna a tradičná ľudová 
kultúra 

 
 
 

1. ročník NBE,  ETV 

2. ročník 
 
VYV,  NBE 

3. ročník VLA , HUV,  NBE 

4. ročník 
VLA, ETV,  HUV,  VYV, NBE,  PVC 

Dopravná výchova 
 
 
 

1. ročník PDA,  MAT,  HUV,  TEV,  ETV,   RGV 

2. ročník PDA,  ETV,  HUV,  SJL,  MAT,  TEV,  RGV 

3. ročník VLA,  PDA,  ANJ,  HUV, MAT,  TEV 

4. ročník MAT,  VLA,  PDA,  ANJ, ETV,  TEV,  SJL,  VYV,  PVC 

Tvorba projektu a prezentačných 
schopností 

 
 
 

1. ročník PDA,  MAT,  HUV 

2. ročník 
VYV,  PDA,  HUV,  MAT, VLA, IFV 
 

3. ročník PDA,  HUV,  MAT,  SJL, IFV 

4. ročník VLA,  PDA,  SJL,  HUV, VYV,  IFV 
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Začlenenie prierezových tém ISCED 2 v jednotlivých predmetoch 

PRIEREZOVÁ TÉMA Ročník PREDMET 

Environmentálna výchova 
 
 
 

5. ročník MAT, GEG, BIO, SJL, INF, VYV, ETV, NEJ, ANJ, TSV, FYZ, HUV, NBK, NBE 

6. ročník MAT, GEG, BIO, SJL, INF, VYV, ETV, NEJ, ANJ, RUJ, OBN, TSV, FYZ, HUV, NBK, NBE 

7. ročník 
MAT, GEG, BIO, SJL, INF, VYV, ETV, NEJ, ANJ, RUJ, FRJ, OBN, TSV, FYZ, HUV, NBK, 
NBE, SPJ 

8. ročník 
MAT, GEG, BIO, SJL, INF, VYV, ETV, NEJ, ANJ, RUJ, OBN, VUM, TEV, SEE, HUV, NBK, 
NBE, SPJ 

9. ročník GEG, NEJ, BIO, ANJ, SJL 

Mediálna výchova 
 
 
 

5. ročník MAT, DEJ, BIO, SJL, INF, NEJ, VYV, FYZ, HUV, NBK 

6. ročník BIO, CHE, INF, SJL, NEJ, ANJ, VYV, FYZ, HUV, NBK 

7. ročník MAT, BIO, ETV, SJL, NEJ, CHE, VYV, INF, FYZ, HUV, NBK, SPJ 

8. ročník DEJ, BIO, ETV, NEJ, RUJ, SJL, FRJ, VUM, INF, TSV, HUV, NBK 

9.ročník DEJ, IVP, NEJ, BIO, SJL 

Multikultúrna výchova 
 
 
 

5. ročník MAT, DEJ, SJL, INF, NEJ, ANJ, HUV, FYZ, NBE 

6. ročník GEG, DEJ, OBN, ETV, NEJ, RUJ, FRJ, INF, SJL, HUV, FYZ, NBE 

7. ročník MAT, GEG, DEJ, BIO, OBN, ETV, NEJ, ANJ,  RUJ, FRJ, INF, HUV, SJL, NBE, SPJ 

8. ročník GEG, DEJ, OBN, ETV, NEJ, ANJ, RUJ, SJL, FRJ, FYZ, HUV, NBE, SEE, SPJ 

9. ročník GEG, ANJ SJL, NEJ 

Ochrana života a zdravia 
 
 
 

5. ročník BIO, SJL, INF, NEJ, TEV, VYV, FYZ, NBK, NBE 

6. ročník MAT, BIO, CHE, SJL, NEJ, TEV, FYZ, HUV, NBK, NBE 

7. ročník MAT, BIO, ETV, CHE, SJL, NEJ, ANJ, TSV, FYZ, HUV, NBK, NBE, SPJ 

8. ročník MAT, BIO, ETV, CHE, SJL, NEJ, FRJ, TSV, VUM, FYZ, SEE, HUV, NBK, NBE, SPJ 

9.ročník GEG, ANJ, SJL 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
 
 
 

5. ročník MAT, DEJ, BIO, ETV, SJL, NEJ, ANJ, VYV, TSV, FYZ, HUV, NBK, NBE 

6. ročník MAT, DEJ, BIO, OBN, ETV, NEJ, ANJ, FRJ, CHE, VYV, INF, SJL, TSV, FYZ, HUV, NBK, NBE 

7. ročník MAT, DEJ, BIO, OBN, ETV, NEJ, ANJ, FRJ, CHE, VYV, INF, SJL, TSV FYZ, HUV, NBK, NBE 

8. ročník MAT, DEJ, BIO, OBN, ETV, NEJ, ANJ, FRJ, CHE,  INF, SJL, TSV FYZ, SEE, HUV, NBK, NBE 

9. ročník BIO, ANJ, NEJ, MAT, IVP, BIO, ANJ, SJL 

Regionálna a tradičná ľudová 
kultúra 

 
 
 

5. ročník SJL, BIO, HUV, ANJ, VYV, NBE 

6. ročník SJL, BIO, OBN, HUV, VYV, RUJ, NBE 

7. ročník DEJ, OBN, HUV, NEJ, RUJ, FRJ, VYV, SJL, NBK, NBE, SPJ 

8. ročník GEG, SJL, BIO, OBN, HUV, NEJ, RUJ, NBK, SEE 

9. ročník GEG, DEJ, NEJ, SJL 

Dopravná výchova 
 
 
 

5. ročník MAT, SJL, HUV, NBK 

6. ročník MAT, SJL, HUV, ANJ, NBK 

7. ročník MAT, SJL, HUV, ANJ, FRJ, NBK 

8. ročník MAT, DEJ, SJL, NEJ, RUJ, FRJ, NBK 

9. ročník SJL 

Tvorba projektu a prezentačných 
schopností 

 
 
 

5. ročník MAT, GEG, DEJ, BIO, SJL, INF, NEJ, ANJ, FYZ, HUV 

6. ročník MAT, GEG, DEJ, BIO, OBN, NEJ, ANJ, RUJ, CHE, VYV, INF, SJL, FYZ, HUV, NBK 

7. ročník MAT, GEG, DEJ, BIO, NEJ, ANJ, RUJ, SJL, FYZ, CHE, VYV, INF, HUV, NBE, SPJ 

8. ročník MAT, GEG, DEJ, BIO, SJL, NEJ, ANJ, RUJ, FRJ, CHE, INF, VUM, HUV, SEE, NBE, SPJ 

9. ročník GEG, DEJ, MAT, IVP, NEJ, BIO, ANJ, SJL 
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7.ROZVOJ FINAČNEJ GRAMOTNOSTI 

Finančná gramotnosť je dôležitou súčasťou iŠkVP. Naším cieľom je vies žiakov k nasledovným 

kompetenciám: 

- kompetencie nevyhnutné pre finančné  a  existenčné  zabezpečenie seba a svojej rodiny a pre aktívnu 

účasť na trhu finančných produktov a služieb 

- vyhľadávať  správne  informácie, kriticky myslieť, rozoznávanie potrebného od  zbytočného, odlíšenie 

pravdivého od nepravdivého i efektívne využívanie informácií 

- vedieť vybrať najlepšie riešenie a zároveň rešpektovať okolnosti rodinné, spoločenské, právne, etické, 

ale aj ekologické. Riešenia porovnávať s osobnými preferenciami, skúsenosťami a intuíciou 

- vedieť v domácnosti finančne hospodáriť  

- vedieť správať sa finančne zodpovedn 

Výučba je potom prednostne zameraná na získavanie zručností a rozvíjanie stratégií pre život. 

- Ukazovať rozmanitosť ponuky produktov, služieb a inštitúcií  –  do vyhľadávania rozmanitých 

finančných produktov a služieb môžu byť zapojení samotní žiaci. 

- Venovať sa so žiakmi porovnávaniu podobných produktov a služieb, z ktorých žiaci vyberajú tie 

najvýhodnejšie pre danú situáciu. 

- Sledovať so žiakmi vývoj niektorých produktov alebo služieb v čase. 

- Rozvíjať stratégiu smerujúcu k informovanému rozhodovaniu podľa zásady „produkty, služby a 

inštitúcie sa menia, zručnosti ostávajú“ (napr. žiaci majú za úlohu vybrať najvýhodnejší úver pre 

modelovú rodinu s istými parametrami) 

- Naučiť žiakov identifikovať dôležité informácie: využívať autentické materiály – reklamné letáky, 

inzeráty, komerčné ponuky. Precvičovať so žiakmi čítanie s porozumením  –  uplatňujte rôzne metódy 

podporujúce čítanie s porozumením spolu so žiakmi vyhľadávať varovné signály klamlivých ponúk 

(drobné písmo, neprehľadnosť zmluvy). 

    Rozvoj finančnej gramotnosti sa prelína jednotlivými predmetmi a prierezovými témami rešpektujúc 

Národný štandard finančnej gramotnosti a Metodiku na zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosi 

do školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl. Finančná gramotnosť sa prelína vo 

všetkých predmetoch tak na úrovni ISCED1 ako aj na úrovni ISCED 2. V 9. ročníku je vytvorený predmet 

Informatika v praxi, ktorá v sebe nesie obsah finančnej gramotnosti vyplývajúc z projektu Viac ako peniaze.  

     Finančnú gramotnos žiako rozvíjame aj prostredníctvom rôznych dobrovoľných zbierok ako Biela 

pastelka, Modrý gombík, Deň narcisov, kedy sami žiaci sú spoluorganizátormi aktivít a dobrovoľníkmi, ktorí 

majú na zodpovednosti zbieranie finačných prostriedkov.  

      Vedomosti pedagógov z oblasti finančnej gramotnosti zabezpečujeme: 

- 2 pedagógovia vyškolení v programe Viac ako peniaze Junior Achievement  

- vzdelávania, workshopy, semináre 

- samoštúdium odbornej literatúry 

- výukové programy 

- besedy 

Príloha 2  - Zapracovanie tém finančnej gramotnosti v jednotlivých predmetoch 
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9.PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 

Podpora zdravého životného štýlu je podstatnou prioritou rozvoja kľúčových kompetencií žiakov s cieľom 

preventívne pôsobiť a v pozitívnom smere ovplyvniť zdravý rast a fyzický a duševný vývin ako aj kvalitu 

života a zdravie žiakov do budúcnosti.  

Zdravie a zdravé prostredie v je pre nás kľúčovou prioritou s cieľom predchádzať obezite a nadváhe, 

odbúravať pasívne trávenie voľného času a pasívnu nadmernú spotrebu sledovaním televízie alebo hraním 

sa „obrázkových“ hier. 

Ďalším dôležitým cieľom je odstraňovať nesprávne stravovacie návyky u žiakov. 

V súlade s Národným akčným plánom v prevencii obezity na roky 2015 – 2025 venujeme pozornosť rozvoju 

zručností a návykov žiakov v týchto oblastiach: 

a. podpora zdravej výživy 

b. rozvoj pohybových zručností a fyzickej aktivity 

c. rozvoj mentálneho zdravia – Program vyučovania šťastia 

Jednotlivé zručnosti rozvíjame nasledovne: 

1. Oblasť podpory fyzickej aktivity 

a. dotácia hodín telesnej výchovy o 1 vyučovaciu hodinu v 5. - 9. ročníku 

b. ponuka športových krúžkov (napr. basketbalový, hokejový, korčuliarsky, stolno – tenisový, florbalový 

krúžok a pod.) 

c. podpora ľadového hokeja otváraním bežných tried so športovou prípravou od 5. ročníka, 

sústreďovanie hráčov ľadového hokeja už od 1. ročníka 

d. plavecký výcvik v 3. a 5. ročníku 

e. lyžiarsky výcvik v 4. a 7. ročníku 

f. zapájanie sa do športových súťaží  

g. podpora projektov  a aktivít v oblasti športu: Týždeň mobility, športový medzinárodný deň detí, Do 

školy na bicykli, podpora hokejových, cyklistických a cyklotrialových podujatí  a pod.  

h. ukážky športov v spolupráci so športovými klubmi v meste Lučenec, realizácia športových aktivít 

v spolupráci s materskými školami, športové aktivity tried s rodičmi, letné tábory, školy v prírode 

a pod.  

i. individuálna podpora žiakov so zdravotnými problémami v rámci ponuky zdravotnej telesnej výchovy 

j. aktívne prestávky – veľké prestávky trávia žiaci na školskom dvore 

Tieto aktivity koordinujú: vyučujúci telesnej a športovej výchovy, športovej prípravy, koordinátor rozvoja 

telesnej výchovy na I. stupni, koordinátor podpory ľadového hokeja, koordinátor spolupráce s materskými 

školami, vedúci predmetových komisií a metodických združení  
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Tejto priorite sa podriaďuje aj podpora materiálno – technického vybavenia školy: telocvičňa, malá 

telocvičňa, cvičebňa na elokovanom pracovisku, hádzanárske ihrisko, multifunkčné ihrisko, basketbalové 

ihrisko, hádzanársky sektor. Škola využíva aj park, zimný štadión, mestské kúpalisko, kúpaliská v okolí 

Lučenca. Škola by potrebovala v blízkosti školy možnosť využívať aj ďalšiu telocvičňu hlavne v zimnom 

období.  

Multifunkčné ihrisko je priestorom školy na hodiny telesnej výchovy a aktívne trávenie mimovyučovacieho 

času, napríklad počas činnosti ŠKD. Priestor je postupne dobudovaný pre rôzne vekové kategórie a na 

rôzne účely, napr. preliezky, do budúcna sa bude realizovať vybudovanie fitnes parku.  

2. Oblasť podpory zdravej výživy 

a. v rámci rozvoja kompetencií u žiakov sa podpora realizuje ako prierezová téma v predmetoch 

prvouka, biológia, telesná a športová výchova, etická výchova, občianska výchova 

b. v rámci predmetu Zdravý životný štýl v 7. ročníku 

c. v rámci realizácie projektov a aktivít: Týždeň zdravej výživy, aktivity  v spolupráci so SZŠ v Lučenci, 

besedy s odborníkmi z RÚVZ a inými odborníkmi zaoberajúcimi sa oblasťou stravovania a zdravej 

výživy (napr. Včelí kRaj a pod.), zapájanie sa do súťaží a projektov; 

d. učíme žiakov kriticky hodnotiť marketing a reklamu 

e. informačné nástenky v priestoroch školy 

f. Široká dostupnosť zdravej voľby potravín: 

- v rámci podpory zdravého stravovania: mliečny program, program Školské ovocie 

- v rámci podpory zdravého stravovania: výber z dvoch jedál v školskej jedálni, doplnenie stravy 

výberom šalátov, ponukou ovocia zabezpečenie vyváženej stravy 

- pravidelná kontrola ponuky tovaru školského bufetu 

Tieto aktivity zabezpečujú v rámci predmetov jednotliví vyučujúci, koordinátori zdravého životného štýlu na I. 

a II. stupni, príslušné predmetové komisie a metodické združenia.   

3. Rozvoj mentálneho zdravia – Program vyučovania šťastia 

V školskom roku 2017/2018 sa ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci pod vedením Ing. Agnesy Setničkovej zapojila 

do Programu vyučovania šťastia. Vyučovanie šťastia je veľmi potrebné a aktuálne, pretože rapídne rastie 

počet depresívnych a vystresovaných detí na celom svete. Podľa Zdravotníckej svetovej organizácie práve 

depresia bude najväčším zdravotným problémom v roku 2020. 

Je preto nevyhnutné učiť šťastie a pocit blahobytu v školách, aby sa budúca generácia naučila chrániť 

vlastné mentálne zdravie. Martin Seligman, ktorý je otcom pozitívnej psychológie, vymenúva tri dôvody 

vyučovania šťastia: je liekom proti depresii, zvyšuje pocit spokojnosti a túžbu žiť, podporuje učenie a 

kreatívne myslenie. Podľa výskumu pozitívnej psychológie šťastie má veľa výhod napr.: zvyšuje motiváciu a 

učebný výkon. Šťastní ľudia žijú dlhšie, majú lepšiu schopnosť riešiť problém, vedia sa lepšie koncentrovať 

na svoju prácu, sú kreatívnejší, viac nápomocní a v živote úspešnejší. 
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Program vyučovania šťastia na základe prísnych metodických a výskumných výsledkov pozostáva z 10 

postupne na seba viazaných tém, ktoré ťa postupne oboznamujú s rôznymi zložkami a podmienkami šťastia. 

Program je pestrý, podporuje individuálne aj skupinové vyučovanie. Základ vyučovacích hodín šťastia tvorí 

povzbudzujúce, posilňujúce správanie, a pri realizácii aktivít dostane priestor relaxácia, uvoľnenie napätia, 

meditácia, rozprávanie vlastných skúseností a príbehov, ako aj spoločné myslenie alebo zážitkové 

konštruovanie nových poznatkov. Na vyučovacích hodinách šťastia v prvom rade hrá dôležitú rolu hudba, 

kreslenie a improvizačné hry, fotenie alebo tvorba videa a iné tvorivé aktivity. 

Tematické okruhy: 

1. Vďačnosť podporujúca šťastie               

2. Precvičovanie optimizmu                                         

3. Starostlivosť o vzťahy                             

4. Dobré skutky podporujúce šťastie          

5. Vytýčenie a dosiahnutie cieľov               

6. Stratégie riešenia problémov              

8. Radosť z maličkostí                            

9. Odpustenie                                          

9. Telesný pohyb                                     

10. Trvalo udržateľné šťastie                     

Prednosti hodín vyučovania šťastia: 

1. Rozvíja u žiakov schopnosť riešiť problém 

2. Rozširuje obzor a spôsob myslenia  

3. Buduje telesné, duševné a spoločenské zdroje 

4. Neutralizuje negatívne pocity 

5. Chráni mentálne zdravie  

6. Znižuje agresivitu v kolektíve 

7. Zlepšujú sa e vyučovacie výsledky  

8. Pokým sa žiak učí, zároveň sa aj rozvíja a stáva sa šťastnejším 

 

10.ROZVOJ ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI 

     Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií, 

predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov 

v pracovnom i osobnom živote. Nedostatočná, nevyzretá čitateľská (a informačná) gramotnosť vedie v 

konečnom dôsledku k vážnym problémom pri štúdiu, ako aj pri uplatňovaní nárokov na trhu práce. 

 

     Z tohto dôvodu kladieme v iŠkVP významnú úlohu rozvoju čitateľskej gramotnosti vychádzajúc 

z Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti MŠVVaŠ z apríla 

2016.  
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     Tí, ktorí získajú zručnosť čítania v detstve, v živote potom čítajú a učia sa rýchlejšie ako tí, ktorí ju 

nezískali. Majú pritom väčšiu slovnú zásobu, čo znamená, že nestroskotajú pri zložitejších textoch, a lepšie 

rozpoznávajú postup príbehov a formulujú svoje argumenty, čo je schopnosť, ktorá sa inými prostriedkami 

nedá rozvinúť. 

     Čítanie aj napriek prieniku moderných informačných technológií ostáva základnou stratégiou 

nadobúdania vedomostí, odborných znalostí, rozširovania a prehlbovania poznatkovej bázy človeka, ale aj 

získavania rozličných praktických a profesijných zručností. 

 

     Naším cieľom je umožniť žiakom možnosť výberu žánrov a učiť ich kriticky hodnotiť. Žiaci, ktorí 

pravidelne čítajú beletriu a ďalšie materiály, napr. časopisy, noviny a nebeletristickú literatúru, boli zvyčajne v 

čitateľských prieskumoch mimoriadne úspešní. 

 

     Ďalším cieľom je odstraňovanie  fenoménu bibliofóbie alebo tzv. a-gramotnosti u žiakov a mládeže. Ide 

o rozhodnutie nečítať napriek schopnosti čítať – trvalá ľahostajnosť voči knihám a čítaniu, čo predstavuje 

úplne nový postoj ku knihám. 

 

     Pri čitateľskej gramotnosti sa hlavný dôraz kladie na funkčný charakter čítania za účelom rýchleho 

získavania a efektívneho spracovania informácií. Čitateľská gramotnosť sa prelína s ďalšími oblasťami 

gramotnosti (prírodovedná, matematická, informačná, sociálna a ďalšie), preto je jej rozvoj veľmi dôležitý pri 

osvojovaní zručností, rozvíjaní schopností a pri získavaní vedomostí v ďalších vzdelávacích oblastiach. 

 

     Rozvoj čitateľskej gramotnosti sa prejavuje v nasledovných rovinách: 

 vzťah k čítaniu 

Predpokladom pre rozvíjanie čitateľskej gramotnosti je potešenie z čítania a vnútorná potreba čítať. 

 doslovné porozumenie 

Čitateľská gramotnosť stavia na schopnosti dekódovať písané texty a vytvárať porozumenie na doslovnej 

úrovni so zapojením doterajších znalostí a skúseností. 

 metakognícia 

Súčasťou čitateľskej gramotnosti je schopnosť a návyk seba regulácie, t. j. schopnosť reflektovať zámer 

vlastného čítania, v súlade s ním voliť texty a spôsob čítania, sledovať a vyhodnocovať vlastné porozumenie 

čítanému textu a zámerne voliť stratégie pre lepšie porozumenie, prekonávanie náročnosti obsahu i zložitosti 

vyjadrenia. 

 podeliť sa 

Čitateľsky gramotný človek je pripravený podeliť sa o svoje zážitky, porozumenie a pochopenie textu s 

ďalšími čitateľmi. Svoje pochopenie textu porovnáva s jeho spoločensky akceptovanými interpretáciami, 

všíma si zhody a premýšľa o rozdieloch. 

 aplikácia 

Čitateľsky gramotný človek využíva čítanie na sebarozvoj, ako aj k vlastnému rozhodovaniu a konaniu a 

čítanie bohato zúročuje v celom svojom živote vo všetkých jeho dimenziách. 
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     V rozvoji čitateľskej gramotnosti rozvíjame jej tri aspekty: získavanie 

informácií, vytváranie interpretácie a posúdenie textu. Prvé dva aspekty zaisťujú zručnosti, ktoré čitateľ 

uplatňuje pri práci so samotným textom, tretí aspekt vyžaduje predovšetkým znalosti, ktoré si žiak osvojil už 

predtým alebo v inom prostredí. 

     Z tohto dôvodu sa na rozvoji čitateľskej gramotnosti podieľajú všetky metodické združenia 

a predmetové komisie.  

 

     Úlohou vedenia školy v spolupráci s predmetovými komisiami a metodickými združeniami je 

zapájať sa do výziev a projektov podporujúcich rozvoj čitateľskej gramotnosti.  

 

Aktivity na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti 

1. Spolupráca s inštitúciami 

a. Novohradská  knižnica Lučenec 

b. Slovenská pedagogická knižnica 

c. Novohradské osvetové stredisko 

d. Iné organizácie 

 

2. Aktivity na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti 

a. Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice (SPK) 

b. Záložka do knihy (SPK) 

c. Marec – mesiac knihy 

d. Popoludnie s poéziou 

e. Besedy s autormi 

f. Literárne exkurzie 

g. Literárne nástenky 

h. Tvorba školského časopisu 

i. Výstavky kníh 

j. Rozhlasové relácie 

k. Vystúpenia žiakov na akadémiách a besiedkach 

l. Podpora dramatizácie na vyučovacích hodinách 

m. Krúžková činnosť 

n. Účasť žiakov na literárnych súťažiach v tvorbe poézie a prózy 

o. Účasť žiakov na Olympiáde zo slovenského jazyka 

p. Účasť žiakov na súťažiach v prednese poézie a prózy 

q. Účasť žiakov na aktivitách a súťažiach v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti 

r. Ročníkové a predmetové projekty 

s. Hodiny hlasného čítania, hodiny tvorivého písania 

t. Aktivity celoslovenského, regionálneho a miestneho charakteru 

 

3. Činnosť školskej knižnice 
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a. Podporovať tvorivú činnosť pedagógov v školskej knižnici 

b. Podporovať aktivity školskej knižnice 

c. Pravidelne dopĺňať knižný fond 

d. Skvalitňovať prostredie školskej knižnice 

4. Vo vyučovacom procese podporovať rôzne organizačné formy (blokové, projektové, 

skupinové vyučovanie a pod.) a netradičné formy vyučovania. 

 

5. Pravidelne sa zúčastňovať rôznych druhov meraní úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov: 

a. Komparo 4 

b. Komparo 8, Komparo 9 

c. Testovanie 5, Testovanie 9 

d. Riaditeľské previerky 

e. Iné 

Z výsledkov týchto meraní vyvodzovať v príslušných predmetových komisiách a metodických združeniach 

opatrenia. Zároveň o výsledkoch pravidelne informovať zákonných zástupcov. 

 

6. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

      Dôležitým predpokladom pre rozvoj čitateľskej gramotnosti je mať odborne vyškolených pedagógov. 

V tejto súvislosti spolupracujeme s MPC, ktoré poskytuje akreditované vzdelávacie programy a v rámci 

kontinuálneho vzdelávania dlhodobo podporujeme účasť pedagógov na týchto vzdelávaniach.  

Konštatujeme, že k 1.9.2016 má jedna tretina pedagogického zboru absolvované kontinuálne vzdelávanie 

MPC Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ. 

 

      Zároveň podporujeme účasť pedagógov na rôznych odborných seminároch a workshopoch v tejto 

oblasti. Zabezpečujeme dopĺňanie knižného fondu o odborné materiály.  

 

      V rámci Klubu moderných učiteľov je naším cieľom organizovať interné vzdelávacie aktivity pre 

pedagógov s odborníkmi v tejto oblasti, s autormi, ako aj podporovať výmenu vzájomných skúseností na 

úrovni pedagógov, organizovať metodické dni a pod.  

Aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti koordinujú koordinátori rozvoja čitateľskej gramotnosti na I. a II. 

stupni, ktorí majú ukončené vzdelávanie MPC Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ.  

 

7. Podpora čítania v rodine 

      Školské prostredie tak nie je samo o sebe jediným činiteľom, ktorý má na rozvoj čítania vplyv. Domáce 

aktivity zamerané na čitateľskú gramotnosť v ranom veku tvoria základ pre to, aby sa deti naučili čítať v 

škole. Samotnú motiváciu k čítaniu ovplyvňuje čitateľské prostredie a kultúra, ktorá čitateľov obklopuje. 
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III.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  
 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenie žiakov  

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

 

1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenie žiakov  

a. Kontrola a hodnotenie správania žiakov 

Veľkú pozornosť venujeme nielen vzdelávaciemu procesu, ale aj výchove a otázke správania sa žiakov 

počas a mimovyučovacieho procesu. Práva a povinnosti žiakov a všetky otázky s tým súvisiace upravuje 

aktuálne platný školský poriadok školy, s ktorým boli oboznámení žiaci na triednických hodinách a rodičia na 

triednom rodičovskom združení na začiatku školského roka, a ktorý je prístupný k nahliadnutu na webovej 

stránke školy.  

Diagnostika správania sa realizuje formou pozorovania, rozhovorov so žiakmi, pedagógmi, zákonnými 

zástupcami, formou dotazníkov.  

Zistené výchovné problémy  odstraňujeme nasledovnými spôsobmi: 

- individuálne pohovory žiaka s triednym učiteľom, vedením školy, špeciálnym pedagógom, kariérnym 

poradcom, zákonným zástupcom príp. políciou. 

- skupinové triedne komunity za prítomnosti triedneho učiteľa, špeciálneho pedagóga, vedenia školy, 

psychológa z centier psychologických  poradní alebo polície 

- realizácia preventívnych aktivít na triednických hodinách, etickej výchove, výchovné koncerty, besedy 

s odborníkmi, aktivity školy a mesta; 

Školský poriadok upravuje aj príkladné správanie sa žiakov (za pomoc, prípravu na vyučovanie, 

dosahovanie vynikajúcich výsledkov, vysoko humánny čin) a je vyzdvihnuté formou morálneho ocenenia – 

forma pochvál triednym učiteľom a riaditeľom školy, ako aj formou vecného ocenenia na konci školského 

roka.  

b. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka 

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

väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame 

z aktuálne platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa 

sústreďujeme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. 

 Súčasťou hodnotenia je: 

-  vyzdvihnutie kladných stránok žiackeho výkonu a prístupu k práci; 

-  citlivé upriamenie pozornosti na nedostatky v príprave, v žiackom výkone; 
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-  pozitívna motivácia - povzbudenie do ďalšej práce;  

-  v spätnej väzbe poskytujeme návody a rady, ako postupovať pri odstraňovaní   nedostatkov;  

Významným kritériom v hodnotení žiaka je prepojenie vedomostí s praktickými zručnosťami a 

spôsobilosťami. 

      Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa berie do 

úvahy vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon, rešpektujú sa odporúčania špeciálno 

– pedagogickej poradne a individuálneho plánu žiaka, ktorý vypracováva vyučujúci daného predmetu 

v spolupráci so špeciálnym pedagógom.  

Zásadne odlišujeme hodnotenie spôsobilostí, vedomostí a zručností od hodnotenia správania. V procese 

hodnotenia učiteľ uplatňuje čo najvyššiu objektívnosť, primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, 

rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  
 
Monitorujeme: 
 

a. plnenie Štátneho a Školského vzdelávacieho programu školy, Školského výchovného programu; 

b. plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, pokynov ústredných 
orgánov štátnej správy, metodických pokynov MŠ SR, pokynov a nariadení zriaďovateľa – Mesto 
Lučenec; 

c. zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť nakladania s prostriedkami rozpočtu školy, starostlivosť o 
majetok školy;  

d. vybavovanie a prešetrenie petícií, sťažností, oznámení a podnetov;  

e. zabezpečenie výchovy na dodržanie ľudských práv;  

f. plnenie opatrení prijatých na úpravu zistených nedostatkov;  

g. kontrola dodržiavania pracovno-právnych a mzdových predpisov;  

h. kontrola a usmerňovanie realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu; 

i. kontrola realizácie projektov, do ktorých je škola zapojená;  

j. kontrola úloh z oblasti výchovného poradenstva, mimoškolských aktivít; 

k. kontrola integrácie v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu; 

l. kontrola na úsekoch BOZ, CO, PO, údržby školy, materiálno – technického vybavenia školy; 

Nástroje vnútorného systému kontroly a hodnotenia:  

a. Pozorovania (hospitácie) 

b. Rozhovoru 

c. Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo 

všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.) 
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d. Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

e. Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných 

pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

f. Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

g. Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“) 

 

3.Hodnotenie školy  
 
Monitorujeme pravidelne: 

 Podmienky na vzdelanie 

 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

 Prostredie – klímu školy  

 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania  

 Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Výsledky vzdelávania  

 Riadenie školy  

 Úroveň výsledkov práce školy 

   

Kritériom pre nás je: 

 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

 Kvalita výsledkov  

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

 Dotazníky pre žiakov a rodičov  

 Dotazníky pre absolventov školy   

 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  

 SWOT analýza  
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IV. Školský učebný plán 

ROZDELENIE HODÍN DO ROČNÍKOV JE V PRÁVOMOCI ŠKOLY.  
MAXIMÁLNY POČET HODÍN ŽIAKA V 1.-4. ROČNÍKU JE MAXIMÁLNE 96 HODÍN A U ŽIAKA 5.-9.ROČNÍKA 146 HODÍN. 

 

ISCED 1 

ČASOVÁ DOTÁCIA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOCH  - ISCED 1  

Rámcový učebný plán ISCED 1 
 

    
  I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C 

 

  
ŠVP Dotácia                           SPOLU 

JaK SJL 26 9   9 9 9 7 7 7 9 9 9 9 9 9 102 

  1. CJ 6 0   0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 18 

PaS PDA 3 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  VLA 3 0   0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 12 

MaPsI MAT 14 5   4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 

  IFV 3 0   0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

ČaH ETV/NBV 4 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

ČaSP PVC 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

UaK VYV 4 1   1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 15 

  HUV 4 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

ZaP TEV 8 0   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

                  Voliteľné predmety 
                

                  

 
JAH 0 2   1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 

 
RGV 0 2   1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 

  
76 20   21 21 21 23 23 23 26 26 26 26 26 26 288 
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VOLITEĽNÉ PREDMETY -  ISCED 1 

     Voliteľné predmety Regionála výchova a Jazyky hrou  boli vytvorené školou na dotvorenie 

ŠkVP. 

Názov  Vzdelávacia oblasť 

ISCED 1 

Ročník Časová dotácia 

Regionálna výchova (RGV) Príroda a spoločnosť 1.ročník/ 2.ročník 1h/1h týždenne 

Jazyky hrou (JAH) Jazyk a komunikácia 1.ročník/ 2.ročník 1 h/1h týždenne 

       Predmet Jazyky hrou umožňuje výučbu cudzieho jazyka v 1. a 2. ročníku, čím naša škola ponúka 

možnosť učiť sa komplexne cudzí jazyk od 1. až po 9. ročník.  

      Regionálna výchova v 1. a 2. ročníku zabezpečuje náväznosť s vlastivedou od 2. ročníka 

a ponúka žiakom hlbšie poznávanie a vytvorenie si vzťahu k svojmu najbližšiemu okoliu a prostrediu, 

v ktorom žijú.  

ISCED 2 

 

Počet hodín 5. – 9. ročníka je 146 hodín. 
Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 5. a 6. ročníka nesmie 

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

VOLITEĽNÉ PREDMETY -  ISCED 2 

Názov  Vzdelávacia oblasť  

ISCED 2 

Ročník Časová dotácia 

Športové hry (ŠPH) Zdravie a pohyb 5.-9.ročník 1 h/týždenne 

Zdravý životný štýl 

(ZŽŠ) 

Zdravie a pohyb 7.ročník 1h/týždenne 

Informatika v praxi 

(IVP) 

Človek a práca 

s informáciami 

9. ročník 1h/týždenne 

Konverzácia v 1. 

cudzom jazyku (KC1) 

Jazyk a komunikácia 5.ročník 

7. ročník 

1h/týždenne 

         Predmet Športové hry bol vytvorený na dotvorenie ŠkVP s cieľom podporiť športovú aktivitu 

žiakov a možnosť zapojiť do výuky i netradičné športové aktivity.  

     Predmet Zdravý životný štýl bol vytvorený na dotvorenie ŠkVP s cieľom rozvíjať a prehlbovať 

poznatky o vlastnom tele, vzťah jedinca k vlastnému telu, vzťahy medzi jedincami a vzťah k vlastnému 

telu vzhľadom na životné prostredie. Vedie ku schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich 

v praktickom živote, rozvíjať pozitívny vzťah k sebe samému a ku svojmu zdraviu a k jeho ochrane. 

Štruktúra učiva umožňuje pochopiť osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými 

vplyvmi   

      Predmet Informatika v praxi sa zameriava na rozvíjanie kompetencií v oblasti finančnej 

gramotnosti a aplikácie praktických zručností v oblasti práce s informačno – komunikačnými 

technológiami.  

      Predmet Konverzácie v 1. cudzom jazyku kladie dôraz na praktické rozvíjanie komunikačných 

zručností žiaka. 
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Rámcový učebný plán II. 
stupeň ISCED 2       V.A V.B V.M VI.A VI.Š VI.M VII.A VII.B VII.M VIII.A VIII.B VIII.M IX.A IX.B IX.B IX.M   

VZDEL. OBLASŤ   ŠVP Dotácia                                 Spolu 

Jazyk  a komunikácia SJL 23 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 

 
CJ1 15 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 

 
CJ2 4 4 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Matematika MAT 19 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 

a práca s informáciami INF 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         13 

Človek a príroda FYZ 5 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 19 

 
CHE 4 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 19 

  BIO 5 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

Človek a spoločnosť DEJ 6 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 23 

 
GEG 5 2,5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 25 

  OBN 4 0       1 1 1 1 1 1 1 1 1    1 1 1 1 13 

Človek a hodnoty ETV/ NAV 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         13 

Človek a svet práce SEE 1 0                   1 1 1         3 

 
THD 1 0                         1 1 1 1 3 

Umenie a kultúra HUV 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1               10 

 
VYV 3 0,5 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 
              12 

  VUM 1 0                   1 1 1         3 

Zdravie a pohyb TSV 10   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 

Voliteľné predmety                                         

 Človek a práca s informáciami 
Informatika v 
praxi    1                         1 1 1 1 3 

 Jazyk a komunikácia 

Konverzácia 
v 1.cudzom 
jazyku    2 1 1 1       1 1 1               6 

 Zdravie a pohyb 
Zdravý životný 
štýl    1             1 1 1               3 

 Zdravie a pohyb SPH    5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

        26 26 26 29 29 30 30 30 30 31 31 31 30 30 30 30 468 

  

115 31 
              

 

 

147 – M-
trieda/146 
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Rámcový učebný plán II. 
stupeň ISCED 2 – bežná trieda 

so športovou prípravou       V.Š VI.Š VII.Š VIII.Š IX.Š   

VZDEL. OBLASŤ   ŠVP Dotácia           Spolu 

Jazyk  a komunikácia SJL 23 2 5 5 5 5 5 25 

 
CJ1 15 0 3 3 3 3 3 15 

 
CJ2 4 4 0 2 2 2 2 8 

Matematika MAT 19 5 4 4 5 5 5 23 

a práca s informáciami INF 2 2 1 1 1 1  ------- 4 

Človek a príroda FYZ 5 1 0 1 1 2 2 6 

 
CHE 4 2 0 1 1 2 2 6 

  BIO 5 2 2 2 1 1 1 7 

Človek a spoločnosť DEJ 6 1 1 2 1 1 2 7 

 
GEG 5 2,5 2 1 1 2 2 8 

  OBN 4 0   1 1 1 1 4 

Človek a hodnoty ETV/ NAV 4 0 1 1 1 1   4 

Človek a svet práce SEE 1 0       1   1 

 
THD 1 0         1 1 

Umenie a kultúra HUV 3 0 1 1 1     3 

 
VYV 3 0,5 2 

1 1 
    4 

  VUM 1 0       1   1 

Zdravie a pohyb TSV 10   2 2 2 2 2 10 

 ŠPP 15 3 3 3 3 3 3 15 

Voliteľné predmety                  

 Človek a práca s informáciami 
Informatika v 
praxi    1         1 1 

 Jazyk a komunikácia 
Konverzácie 
(1.CUJ)    2 1   1     2 

 Zdravie a pohyb 
Zdravý životný 
štýl    1     1     1 

        26 29 30 31 30  

  
115 31 

     
156 hodín 
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V.Učebné osnovy 

 
Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho 

vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. 

 

1.Učebné osnovy predmetov v jednotlivých vzdelávacích oblastiach: 

ISCED 1 

Jazyk a komunikácia 
- Slovenský jazyk a literatúra (1. – 4. ročník) 
- 1. cudzí jazyk (3. – 4. ročník) 
- Jazyky hrou – voliteľný predmet (1. – 2. 

ročník) 
Matematika a práca s informáciami: 
- Matematika (1. – 4. ročník) 
- Informatická výchova (1. – 4. ročník) 
Príroda a spločnosť: 
- Vlastiveda (2. – 4. ročník) 
- Prírodoveda (1. – 4. ročník) 
- Regionálna výchova (1. - 2 ročník) 

Človek a hodnoty: 
- Etická výchova (1. – 4. ročník) 
- Náboženská výchova (1. – 4. ročník) 
Človek a svet práce: 
- Pracovné vyučovanie (4. ročník) 
Umenie a kultúra: 
- Výtvarná výchova (1. – 4. ročník) 
- Hudobná výchova (1. – 4. ročník) 
Zdravie a pohyb: 

- Telesná výchova (1. – 4. ročník) 
 

 

ISCED 2 

Jazyk a komunikácia: 
- Slovenský jazyk a literatúra (5. – 9. ročník) 
- 1. cudzí jazyk (5. – 9. ročník) 
- 2. cudzí jazyk (6. – 9. ročník) 
- Konverzácie v 1. cudzom jazyku (5. ročník, 

7. ročník) 
Matematika a práca s informáciami: 
- Matematika (5. – 9. ročník) 
- Informatika (5. – 8. ročník) 
- Informatika v praxi – voliteľný predmet (9. 

ročník) 
Človek a príroda: 
- Biológia (5. – 9. ročník) 
- Fyzika (6. – 9. ročník) 
- Chémia (6. – 9. ročník) 
Človek a spoločnosť: 
- Občianska náuka (6. – 9. ročník) 
- Geografia (5. – 9. ročník) 
- Dejepis (5. – 9. ročník) 

Človek a hodnoty: 
- Etická výchova (5. – 8. ročník) 
- Náboženská výchova (5. – 8. ročník) 
Človek a svet práce: 
- Svet práce (8. ročník) 
- Technika (9. ročník) 
Umenie a kultúra: 
- Hudobná výchova (5. – 7. ročník) 
- Výtvarná výchova (5. – 7. ročník) 
- Výchova umením (8. ročník) 
Zdravie a pohyb: 
- Telesná a športová výchova (5. – 9. 

ročník) 
- Športové hry – voliteľný predmet (5. – 9. 

ročník)  
- Zdravý životný štýl – voliteľný predmet (7. 

ročník)  
-  Športová príprava – 5. – 9. ročník
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2.Obsah jednotlivých učebných osnov 

1. Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu  vzdelávania  

2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových kompetencií 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s 

inými predmetmi  

4. Požiadavky na výstup  

5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania  

6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné 

časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.  

7. Hodnotenie predmetu 

 

      Učebné osnovy pre predmety sú zahrnuté v jednotlivých oblastiach vzdelávaniea ISCED 1 

a ISCED 2 a prístupné na webovej stránke www. zsstefanikalc.edupage.org . 

 

 

 Prílohy: 

Príloha 1: Učebné osnovy jednotlivých predmeto 

Príloha 2: Zapracovanie tém finančnej gramotnosti v jednotlivých predmetoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsstefanikalc.sk/%20zsstefanikalc.edupage.org

