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Platnosť 

Revidovanie 
Dátum Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2010 

 

-rozšírený počet hodín TEV v 1. ročníku o 3 hodiny - 

              tanečná príprava 

-zmena počtu vyučujúcich: 

  odišli – Mgr. Ganoczyová SJL – FRJ 

               Mgr. Zrotálová – FRJ – RUJ 

  prišli –  Mgr. Janíčeková – SJL –DEJ 

 -zriadenie špeciálnej triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím   

A variant 

-zriadenie nultého ročníka 

 1.9.2011 

upravený počet hodín  v 1.ročníku– SJL, ANJ, VYV, TEV 

zmena počtu vyučujúcich: 

odišli – RNDr. Halahijová - MAT – ZEM 

              Ing. Psotková  - CHEM   

 prišli – Mgr. Rohaľová – 1.-4. roč, ŠPPG 

           - Mgr. Kmošena – TEV – BIO 

2.9.2011- v pedagogickej rade bol prerokovaný a do ŠVP zapraco-

vaný Metodický pokyn č. 22/2011na hodnotenie žiakov ZŠ 

 1.9.2012 

Nové vyučovacie predmety:  

 1.ročník - DOP, DSU 

 2.ročník - TVD, DOP 

 3.ročník - TVD, DOP 

 4.ročník - HRD, ZAA 

 5.ročník - DOP, LOH 

 6.ročník - INF, DOP, LOH 

 7.ročník - INF, DOP, LOH 

 8.ročník - INF, DOP, LOH 

 9.ročník - REP, VMR, LOH 

Škola zapojená do projektu : “Vzdelávaním pedagogických   za-

mestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ 
 zmena počtu vyučujúcich: 

odišli-  Mgr.L. Kmošena a p. Laučíková 

prišli-  Mgr. D. Belina - BIO, CHE 

            Mgr. Migaľová – asistentka učiteľa 

            p. Kuzmová -       asistentka učiteľa 

 1.9.2013 

zmena počtu vyučujúcich: 

odišli- Mgr. A. Rengevičová 

           Mgr. E. Škvareninová 

           Mgr. J. Czabanyová 

prišli- Mgr. A. Slančová- SJL, FIL 

           Mgr. R. Fullová- ŠPP 

           Mgr. D. Migaľa- SJL, DEJ, ŠPP 
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 2.9.2014 

Doplnená prierezová téma Finančná gramotmosť  

Zmena počtu vyučujúcich 

Odišli – Mgr. D. Migaľa 

              Mgr. M. Trnovská 

              Mgr. J. Pokrievková 

Prišli – PaedDr. J. Veiszová 

              Mgr. V. Papež 

              Mgr. J. Mikušová 

 2.9.2015 

Inovácia v učebnom pláne ŠkVP 

1.ročník:  SJL    + 1 hod. spolu – 9 hod. 

  MAT + 1 hod. spolu – 5 hod. 

  PDO  +  1 hod. spolu – 1 hod. 

  DOP  –  1 hod. spolu – 0 hod. 

5.ročník:  THD  + 1 hod. spolu – 1 hod. 

  GEO  + 1 hod. spolu – 2 hod. 

  BIO   +  1 hod. spolu – 2 hod. 

  OBN  –  1 hod. spolu – 0 hod. 

  DOP  –  1 hod. spolu – 0 hod. 

Zmena počtu vyučujúcich: 

Odišli:  Mgr. V. Pápež 

  Mgr. M. Jurči 

  Mgr. J. Doležiová 

  Mgr. K. Migaľová 

Prišli:  M. Oravcová 

  Mgr. Gromský 

  Mgr. Čudejková 

Platnosť revidovanie 1.9.2016 Zmeny v ŠkVP  2. A 6. ročníka 

2. ročník 
rozšírený počet vyučovacích hodín: SJL o 1h., MAT o 1h. 

nevyučujú sa predmety: ANJ, INF, PRI, DOP  

nový predmet: PDO, počet hodín 2. 

6. ročník 
rozšírený počet vyučovacích hodín: DEJ o 1h., FYZ o 1h., VYV 

o 1h. 

nevyučujú sa predmety: NEJ, DOP 

skrátený počet vyučovacích hodín: MAT o 1h.,  

nový predmet: THD – 1h. 

 

Zmena počtu vyučujúcich 
 

Odišli: Mgr. Renáta Fullová 

            Mgr. Peter Gaži 

Prišli: Mgr. Ivana Bartková 

           Mgr. Michal Holík 

 1.9.2017 Zmeny v ŠkVP  3. a 7. Ročníka 

 

3. ročník 
rozšírený počet vyučovacích hodín: SJL o 1h., MAT o 1h. 

7. ročník 
rozšírený počet vyučovacích hodín: SJL o 1h., MAT o 1 hod., NEJ 

o 2h.  

Zmena počtu vyučujúcich 
Po materskej dovolenke nastúpila Mgr. Alena Janíčeková.  

Odišli: Stanislava Kuzmová          

Prišli: Mgr. Jana Chlepková, Mgr. Marta Benešová  

Projekt ŠOV: Mgr. Margita Kloptová 
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                                Emma Laučíková 

                       Mgr. Mária Vodáková 

                        Ing. Ingrid Ďurinová 

Platnosť revidovanie Dátum Zaznamenanie, inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

 1.9.2018 Zmeny v ŠkVP  4. a 8. Ročníka 

 

4. ročník 

rozšírený počet vyučovacích hodín: MAT o 1h. 

8. ročník 

rozšírený počet vyučovacích hodín: NEJ o 2h., nový 

predmet Loptové hry (LOH) – 1h.  

 

Zmena počtu vyučujúcich 

 

Po materskej dovolenke nastúpila  

Mgr. Ivana Sajková.  

 

Odišli: Mgr. Jana Čontofalská, Mgr. Matej Leško, 

Mgr. Marta Benešová          

Prišli: Mgr. Margita Kloptová, Mgr. Juraj Ďurica,  

Mgr. Oľga Husárová, Mgr. Mária Sivčiaková,  

Mgr. Ivana Kurhajcová, p. Emma Laučíková 

Projekt ŠOV:  

Mgr. Ivana Bartková –školský špeciálny pedagóg 

Bc. Michaela Šeďová – pedagogický asistent 
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Školský vzdelávací program ako základný dokument školy, podľa  ktorého sa uskutočňuje 

výchova a vzdelávanie bol koncipovaný v zmysle zákona NRSR č. 245/2008-§7 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Veľkosť školy 

História našej školy sa začala písaťv roku 1972, kedy sa otvorili brány školy pre prvých 

žiakov. Škole patrilo  5 budov. Nakoľko demografická krivka v počte žiakov začala klesať, 

zriaďovateľom bola jedna budova vyčlenená a odovzdaná CVČ. Stalo sa tak pred piati-

mi rokmi. 

Posledné štyri roky pribúdali žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, preto sme 

v školskom roku  2009/2010 vytvorili špecializovanú triedu. V  školskom roku 2010/2011 

špecializovaná trieda zanikla a bola zriadená špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym postih-

nutím a nultý ročník. 

Škola je umiestnená v strede sídliska  s možnosťou rýchleho presunu do centra mesta. 

V objekte areálu školy je CVČ. Žiaci  majú výhodu využívať toto zariadenie na popoludňajšiu 

krúžkovú činnosť a aj počas dopoludňajšieho vyučovania.  V blízkom okolí sú tri materské 

školy. Naši pedagógovia spolupracujú aj so svojimi žiakmi  s predškolákmi, ktorých vyučujú 

jazyk anglický, organizujú spoločné športové podujatia, napr. dni otvorených dverí. Učite-

lia sa zúčastňujú  rodičovských združení a informujú rodičov predškolákov o vízií našej ško-

ly. Neďaleko sa nachádza Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka,. Je na trase do dvoch ma-

lebných dediniek – Iľanovo, Ploštín, ktoré sú menšími centrami cestovného ruchu 

a žiaci školy spolu s vyučujúcimi využívajú tieto možnosti na športovo-branné činnosti. 

V Iľanove je lyžiarsky vlek so zjazdovkou vhodnou na lyžiarske výcviky. Škola má dlhoročnú 

dobrú spoluprácu s miestnou TJ. 

Škola je plne organizovaná, s jednou alebo dvoma triedami v ročníku, s kapacitou pri-

bližne 200 žiakov. V školskom roku 2015/2016 máme 5 tried na prvom stupni (vrátane 0. 

Ročníka), 5 tried na druhom stupni, 2 špeciálne triedy  a 2 oddelenia školského klubu. 

Súčasťou školy je školský klub detí a výdajná školská jedáleň. Vo výdajnej školskej je-

dálni sa stravujú žiaci a zamestnanci základnej školy a CVČ. 

Charakteristika žiakov 

Školu navštevujú prevažne žiaci z blízkeho okolia, ďalší žiaci dochádzajú 

z Iľanova a Ploštína, zo sídliska Podbreziny, ale i z Palúdzky a Ondrašovej. Škola je vybavená 

tak, že ju aj navštevujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V súčasnosti 

máme 27  začlenených žiakov a 19 žiakov v špeciálnych triedach. 
 Žiaci v špeciálnej triede sú vzdelávaní podľa učebných osnov špeciálnej základnej 

školy a ostatní začlenení žiaci sú vzdelávaní podľa IVP / individuálneho vzdelávacieho prog-

ramu/. Škola má veľmi dobré skúsenosti so vzdelávaním žiakov s poruchami učenia. 

 

Charakteristika pedagogického zboru 

Základná škola má kvalitné personálne obsadenie, všetci jej pracovníci spĺňajú kvalifi-

kačné podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti. 
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Vedenie základnej školy  tvorí riaditeľka ZŠ a jej zástupkyňa. Súčasťou širšieho vede-

nia školy sú vedúci MZ a PK a výchovná poradkyňa, ktorá poskytuje žiakom poradenstvo 

v oblasti profesionálnej orientácie a zameriava svoju činnosť na pedagogickú diagnostiku 

a pomoc žiakom s problémami učenia a správania. 

V základnej škole je zamestnaných 14 pedagógov na plný úväzok, 1 pedagogický asis-

tent a 2 vychovávateľky. 

  V ŠKD pracujú 2 vychovávateľky. V škole pracuje aj koordinátor pre enviromentál-

nu výchovu, koordinátor pre regionálnu výchovu, pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu 

a koordinátor pre prevenciu, ktorý má na starosti ochranu detí pred drogový-

mi a inými závislosťami, fyzickým a psychickým  násilím a prejavmi šikanovania. 

 

Meno Rok ukončeni

a VŠ, SŠ 

DPŠ 1.kval. 

skúška 

2.kval. 

skúška 

Vzdel. 

ved.prac. 

Aprobácia 

Gajdošová VŠ 1980 - 1996 2010 2005 SJL - DEJ 

Čontofalská VŠ 2001 - - - - BIO - VYV 

       

Fullová VŠ 2008 - - - - ŠPP 

Janíčeková VŠ 2007 - - - - SJL - DEJ 

Čudejková       

Belina VŠ 2010 - - - - BIO - CHE 

Leško VŠ 2007 - - - - TEV - TCHV 

Matyášová VŠ 1981 - 1998 - - 1.-4.roč. 

Mlynarčíková VŠ 2005 - 2013 - - TEV - ETV 

Mikušová VŠ 2003 

VŠ 2005 

-  - - PTP- PMP 

Molnárová VŠ 1987 - 1998 2013 - 1.-4.roč. 

Gromský       

Piovarčiová VŠ 1994 - 2007 - - 1.-4.roč. 

Rohaľová VŠ 2007 - - - - 1.-4.roč., PMP 

Sajková VŠ 2008 - - - - MAT - INF 

Kuzmová SŠ 1999 

SŠ 1970 

- - - - asistentka učiteľa 

Oravcová       

Plisková SŠ 1991 - - - - vychovávateľka 

Grigarová SŠ 1988 

SŠ 1991 

- - - - vychovávateľka 

Veiszová VŠ 1994 

VŠ 2005 

- 2005 - 2010 RJL-SURDO-

PÉDIA, PMP 

Veľký dôraz kladieme na ďalšie vzdelávanie učiteľov. Z ponúkaných vzdelávacích ak-

tivít (ponúkaných najmä MPC) vyberáme tie, ktoré zdokonaľujú profesijnú spôsobilosť za-

mestnancov, ich osobnostné vlastnosti, sprostredkovávajú pedagogickým pracovníkom naj-
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novšie poznatky z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pripravujú ich na výkon 

špeciálnych funkcií, pripravujú ich na I. a II. kvalifikačnú skúšku. Školský systém ďalšieho 

vzdelávania je zameraný na vytvorenie podmienok na sebavzdelávanie a oboznamovanie 

s najnovšou pedagogickou legislatívou. 

Podrobný a konkrétny plán ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov je súčas-

ťou ročného plánu školy a náplňou plánu kontinuálneho vzdelávania pracovníkov našej školy. 

 

Organizácia prijímacieho konania  

Škola vychádza v ústrety každému rodičovi, ktorý sa rozhodne pre vzdelávanie svojho 

dieťaťa na našej škole. Zápis do prvého ročníka sa realizuje v zmysle Zákona č. 245/2008  

o výchove a vzdelávaní a pokynov zriaďovateľa. Podľa VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 

8/2010 sa koná prvé tri pracovné dni nasledujúce po pätnástom januári bežného roka od 14,00 

do 18,00 hod., ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú 

školskú dochádzku. Na zápise sa zúčastňujú pracovníčky  CPPP, CŠPPP a pedagogické pra-

covníčky materských škôl. 

Vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 

Žiak po ukončení nižšieho sekundárneho vzdelania ISCED 2 získa doklad – vysved-

čenie. 

Žiak vzdelávaný v špeciálnej triede po ukončení primárneho vzdelania ISCED 1 získa 

doklad – vysvedčenie. 

Dlhodobé projekty 

Škola je zapojená do dlhodobého projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít / od 1. 9. 2012/, Zdravá škola,  Otvorená 

škola. Pravidelne sa zapája do  protidrogových projektov -  Bezpečne na školách a  Správaj 

sa normálne. Ďalšie projekty sú rozpracované a pripravované. Na škole pracuje školský det-

ský parlament, ktorý pod vedením pedagógov pomáha riešiť problémy našej školy, podporuje 

komunikáciu medzi žiakmi a pedagógmi a vedie žiakov k samostatnosti pri organizovaní 

školských akcií. Na škole je bohatá krúžková činnosť. 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Na škole aktívne pracuje rada školy, ktorá na pravidelných stretnutiach rieši aktuálne 

požiadavky školy. Zostavená je v zmysle zákona 596/2003 Z.z.§24 ods.2. Zasadá podľa plnu 

práce muimálne 4kát do roka a je veľmi nápomocná pri práci školy. 

Spolupráca so zriaďovateľom – okrem zákonom stanovených oblastí spolupráce je 

mesto voči škole ústretové v prepožičiavaní mestských priestorov, klziska, DK. 

Spolupráca s KŠÚ v Žiline – KŠÚ poskytuje metodickú pomoc v oblasti výchovno 

vzdelávacieho procesu. 

Občianske združenie Aurel  - si vytvorili rodičia našich žiakov. Finančne i materiálne 

prispieva pri organizovaní rôznych aktivít školy  ako sú  športové súťaže, lyžiarsky 

a plavecký výcvik, kultúrne podujatia, škola v prírode, ochrana človeka a prírody, odmeňova-

nie žiakov, regionálne exkurzie, školské výlety, MDD.  Triedni učitelia pravidelne informujú 
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rodičov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch formou triednych združení a  konzultácií.  Má-

me zavedenú elektronickú žiacku knižku. Škola má vytvorenú webovú stránku, ktorá je pra-

videlne aktualizovaná.   

Spolupráca s CPPP, CŠPPP, DIC – keďže je na škole 22 individuálne začlenených 

žiakov a 24 žiakov v špeciálnych triedach pre mentálne postihnutých, táto spolupráca je ne-

vyhnutná. 

Spolupráca s mestskou políciou- protidrogová prevencia a prevencia kriminality 

mladistvých 

   Dôležitou súčasťou vzdelávania žiakov so ŠVVP je spolupráca a sústavná ko-

munikácia s rodičmi žiakov so ŠVVP.  

Ďalej spolupracujeme s regionálnou televíziou Liptov, Mestskou knižnicou, Galériou 

P.M.B., Múzeom J. Kráľa, Centrom Kolomana Sokola, Expozíciou Tatrín, Liptovským mú-

zeom – Čierny Orol, Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva, Rodným domom 

Rázusovcov, Liptovským kultúrnym strediskom, Domom kultúry, s PDA. Škola využíva 

mestskú plaváreň, zimný štadión podľa potreby. Plánujeme bližšie spolupracovať 

s Informačným centrom mesta Liptovský Mikuláš, ktoré nám už pravidelne posiela e-mailom 

správy o kultúrnom dianí v meste. 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľká telocvičňa so sprcha-

mi a sociálnym zariadením,  odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky a chémie, hudobnej vý-

chovy, cudzích jazykov, sklad CO, dve učebne výpočtovej techniky, školské dielne, triedu 

vybavenú audiovizuálnou technikou a interaktívnou tabuľou, má zriadenú cvičnú kuchynku  

so spoločenskou miestnosťou určenou na stretnutia, porady a školenia. V areáli školy je škol-

ská jedáleň s výdajom stravy. Pri škole je priestranný športový areál, ktorý môže využívať aj 

verejnosť, je potrebné doň investovať, pretože je v nevyhovujúcom stave. Mesto sľúbilo jeho 

rekonštrukciu  v spolupráci s CVČ. 

Vyučujúci majú k dispozícii prenosné počítače – notebooky, dataprojektory 

a interaktívnu tabuľu. Bude potrebné dopĺňať kabinety modernejšími učebnými pomôckami 

pre zvýšenie efektívnosti vyučovania. Chceli by sme získať finančné prostriedky na skvalit-

nenie a dokompletizovanie školskej žiackej a učiteľskej knižnice, nový nábytok v učebniach, 

celkovú rekonštrukciu budov (podlahy, okná, sociálne zariadenia, osvetlenia). V spolupráci 

s Mestským úradom plánujeme vytvoriť ďalšiu učebňu s výpočtovou technikou pre rozvoj 

výučby s IKT. 

Škola potrebuje výmenu zastaralých a nefunkčných okien a zateplenie budovy. 

V budove základnej školy je potrebná rekonštrukcia sociálnych zariadení. Jedno sociálne za-

riadenie sa nám podarilo zrekonšruovať svojpomocne v roku 2008. 

Škola ako životný priestor 

Všetci pracovníci školy sa snažia vytvárať čo najpríjemnejšie prostredie  v jednotlivých 

učebniach, chodbách i v okolí budov. Súčasťou tried je kvetinová výzdoba, informačné tabule 

a nástenky, o ktoré sa starajú žiaci. Žiaci sú vedení a vychovávaní k udržiavaniu čistého pra-

covného prostredia. Okolie a areál školy má množstvo zelene, o ktorú sa starajú aj žia-

ci v rámci technickej výchovy. Zapájame sa do separovaného zberu. Plánujeme vysadiť ďal-

šiu zeleň a už sme zrealizovali  novú skalku. V medzinárodnom environmentálnom projekte 

škola získala titul „Škola klimatickej aliancie“. Máme množstvo informačných tabúľ, pane-

lov, násteniek, na ktorých vyučujúci i žiaci prezentujú svoju tvorbu, projekty, výtvarné práce, 
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športové výsledky, diplomy, ocenenia, prácu školského parlamentu.V rámci zbližova-

nia sa pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov budujeme tradíciu Vianočného jarmoku, 

kde žiaci prezentujú nielen svoje výrobky, kultúrne nadanie, ale aj schopnosť zaradiť sa do 

bežného „sveta dospelých“.Škola už štvrtý rok  vydáva svoj vlastný časopis Aurel, za ktorého 

jazykovú a grafickú úpravu zodpovedajú žiaci. Spoločne so žiakmi, rodičmi a všetkými za-

mestnancami školy sa usilujeme o budovanie priateľskej atmosféry v škole. 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri výchove a vzdelávaní 

Podľa zákona č . 245/2008 Z.z. §152 ods. a-e v súlade s § 153    

Škola vytvára žiakom bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch 

na vyučovanie. Na začiatku školského roku sú všetci pracovníci a žiaci poučení o bezpečnosti 

pri práci v triedach, špeciálnych učebniach a telocvični.Samostatné poučenie o bezpečnosti 

a ochrane zdravia predchádza školským výletom, regionálnym exkurziám, plaveckým 

a lyžiarskym výcvikom, škole v prírode. 

Vedenie školy zabezpečuje pravidelne každý rok školenia zamestnancov školy 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarnej ochrane firmou Gajos. Bezpečnost-

ný technik pravidelne dozerá, aby priestory na vyučovanie boli bezpečné a zdraviu vyhovujú-

ce. Pravidelne sú prevádzané, revízie elektrických zariadení, bleskozvodov a telocvičného 

náradia. Zistené nedostatky sú následne odstránené. 
 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO  

VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

Vízia školy 

Veľký dôraz budeme klásť na prípravu žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, 

aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a na rozvoj sebapoznania 

a sebahodnotenia. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný 

individuálny výchovno-vzdelávací program. 

Dáme šancu každému žiakovi, aby poznal svoj región a  rozvíjal sa podľa svojich 

schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. 

 

Škola umožní žiakom získať dostatočné všeobecné zručnosti a vedomosti v odborných 

a všeobecných predmetoch, kvalitné poznanie histórie, kultúry, prírody nášho regiónu. Každý 

žiak má šancu, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností. 

Pre žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami škola zabezpečí, aby ma-

li rovnocenný prístup vo vzdelávaní. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť bude nasmerovaná na prípravu žiakov pre život, ktorý 

od nich vyžaduje, aby boli schopní tvorivo a kriticky myslieť, pružne riešiť problémy. Žia-
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ka pripraviť rozhľadeného, schopného pracovať v tíme, schopného sebakritiky, sebamotivácie 

k celoživotnému vzdelávaniu. 

Zabezpečíme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch  so zameraním na komuniká-

ciu v cudzom jazyku s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Zabezpečíme kvalitnú 

prípravu žiakov v športe, pohybovej výchove. U žiakov budeme formovať sociálne cítenie 

a hodnotové orientácie. 

V spolupráci s rodičmi budeme z nich vychovávať pracovitých, zodpovedných, mo-

rálnych a slobodných ľudí, ktorí poznajú svoje práva a povinnosti. 

Vlastné ciele školy 

 získať kompetencie a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych 

a písomných spôsobilostí 

 využívanie informačno- komunikačných technológií 

 komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku 

 komunikácie v cudzom jazyku 

 v matematickej gramotnosti 

 kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií 

 rozvíjať manuálne zručnosti 

 poznanie regiónu, historickej kultúry 

 rozvíjať tvorivé umelecké psychomotorické schopnosti 

 poznatky využívať na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich 

s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce 

 kvalitná príprava na šport 

Realizácia 

 rozšírenie vyučovania TEV o loptové hry– prevencia proti obezite a podpora 

zdravého životného štýlu, motivácia žiakov k pohybovej aktivite 

 rozšírenie vyučovania cudzích jazykov – rozvoj komunikačných schopností 

žiakov v cudzom jazyku 

 rozšírenie vyučovania predmetov zameraných na pracovnú výchovu 

 poznávanie dejín regiónu Liptova 

 významných udalostí 

 významných osobností 

 krás okolitej prírody 

 poznávať druhy umenia 

 rešpektovať kultúru a umenie iných národov 

 získať základy kultúrnej gramotnosti 

Pedagogický princíp školy 

V súčasnom svete je zvlášť potrebné uvedomenie si vlastnej identity, identity náro-

da a tú môžeme získať iba cez dôkladné poznanie osobnej minulosti, minulosti mesta, celého 

regiónu. 

Naším princípom je, aby každý žiak v škole zažil úspech. 

Súčasťou a cieľom ŠVP je integrovaná väzba na región, jeho zvyklosti, spôsob života, 

väzba na prírodné prostredie, históriu, kultúru, tradície, dôraz na výchovu k národnému pove-

domiu a štátnosti, poznanie vlastného regiónu a úcta k tradícii. 
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Základné vzdelávanie má žiakom poskytnúť spoľahlivý základ všeobecného vzdela-

nia orientovaného najmä na situácie blízke životu a na praktické činnosti a pomôcť získavať 

a postupne zdokonaľovať kľúčové kompetencie : 

Kompetencie  učenia: 

 umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich k celoživotnému 

vzdelávaniu, 

 v učení klásť dôraz na čítanie s porozumením, prácu s textom, vyhľadávanie 

informácií, 

 dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT.  

Kompetencia  riešenia problémov: 

 podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu , logickému uvažovaniu a riešeniu 

problémov, 

 pripravovať vyučovanie tak, aby žiak hľadal rôzne riešenia, riešil netradičné 

problémové úlohy, 

 umožniť žiakom aktívne sa zapojiť do práce školského parlamentu, do problé-

mov školského života, do rôznych súťaží  a olympiád. 

Komunikatívne kompetencie: 

 viesť žiakov k všestrannej a účinnej komunikácii, 

 klásť dôraz na adekvátnu verbálnu a neverbálnu komunikáciu- so spolužiakom, 

s dospelým v škole a mimo školy, 

 účasť na medzinárodných projektoch / E -TWINNIG/. 

Sociálne a personálne kompetencie: 

 rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu, úspechy 

vlastné  

a  druhých, 

 orientovať sa na skupinovú prácu, spoluprácu v triede, vzájomnú pomoc 

pri učení, 

 využívať alternatívne formy vyučovania, ( blokové vyučovanie, kurzy, projek-

tové vyučovanie a  iné...). 

Občianske kompetencie: 

 pripravovať žiakov k tomu, aby sa prejavovali ako slobodné a zodpovedné 

osobnosti,    

 uplatňovali svoje práva a naplňovali svoje povinnosti, 

 viesť žiakov k rešpektovaniu práva a dodržiavaniu povinností v škole aj mimo 

nej, 

 rešpektovať individuálne rozdiely, kultúrne a náboženské odlišnos-

ti spolužiakov v triede. 

Pracovné kompetencie: 

 pomáhať žiakom poznávať a rozvíjať svoje schopnosti a reálne možnos-

ti a uplatňovať ich ,  

 spolu s osvojenými vedomosťami a zručnosťami pri rozhodovaní o vlastnej ži-

votnej a  profesionálnej orientácii, 
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 aktívne zapájať žiakov do predmetu svet práce, 

 účasť na poznávacích exkurziách, 

 zapájať žiakov do záujmových aktivít v škole a mimo školy. 

Enviromentálna výchova: 

 vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, formovať citli-

vý vzťah k ľuďom,  prostrediu a k prírode, 

 využívať v maximálnej miere zážitkové učenie, dramatickú výchovu. 

Osobnostná sociálna výchova: 

 učiť žiakov aktívne rozvíjať a chrániť svoje fyzické, duševné a sociálne zdra-

vie, 

 stimulovať skupiny žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami podporou in-

dividuálnych schopností, 

 spolupracovať so školským špec. Pedagógom. 

Multikultúrna výchova: 

 viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúram 

a duchovným hodnotám,   

 učiť ich žiť spoločne s ostatnými ľuďmi, 

 zapájať sa do európskych projektov. 

Regionálna výchova: 

 poznávať dejiny regiónu Liptova, významné udalosti, historické medzníky 

a významné osobnosti, krásy okolitej prírody, ľudovú kultúru a umenie. 

 

Zameranie školy a stupeň vzdelania 

Profilácia školy vychádza z tradície školy a ďalších možností, ktoré poskytuje predo-

všetkým jej poloha v meste. 

SWOT  analýza školy 

Silné stránky 

 Školský program zameraný na regionálnu výchovu Liptov je náš domov 

 Vysoká odbornosť pedagogických pracovníkov. 

 Zvyšovanie odbornosti priebežným vzdelávaním sa. 

 Nultý ročník, ktorý pomáha odstrániť rečovú bariéru rómskych detí, pomáha 

im pri zvládaní zakladných zručností a vedomostí potrebných pre zvládnutie 1. 

ročníka. 

 Špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

 Pestrá ponuka záujmových krúžkov. 

 Spolupráca s regionálnymi inštitúciami. 

 V areáli CVČ, možnosť mimoškolskej činnosti. 

 Výhodná poloha školy. 

 Individuálne vzdelávaní žiaci so ŠVVP. 

 Tradícia školy založená na úspešných výsledkoch poskytovaného vzdela-

nia a úspechoch školy. 
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 Kultúra stravovania. 

 Zapájanie sa do súťaží s environmentálnou   tematikou  - ATECH – hliadky 

detí od dverí k   dverám. 

 

 Organizovanie školy v prírode s programom –  turistika, ochrana prírody, ces-

tovný ruch,  projekty. 

 Prezentácia kultúrnych programov pre mesto a pre rodičov. 

 Počítačové triedy pre žiakov, interaktívne tabule. 

 Úzka spolupráca s rodičmi. 

Slabé stránky: 

 Nedostatočné materiálno- technické vybavenie školy. 

 Nevyhovujúce sociálne zariadenia. 

 Chýbajúce športoviská. 

Príležitosti: 

 Vytvorenie vlastného vzdelávacieho programu. 

 Prenájom priestorov na IKT, šport. 

Ohrozenia: 

 Demografický pokles populácie. 

 Nedostatok finančných prostriedkov na investície. 

 Záujem žiakov a ich rodičov o školy v okolí, ktoré  disponujú modernejším 

vybavením. 

Profil absolventa školy 

Absolvent ZŠ by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvá-

rať dobré medziľudské vzťahy v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje 

fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať,  hodno-

tiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy učenia a práce 

s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu. 

V materinskom jazyku má základ vedomostí o slovnej zásobe, používanej gramatike 

a v uplatnení jazykových funkcií. Verbálne komunikuje v rôznych jazykových štýloch. Má 

spôsobilosti v ústnej a písomnej komunikácii, v rozličných životných situáciách. 

V cudzom jazyku má také vedomosti o slovnej zásobe, používanej gramatike, že je 

schopný rozumieť hovorenému slovu, dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť 

textom. 

Má potrebné matematické schopnosti a vedomosti, uplatňuje základné operácie 

a základné matematické prezentácie. Abstraktné modely dokáže aplikovať v reálnych život-

ných situáciách. 

V oblasti IKT ovláda hlavné počítačové aplikácie, vyhľadávanie informácií na internete,     

e-mail, disponuje schopnosťou vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie 

a používať ich. Má informácie o podmienkach pre svoje fyzické a psychické zdravie. Dokáže 

sa orientovať pri tvorbe dostupných príležitostí a projektov. Má poznatky o miestnom, národ-

nom a európskom kultúrnom dedičstve. Absolvent je zorientovaný z geografie cestovného 

ruchu na Liptove. 

Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelania môže žiak našej školy pokraovať v štúdiu 

na akomkoľvek type strednej školy poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie. 

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, 

matematickej,  prírodovedeckej  a kultúrnej  gramotnosti.  Nadobudol  základy  pre  osvoje-

nie účinných techník učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilosti. Získal predpoklady preto, aby 
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si vážil  sám  seba  i druhých  ľudí,  má  osvojené  základy  používania  materinského,  štát-

neho a cudzieho jazyka. 

Absolvent  nižšieho  sekundárneho  vzdelania  bude  schopný  samostatne  vyhľadávať, 

hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, bude mať osvojené metódy štú-

dia a práce s informáciami. Dokáže pracovať v kolektíve, cieľavedome sa podieľať 

na dosiahnutí cieľa skupiny, vytvárať dobré medziľudské vzťahy, vedieť prijímať víťazstvá 

i prehry, bude schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie. 

Pedagogické stratégie 

V oblasti  rozumovej  výchovy  je  našim  cieľom  rozvíjať  u žiakov  tvorivé  mys-

lenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme reali-

zovať stimuláciou skupín žiakov so  slabšími vyučovacími výsledkami podporou individuál-

nych schopností. 

V spolupráci so špeciálnym pedagógom a psychológom poskytneme odbornú pomoc 

žiakom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom 

školy. 

Účelným využívaním voľného času chceme zabrániť drogovým a iným závislostiam 

u žiakov. Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá, aktivi-

ty sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť 

veľký záujem. 

Budeme  sa  snažiť  dôsledne  vychádzať  z potrieb  žiakov  a motivovať  ich  do  

učenia pestrými formami výučby. Budeme si všímať talent v  a rozvíjať ho do maximálnej  

možnej  miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvláda-

nie učiva, ktoré budú žiaci prezentovať aj formou projektov a počítačových prezentácií. 

Dôležitým  je  pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich pre zvýšenie 

ich  vnútornej motivácie. Budeme podporovať tvorbu projektov - Liptov je náš domov. 

Naši žiaci majú široké možnosti mimoškolských aktivít v krúžkoch a CVČ. 

Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce, ktorých premyslený výber, logické 

usporiadanie a kombinovanie je prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní 

a učení. 

 

Okrem tradičných metód a foriem vytvárame podmienky na: 

 individuálny prístup, 

 učenie vo dvojici a v skupine, 

 inscenačné metódy, 

 učenie sa pomocou projektov s využitím moderných informačno-

komunikačných technológií, 

 prezentáciu a obhajobu výstupov, 

 zážitkové učenie, 

 konferencie, 

 vyučovanie v rôznom prostredí - múzeá, Galéria P. M. Bohúňa, ško-

la v prírode, výchovné koncerty, 

 výchovno-vzdelávacie exkurzie literárne, technické, regionálno -poznávacie, 

prírodovedné, 

 besedy a diskusie  - protidrogová prevencia, zdravý životný štýl, dopravná vý-

chova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, environmentálna výchova, vzde-

lávanie k ľudským právam, 
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 účelové kurzy – lyžiarsky, plavecký, kurz dopravnej výchovy, kurz ochrany 

človeka a prírody, 

 športové aktivity. 

Organizácia výchovno vzdelávacej činnosti 

v zmysle vyhlášky 320/ 2008 Z.z. v znení vyhlášky 224/2011 
 Vyučovanie sa začína o 7.00. 

 Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch ustanovujú 

učebné plány.školského vzdelávacieho programu 

 Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín. 

Rozvrh hodín je zverejnený v každej triede príslušného ročníka. 

 Vyučovacia hodina trvá 45 minút, nemožno ju bezdôvodne skracovať 

ani predlžovať. 

 Obedňajšia prestávka pre žiakov prvého a druhého ročníka sa začína najneskôr 

po piatej vyučovacej hodine a pre žiakov tretieho až deviateho roční-

ka najneskôr po šiestej vyučovacej hodine v rozsahu minimálne 30 minút. 

 V prvom ročníku sa vyučuje najviac trikrát v týždni v jednom slede päť vyu-

čovacích hodín, v druhom ročníku v jednom slede päť vyučovacích hodín, 

v treťom a štvrtom ročníku v jednom slede najviac dvakrát v týždni šesť vyu-

čovacích hodín, v piatom až deviatom ročníku v jednom slede najviac šesť vy-

učovacích hodín. Žiaci piateho a šiesteho ročníka môžu mať v jednom 

dni v týždni najviac sedem vyučovacích hodín a žiaci siedmeho až deviateho 

ročníka môžu mať iba v jednom dni v týždni najviac osem vyučovacích hodín. 

 

Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Problematika starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je 

v súčasnej škole výrazne aktuálna. Vyplýva z nej nevyhnutnosť vytvárania optimálnych pod-

mienok pre každého jednotlivca.   

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je dieťa, ktoré má v sociálnom 

uplatnení ťažkosti vyplývajúce z charakteru jeho postihnutia. Je to jedinec, u ktorého 

sa prejavujú ťažkosti pri poznávaní okolitého sveta, špecifické osobitosti pri utváraní osob-

nosti. Vzhľadom k týmto špecifickým osobitostiam si dieťa vyžaduje poskytovanie liečebnej 

a sociálnej rehabilitácie, špeciálnopedagogických intervencií, poradenstvo a iné aktivity, ktoré 

mu umožnia maximálne rozvinúť jeho schopnosti, zručnosti, jeho osobnosť. 

V procese integrácie ide o snahu poskytovať primerané vzdelanie každému dieťaťu v čo 

najmenej reštriktívnom prostredí. Čiže zahŕňa vzdelávanie postihnutých i nepostihnutých detí 

v tej istej triede, ale poskytuje aj špeciálnopedagogický  servis,  založený  na  špecifických  

potrebách jednotlivých postihnutí. Integrovaní žiaci sú v týchto triedach vzdelávaní  pod-

ľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov, pričom učebné osnovy a výchovné 

postupy sú prispôsobené ich vzdelávacím potrebám. 

Cieľom integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je dosiah-

nuť čo najvyšší stupeň socializácie , teda zapojenia do bežného spoločenského života 

a pracovného pomeru. 
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Za integrovaného žiaka sa považuje žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-

bami, ktorý bol prijatý do základnej školy na základe písomného vyjadrenia zariadenia špe-

ciálnopedagogického poradenstva, po poradenským zariadením vykonaných diagnostických 

vyšetreniach a písomnej žiadosti rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka o integráciu. 

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prebieha v súlade 

s Vyhláškou MŠ SR 320/2008 o základnej škole v znení vyhlášky 224/2011 Z.z. 

Pri žiakoch so špecifickými vývinovými poruchami učenia využívame nasledujúce me-

tódy a špecifiká vyučovacieho procesu: 

Špeciálne vzdelávacie postupy: 

V predmete SJ: 

 čítanie hodnotiť slovne, všímať si aj minimálny úspech, 

 diktáty nehodnotiť známkou, zaznamenávať počet chýb, zaviesť zošit 

na evidenciu chýb, 

 využívať doplňovačky, dopredu precvičiť so školským šp. Pedagógom, 

 čítať so žiakom individuálne, nechať ho čítať jednoduché úseky textu, 

 prečítať zadanie úlohy, overovať si vnímanie a pochopenie inštrukcií, 

 preferovať ústnu formu skúšania, pri odpovedi poskytovať dlhší čas, 

 zohľadňovať možné výkyvy v pracovnom tempe, ľahkú unaviteľnosť, 

 oceňovať aj najmenšie úsilie a pokroky, akceptovať nielen silné, ale aj slabé 

stránky dieťaťa, 

 posilňovať zdravé sebavedomie a sebadôveru, vytvárať situácie s možnosťou 

úspechu, 

 pri hodnotení sa neorientovať len na výsledok, ale oceňovať aj snahu a záujem, 

 využívať povzbudenie, podporu, pochvalu, ocenenie, 

 pri práci používať kompenzačné pomôcky ( Pravidlá slovenského pravopisu, 

prehľady gramatiky, gramatické tabuľky ). 

 

V predmete M: - poskytnúť dostatok možností na precvičenie a upevnenie učiva, pre-

svedčiť sa, či danej úlohe porozumel, či zadanie správne prečítal, hlavne v úlohách, v ktorých 

sa vyžaduje presné porozumenie. 

 

V predmetoch geografia, biológia, dejepis: Kontrolovať pochopenie textu pri čítaní, 

pochopenie zadania úloh. Brať do úvahy, že dieťa sa učí skôr sluchovou cestou. Vytvárať 

stručné osnovy preberaného učiva, zapisovať si do poznámok len formou hesiel. Rozdeliť 

si text na kratšie úseky. Využívať čo najviac pomôcok a do vzdelávacieho procesu zapojiť čo 

najviac zmyslov. Preferovať ústnu formu overovania vedomostí. Pri písomnom overovaní 

vedomostí voliť testové formy, kde stačí krátka odpoveď. Žiakov čo najviac motivovať po-

chvalou a povzbudením. Oceňovať aj snahu, nie výsledok. 

 

Špecifiká organizácie a foriem práce: 

Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ: 

 

 akceptuje žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou a rešpektuje špecifiká 

jeho osobnosti, 

 rešpektuje správanie žiaka spôsobené jeho narušením, 

 podporuje a taktne usmerňuje jeho spôsoby sebarealizácie, 

 povzbudzuje žiaka a vytvára príležitosti pre pozitívne hodnotenie, 
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 stimuluje rozvíjanie tých schopností, ktoré v dôsledku narušenia nie sú dosta-

točne vyvinuté, 

 podporuje všetky snahy žiaka o ústnu i písomnú komunikáciu a vedie ku ko-

munikatívnosti i ostatných spolužiakov, 

 žiakovi dôveruje a oslovuje ho rovnakým spôsobom ako ostatných spolužia-

kov, 

 poskytuje žiakovi podnety na hodnotiace myslenie a vedie ho k primeranému 

sebahodnoteniu, 

 vedie žiaka k samostatnosti a pozitívnym prístupom zvyšuje jeho sebadôveru, 

 kladie na žiaka primerané požiadavky, nezľavuje v nárokoch a neoslobodzuje 

ho od činností, ktoré môže s individuálnou pomocou učiteľa alebo spolužia-

kov zvládnuť, 

 zachováva diskrétnosť o problémoch žiaka s VPU a nereferuje o nich pred 

inými žiakmi, či rodičmi. 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ zohľadňuje špecifiká osobnosti a poznávacích 

procesov žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré môžu byť prítomné, 

napr.: 

 ťažkosti pri niektorých myšlienkových operáciách, 

 pomalé tempo zapamätávania a narušenie pamäti, 

 motorická instabilita, 

 nedostatky vo vývine psychomotorických zručností, 

 znížená miera koncentrácie a vytrvalosti pozornosti, 

 neadekvátne emocionálne reakcie, 

 zvýšená unaviteľnosť, 

 znížená sebadôvera, 

 nerovnomerné výkony a i. 
 

K zmierneniu prejavov a dôsledkov vyššie uvedených negatívnych vply-

vov na vzdelávanie v triede zabezpečí učiteľ žiakovi nasledujúce podmienky: 

 

 umiestni žiaka v triede tak, aby mohol vnímať výklad učite-

ľa všetkými zmyslami, 

 do lavice posadí žiaka s takým spolužiakom, ktorý bude schopný a ochotný 

v prípade potreby pomôcť, 

 pracovný postup vo výchovno-vzdelávacom procese konzultuje so špeciálnym 

pedagógom, 

 pri práci so žiakom používa vhodné pomôcky (po dohode so špeciálnym peda-

gógom) a učí ho s nimi pracovať aj samostatne, 

 a ďalšie podmienky podľa konkrétnych odborných odporúčaní (zo školského 

poradenského zariadenia a školského špeciálneho pedagóga). 

 

Pre porozumenie a osvojenie preberaného učiva učiteľ: 

 

 používa efektívne stratégie učenia, 

 pracuje s námetom v takom rozsahu, ktorý je primeraný veku a mysleniu žiaka. 

V individuálnych prípadoch konzultuje rozsah učiva so špeciálnym pedagó-

gom. 
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 pri vyučovaní využíva skúsenosti žiaka a nadväzuje na ne, 

 nové pojmy vždy vysvetlí a objasní ich v rôznych súvislostiach, 

 využíva názorný materiál a poskytuje žiakovi možnosť manipulácie s ním, 

 nové učivo usporiada po krokoch a dodržiava postupnosť od jednoduchého 

k zložitejšiemu, 

 systematicky sa venuje žiakovi individuálne, aby žiak postupne preberal celé 

učivo, 

 poskytne žiakovi dostatok možností na precvičovanie a osvojenie učiva, 

 priebežne si overuje ako žiak porozumel učivu alebo úlohe, 

 pri skúšaní a overovaní vedomostí žiaka volí formu písanú, ústnu i praktickú – 

uprednostňuje tú formu, ktorú v aktuálnom čase, prípadne aj pre konkrétny 

druh úloh odporúča školské poradenské zariadenie, 

 otázky a úlohy zadáva tak, aby žiak mohol odpovedať jednoznačne, 

 pri skúšaní a hodnotení žiaka si overí, 

 i žiak porozumel zadanej úlohe. 

V celom výchovno – vzdelávacom pôsobení na žiaka vyučujúci rešpektujú Vzdelávací 

program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia prispôsobený podmienkam našej školy. 
 

Pri žiakoch s hyperaktivitou, impulzivitou a poruchou pozornosti v zmysle ADHD vyu-

žívame nasledujúce špecifické výchovno-vzdelávacie postupy: 

 vhodné stanoviť rutinný denný režim a čo najmenej ho modifikovať po-

čas týždňa.  

 Rovnako pomáha oboznámenie s programom činností na začiatku každej vyu-

čovacej hodiny. 

Žiakovi s poruchami správania pomáha organizovať si prácu na vyučovaní 

a efektívnejšie zvládať úlohy: 

 režim dňa, časový harmonogram aktivít pre daný deň napísaný na vyhradenom 

viditeľnom mieste v triede; 

 ak má k dispozícii na lavici počas vyučovania len tie učebné pomôcky, ktoré 

momentálne potrebuje; 

 ak má úlohu rozdelenú na viac samostatných jednotiek, ktoré rieši postupne 

(systémom postupných krokov); 

 ak má dlhodobejšie úlohy rozdelené na viac menších úloh s určeným termínom 

splnenia; 

 ak má napísanú osnovu učebnej látky, ktorú sa má naučiť. 

Špecifické postupy učiteľa na vyučovaní 

Pri vyučovaní žiaka s hyperkinetickou poruchou pomôže učiteľovi uplatnenie špeci-

fických postupov, napríklad: 

 pred vysvetľovaním učiva povedať základnú osnovu a vysvetliť nové, nezná-

me pojmy, 

 v rámci vyučovacej hodiny zahrnúť viac rôznorodých aktivít, ktoré upútajú po-

zornosť žiaka, ale nebudú zbytočne rozptyľovať, 

 vysvetľovanie nového učiva, ktoré si vyžaduje dlhšiu dobu, je vhodné rozdeliť 

na viac relatívne ucelených častí, vyhnúť sa dlhšiemu monotónnemu monoló-

gu, 

 uisťovať sa, či žiak sleduje výklad učiteľa, udržiavať s ním zrakový kontakt, 
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 upútať pozornosť žiaka jeho aktívnym vtiahnutím do procesu vyučovania  po-

verením určitými úlohami, napr. rozdávaním pomôcok, písaním kľúčových 

slov na tabuľu ap., 

 požiadať ho, aby voľne zopakoval otázku, či zadanie úlohy, t. j. presvedčiť sa, 

či žiak pochopil zadanie ucelene, prípadne jeho podstatu alebo znenie otázky 

 udržiavať pozornosť žiaka pri skúšaní vyžadovaním stručných odpovedí od 

žiakov jedného za druhým, 

 striedať činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť s činnosťami, resp. úlohami, 

kedy žiak pracuje samostatne, prípadne s relaxačnými chvíľkami, 

 verbálne vysvetľovanie je vhodné dopĺňať názornými ilustráciami a používať 

názorné pomôcky, 

 pri riešení niektorých úloh používať metódu skupinovej práce, kedy má 

žiak splniť konkrétnu čiastkovú úlohu v rámci pracovného tímu, pričom vý-

sledky práce  môžu vzájomne kontrolovať žiaci, 

 stanoviť primerané krátkodobé čiastkové študijné ciele, ktoré je žiak schopný 

splniť v reálnom časovom termíne a trvať na ich dodržaní. 

Špecifické výchovné postupy 

Hyperaktívne deti často hovoria alebo konajú impulzívne, bez toho, aby mysle-

li na dôsledky. Zvyčajne formálne ovládajú zásady spoločensky žiadúceho správania sa, ale 

majú problémy, keď ich majú v konkrétnej situácii uplatniť. Tieto deti všeobecne majú prob-

lémy so sebaovládaním. Konkrétne reedukačné postupy sa preto zameriavajú najmä 

na nácvik koncentrácie pozornosti, potláčanie impulzívneho správania a tréning vhodných 

sociálnych stereotypov správania, zručností. 

Základom je vytvorenie vzťahu, v ktorom žiak cíti, že učiteľ (alebo iný odborný pra-

covník) je mu oporou, ktorý mu pomôže a na ktorého sa môže spoľahnúť v preňho záťažo-

vých situáciách. Je dobré ak učiteľ dokáže zachovať pokoj, tolerantný postoj aj pri žiakových 

impulzívnych reakciách a nekľudnom správaní. V priebehu vyučovania niekedy  postačuje, 

ak učiteľ iba urobí dohovorené gesto, ktorým žiakovi signalizuje, že sa má upokojiť 

a sústrediť. 

Je absolútne nevhodné pred ostatnými spolužiakmi  napomínať, trestať alebo dokon-

ca ponižovať žiaka za správanie, ktoré je dôsledkom jeho diagnózy.  Na druhej strane nadmie-

ru  „ochranársky“ a všetko tolerujúci prístup vo výchove žiaka je tiež škodlivý tak preňho ako 

aj pre ostatných spolužiakov. 

Pokiaľ je to možné, učiteľ žiaka zapája aktivít a spoločných činností v rámci vyučova-

nia tak ako ostatných spolužiakov. Ak je žiak vyňatý z triedy napr. pri špeciálnych interven-

ciách psychológa, liečebného alebo špeciálneho pedagóga, nikdy to nemožno prezentovať 

v negatívnom zmysle. Vzťah a postoj učiteľa a iných odborníkov k žiakovi s hyperaktívnym 

syndrómom je modelom pre postoj a vzťah ostatných spolužiakov. 

V celom výchovno-vzdelávacom procese sa postupuje podľa Vzdelávacieho programu 

pre žiakov s vývinovou poruchou aktivity a pozornosti. 

 

Pri žiakovi zdravotne oslabenom a dlhodobo chorom: 

Rešpektujeme osobitosti, ktoré vyplývajú zo zdravotného stavu: dodržiavanie stravova-

cieho a pitného režimu, rovnomerné psychické a fyzické zaťaženie. ( Dovoliť sa napiť 

a najesť aj v čase vyučovania a vždy, keď je to potrebné ). 

Umožniť žiakovi pravidelné kontrolovanie hladiny cukru v krvi. Rešpektovať zníženú 

koncentráciu pozornosti, zvýšenú unaviteľnosť, podráždenosť, ktoré sa môžu vyskytnúť 

pri zmene hladiny cukru v krvi. 
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Všetci začlenení žiaci sú hodnotení podľa prílohy 2 k Metodickému pokynu 

22/2011(Zásady hodnotenie žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v ZŠ) 

 

Všeobecné zásady hodnotenia žiaka 

 

 Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s VPU učiteľ rešpektuje jeho psy-

chický a fyzický zdravotný stav, druh a závažnosť poruchy, ktorá má 

vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. 

 Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pri-

čom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schop-

nosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povin-

nej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz 

na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej 

integrácie. 

 Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní 

špeciálneho pedagóga. 

  O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujú-

ci učiteľ informuje zákonného zástupcu žiaka s VPU po konzultácii so špeciál-

nym pedagógom. 

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

len v porovnaní s rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím 

vzhľadom na predchádzajúce výkony samotného žiaka. 

 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením 

Škola je otvorená pre žiakov so všetkými druhmi a stupňami postihnutia alebo naruše-

nia , ktorí sú schopní pracovať v rámci nášho školského vzdelávacieho programu a to buď 

hromadne so žiakmi kmeňovej triedy alebo individuálne podľa individuálnych výchovno-

vzdelávacích programov, ktoré sú v plnej miere prispôsobené špeciálnym výchovno-

vzdelávacím potrebám konkrétnych žiakov. Na ich vypracovaní spolupracuje tím odborní-

kov – triedny učiteľ, výchovný poradca, riaditeľ školy, špeciálny pedagóg, psychológ, pedia-

ter, ostatní odborníci z oblasti medicíny a v neposlednom rade rodič. V priebehu roka sa môže 

meniť, dopĺňať podľa doporučení odborníkov. 

Pedagógovia úzko spolupracujú s odborníkmi z Pedagogicko-psychologickej poradne, 

Špeciálno-pedagogickej poradne a Detského integračného centra v Liptovskom Mikuláši. 

V rámci poradenského servisu raz týždenne pracuje v škole špeciálny pedagóg. 

Dôležitá je aj spolupráca s rodičmi, ktorá veľmi pozitívne ovplyvňuje vývoj dieťaťa. 

V škole pracuje aj výchovný poradca, ktorý koordinuje vyššie spomínanú spoluprácu nielen 

s rodičmi, ale aj medzi pedagógmi a odborníkmi s poradenského servisu. Podľa potrieb žia-

ka sa škola snaží zabezpečiť asistenta učiteľa. 

Materiálne zabezpečenie pre týchto žiakov ( učebnice, špeciálne učebné pomôcky, špe-

ciálny školský nábytok, kompenzačné pomôcky atď.) škola zabezpečuje v spolupráci so Špe-

ciálnou základnou školou v Liptovskom Mikuláši , Liptovskom Jáne a Detským integračným 

centrom. V triedach, kde sa vzdelávajú títo žiaci sú prispôsobené aj počty žiakov. 

Spôsob edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je postavený 

tak, aby nedochádzalo k nadmernej, ale ani k nedostatočnej záťaži integrovaného žiaka. Žia-

ci sú hodnotení podľa pokynov špeciálnych pedagógov a psychológov z odborných inštitúcií, 

konkrétne podľa metodických pokynov pre jednotlivé druhy a stupne postihnutia alebo naru-
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šenia. Pri celoslovenskom testovaní deviatakov aj pri  postupe na strednú školu sú 

v prijímacom konaní taktiež zohľadňované potreby týchto žiakov. 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sú podporovaní sociálnymi výhodami, 

ktoré umožňuje náš sociálny systém ( školské pomôcky, štipendiá, strava). V prípade, že títo 

žiaci dosahujú nedostatočné výsledky je možnosť so súhlasom rodičov zriadiť špecializované 

triedy v ročníkov 1.-4., s nízkym počtom žiakov, kde má pedagóg možnosť individuálne pra-

covať so žiakmi a zlepšiť ich výsledky. 

Žiaci s nadaním 

Podobne ako s vyššie uvedenými žiakmi sa bude pracovať aj s nadanými deťmi. Sú to 

tiež žiaci so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Aj tieto deti budú mať vypraco-

vaný individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorí určuje spôsob ich edukácie. Tento 

sa priebežne bude meniť podľa potrieb dieťaťa. Program je zameraný na rozvoj talentu dieťa-

ťa, ale aj na menej rozvinuté oblasti jeho osobnosti, aby jeho vývoj bol rovnomerný 

a harmonický. 

ISCED1:  Primárne vzdelávanie 

1. stupeň základnej školy (0. – 4. ročník) 

Zabezpečuje hladký prechod  z predškolského vzdelávania na školské vzdelávanie 

prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí vychádzajúc z ich pozna-

nia a skúseností. 

Pre deti tohto veku je dôležité  získavať bohaté zážitky a rozvinúť u nich 

potrebu vyjadrovať sa prostredníctvom slova, hudby, obrazov. 
Náš školský vzdelávací program umožňuje žiakom 1. ročníka blokové  vyučovanie. 

Žiaci spoznávajú svet s Adamom. Je to bábka, s ktorou sa deti učia čítať, počítať. Zoznamujú 

sa s Adamovými prikázaniami – hravá škola zdravo - aký denný režim majú prváčikovia, ako 

využívať voľný čas. 

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej 

časti vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej školy. 

V rámci primárneho vzdelávania sa vzdelávajú aj žiaci s mentálnym postihnutím 

v špeciálnej triede, v ktorej postupujú podľa učebných osnov pre základnú špeciálnu školu 

pod vedením špeciálneho pedagóga. 

ISCED2: Nižšie sekundárne vzdelávanie 

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

 

Základom nižšieho sekundárneho vzdelávania je medzipredmetový prístup 

pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a ich uplatňovanie  v praxi. 

Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je vypestovať 

u žiakov zodpovednosť za vlastné učenie, samostatnosť pri objavovaní a rozvíjaní schopností 

v súlade s ich reálnymi možnosťami. 
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Vzdelanostný model absolventa primárneho stupňa 

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené (aj vlastným podielom) základy 

čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol 

základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilos-

tí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba i druhých ľudí, aby bol dokázal ústretovo 

komunikovať a spolupracovať. 

Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka. Úroveň 

rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stup-

ňov vzdelávania. 

 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti): 

 vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primár-

nemu stupňu vzdelávania, 

 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné ar-

gumenty a vyjadriť svoj názor, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolu-

žiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

 rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným pre-

javom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky v osobnej komunikácii, 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, 

 v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému 

textu,   

 uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných ži-

votných situácií. 

 

Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia: 

 používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických prob-

lémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) použí-

vať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 

(vzorce, modely), 

 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpo-

vede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov. 

 

Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní 

a učení sa, 

 ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, 

 dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

 dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, 

 vie používať rôzne vyučovacie programy, 

 získal základy algoritmického myslenia, 

 chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. 

 

Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa: 

 má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienko-

vých postupov, 



26 

 

 uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov, 

 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom uče-

ní a v iných činnostiach, 

 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok. 

 

Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy: 

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

adekvátne svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí 

a skúseností z danej oblasti, 

 pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré mož-

nosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy apli-

kuje pri podobných alebo nových problémoch, 

  pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým 

a spolupracujúcim) spôsobom. 

 

Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti): 

 má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, 

 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 

 dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

 uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným 

a aktívnym trávením voľného času, 

 dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, 

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 

 dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápad-

mi a postupmi pri spoločnej práci, 

 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojím ko-

naním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom. 

 

Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnos-

ti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

 dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie pro-

striedky (na úrovni primárneho vzdelávania), 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor 

a vkusový postoj, 

 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku člo-

veka, 

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kul-

túr. 

 

Vzdelanostný model absolventa nižšieho sekundárneho stupňa 

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

vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivco-
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vi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spolo-

čenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje 

vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote. 

Kľúčové kompetencie sa formujú na základe osobnej praktickej činnos-

ti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale me-

nia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú po-

tenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať (a preto môžu byť základom celoživotného uče-

nia sa a osobnej flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzde-

lávania, ale aj neformálneho vzdelávania, ako aj neinštitucionálneho (informálneho) vzdelá-

vania. 

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

nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelá-

vania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich ak-

tivít prebiehajúcich v rámci školy. 

 

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové 

kompetencie (spôsobilosti): 

 

Kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa: 

 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarea-

lizácie a osobného rozvoja, 

 dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní 

a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie uče-

nia 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. 

 

Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti): 

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní 

a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný pre-

jav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie, 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, použí-

va odborný jazyk, 

 dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, 

 chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú 

základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv 

a povinností a na  prevzatí osobnej zodpovednosti. 

 

Kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a  základné 

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky: 

 používa matematické myslenie na riešenie praktických problé-

mov v každodenných situáciách, 

 používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 

(vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 
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 používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky 

podložené  úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné 

riešenie problémov. 

 

Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

 má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvo-

ja, 

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

 dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafic-

kom prostredí, 

 je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní. 

 

Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy: 

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-

kritickom a tvorivom myslení, 

 je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inova-

tívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsled-

kov, 

 dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje 

si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika, 

 má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov. 

 

Kompetencie (spôsobilosti) občianske: 

 uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho 

dedičstva,   

 uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

 vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, 

resp. spoločnosti, 

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

vinnostiam,  prispieva k naplneniu práv iných, 

 je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

 má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verej-

ného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kva-

lity životného prostredia. 

 

Kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne: 

 dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

 vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťa-

mi, záujmami a potrebami, 

 osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje 

si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu 

spoločných cieľov, 

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania, uplat-

ňovať sociálne prospešné zmeny v medzi osobných vzťahoch. 
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Kompetencie (spôsobilosti) pracovné: 

 dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodno-

tí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

 chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plá-

novaní, 

 dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach. 

 

Kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti: 

 dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové 

projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom 

živote. 

 

Kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

 dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnos-

ti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného ume-

nia, 

 dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné 

vyjadrovac prostriedky, 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote 

a v živote celej spoločnosti, 

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

Profilácia školského vzdelávacieho programu 

Cestovný ruch na Liptove 

Ciele: 

 vypestovať v žiakoch cez poznanie histórie, geografie, ľudovej kultúry vzťah 

k Liptovu, 

 formovať národné povedomie a lokálpatriotizmus, 

 vytvárať projekty o krásach Liptova. 

Informačno-komunikačné technológie 

Ciele: 

 vedieť získavať informácie a jednoducho komunikovať prostredníctvom ko-

munikačných technológií, 

 tvoriť projekty s pomocou internetu. 

Enviromentálna výchova 

Ciele: 

 vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, formovať citli-

vý, vzťah k ľuďom, prostrediu, prírode, 

 využívať zážitkové učenie, dramatickú výchovu. 

Zdravý životný štýl 

Ciele: 

 poznať a dodržiavať zásady správnej výživy, 

 využívať športové a  pohybové činnosti vo svojom voľnom čase, 

 mať predstavu o svojich pohybových možnostiach. 
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Regionálna výchova 

Ciele: 

 poznávať dejiny regiónu Liptova, významné udalosti, historické medzníky 

a významné osobnosti, krásy okolitej prírody, ľudovú kultúru a umenie. 

Komunikačné schopnosti 

Ciele: 

 vedieť sa ústne a písomne vyjadrovať, rozvíjať čitateľskú gramotnosť, 

 interpretovať získané vedomosti, vedieť ich vyhľadávať a využívať, primerane 

ich prezentovať, 

 ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku. 

Vzťah k umeniu - dramatická výchova 

Ciele: 

 poznávať druhy umenia, 

 rešpektovať kultúru a umenie iných národov, 

 získať základy kultúrnej gramotnosti. 
 

VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY 

A HODNOTENIA 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

Hodnotenie žiakov 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

Hodnotenie školy 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakom a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol učivo, v čom má nedostatky, ale aj aké sú jeho 

pokroky. 

Škola bude vytvárať kvalitné podmienky na rozvoj vedomostí, zručností 

a návykov každého žiaka. 

a) sebahodnotenie žiaka 

súčasťou každej vyučovacej aj výchovnej činnosti by malo byť žiakovo sebahodnote-

nie. Požadovaným stavom je, aby každý pedagogický zamestnanec dbal na využívanie seba-

hodnotenia žiakov.  Vlastné hodnotenie má byť dôsledné – s vyjadrením vlastnej žiakovej 

reflexie – čo sa mu podarilo, nepodarilo, v čom chce dosiahnuť zlepšenie. 

b) hodnotenie žiaka učiteľom 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je : 

 poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú 

problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Sú-

časťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať 

pri odstraňovaní nedostatkov 

 ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami 

 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodického pokynu 

č.22/2011  na hodnotenie a klasifikáciu. 
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Dbať na to, aby prostredníctvom hodnotenia neboli žiaci rozdeľovaní na úspešných 

a neúspešných. Odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. V súlade 

s vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 v znení vyhlášky č.224/2011 Z.z. o základnej škole realizu-

jeme organizáciu výchovnovzdelávacieho procesu nasledovne: 

Vyučovacia hodina trvá 45 minút, vyučujúci má právo zvoliť si aj vlastnú organizáciu 

vyučovania – blokové vyučovanie. Dodržiavame najvyšší počet žiakov v triedach . 

 

Telesná a športová výchova – Triedy na druhom stupni školy sa delia a spájajú 

v ročníku na skupiny chlapcov a dievčat. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet 

žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, spájame do skupín aj  žiakov rozličných ročníkov. 

Cudzí jazyk – na vyučovanie cudzích jazykov vytvárame skupiny v rámci jedného roč-

níka  s maximálnym počtom 17 žiakov. Ako prvý cudzí jazyk vyučujeme Anglický ja-

zyk a ako druhý cudzí jazyk Nemecký jazyk. 

Technika, Svet práce - na vyučovanie týchto predmetov vytvárame skupiny 

v rámci jedného ročníka s maximálnym počtom 17 žiakov. 

Etická výchova, Náboženská výchova – pri vyučovaní týchto predmetov môžu mať 

skupiny žiakov 12 až 20 žiakov. Pri nižšom počte možno spájať aj žiakov rozličných roční-

kov. V prípade Náboženskej výchovy sme vytvorili jednu skupinu žiakov pre NAV rímsko-

katolícku a jednu pre NAV evanjelickú spoločnú pre žiakov I. a II. stupňa. Ak si žiak vyberie 

predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka. V zmysle POP žiaci, ktorí 

navštevujú náboženskú výchovu si môžu etickú výchovu vybrať ako nepovinný predmet 

a naopak. 

Informatika - na vyučovanie Informatiky vytvárame skupiny v rámci jedného ročníka  

s maximálnym počtom 17 žiakov. 

Hodnotenie 

Povinné:  

 vedomosti a zručnosti, ktoré vyžadujú obsahové a výkonové štandardy jednot-

livých predmetov, 

 vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov,  

 projekty -  tvorba aj  schopnosť prezentovať tému podľa výberu vyučujúceho. 

 

Voliteľné – vychádzame z toho, čo je obsahom vzdelávania: 

 návrh triedneho poriadku, 

 zapojenie sa do ročníkového projektu, 

 výsledky zo súťaží, 

 rôzne iné žiacke práce. 

 

Pri hodnotení žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia - dyslexia, dysgra-

fia, dysortografia, dyskalkúlia, porucha percepcie a motoriky   -  neklasifikovať grafické pre-

javy, pri poruchách dyslexia, dysgrafia  neznámkovať diktáty, uvádzať len počet chýb, vy-

zdvihnúť osobný posun žiaka v prípade zníženia počtu chýb, predmety /SJL, MAT/ hodnotiť 

pri súhrnnej klasifikácii  známkou, pri všetkých poruchách dôsledne dodržiavať pokyny 

a závery zo správ z jednotlivých odborných vyšetrení, prihliadať na ŠPU aktuálne pokyny 

týkajúce sa začlenených žiakov  a vychádzať z Metodického pokynu č. 32/2011 na hodnote-

nie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1. 
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. Riaditeľ školy ur-

čil spôsob pravidelnej informácie rodičov o hodnotení výsledkov žiakov. Zapisovať známky 

do žiackej knižky, overovať kontrolu ŽK rodičmi žiakov. 
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Informácie o VV výsledkoch podávať na triednych RZ, na triednych konzultáciách, vý-

pismi známok z KZ, informáciou o neuspokojivých VV výsledkoch  podávať priebežne, aby 

sa čo najskôr zabezpečila náprava Všetky informácie na stránke školy. Každý žiak má svoje 

prístupové heslo. 

Vnútorný systém kontroly a žiaka s ohľadom na jeho rozumové, povahové a fyzické 

možnosti v súlade s učebnými osnovami pre 1. stupeň ZŠ a pripraviť žiaka na úspešné pokra-

čovanie v štúdiu na 2. stupni ZŠ. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia 

nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. 

Najdôležitejšou úlohou školy je pripraviť žiakov čo najlepšie na budúcnosť tak, aby 

dieťa vedelo žiť svoj život najlepšie. Chceme, aby zo školy vychádzali nielen múdri, vzdelaní 

ale aj samostatní, aktívni a kultivovaní ľudia, ktorí sa budú vedieť zaradiť do života. 

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme 

sledovať vývoj žiakov. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov so špeciálnym výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 

školský výkon. 

 

Povinné práce v hodnotiacom portfóliu 

 

 Vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov 

 Prezentovanie projektov „Sprievodca Liptovom“ 

1. – 5. ročník  - zamerané na geografické javy 

6. – 7. ročník  - zamerané na osobnosti Liptova 

8. – 9. ročník  - zamerané na historické udalosti v Liptove 

 Ročníkové projekty (celoročná práca na projekte) 

 Výsledky zo súťaží, olympiád 

 

Hodnotenie výsledkov zamestnancov 

Vnútorný systém kontroly v personálnej oblasti predchádza hodnoteniu zamestnancov. 

Hodnotenie zamestnancov predstavuje racionálne a systematické porovnávanie požiada-

viek jednotlivých pracovných činností a spôsobilostí zamestnancov s tým, či dokážu úspešne 

vykonávať zverené úlohy. 

Úlohou vedúceho zamestnanca – vedúceho MZ, PK, zástupkyne riaditeľky školy 

a riaditeľky školy je posúdenie pracovného výkonu zamestnancov a rozpoznanie ich pozitív-

nych a negatívnych stránok, spolurozhodovanie o spôsobe odmeňova-

nia a motivovania zamestnancov, zlepšovanie vzájomných vzťahov medzi riadiacim zamest-

nancom a jeho podriadenými spolupracovníkmi a zamestnancami v pracovnom tíme navzá-

jom, osobný vzťah zamestnanca k práci, stotožnenie sa zamestnanca s cieľmi školy. Ďalej 

slúži na vytvorenie predpokladov pre plánovanie potrieb zamestnancov, prípadne odhalenie 

dôvodov pre prepúšťanie zamestnancov, identifikovanie potrieb ďalšieho vzdeláva-

nia a rozvoja zamestnancov, napomáhanie plánovaniu a realizácii ich pracovnej kariéry, od-

haľovanie pracovných rezerv a odhaľovanie ciest ako a kedy zvyšovať výkonnosť. 

 

Hodnotenie zamestnancov bude prebiehať na základe: 

 hospitácií, 

 výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje, súťaže (výsledky), 
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 lojality voči škole, 

 pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa, 

 hodnotenia pedagogických a nepedagogických zamestnancov manažmentom 

školy, 

 hodnotenia učiteľov rodičmi a žiakmi, 

 vzájomného hodnotenia učiteľov „otvorené hodiny“. 

 

Oblasti hodnotenia učiteľov: 

 plnenie pracovných povinností a úloh, plnenie cieľov školy, dodržiavanie plat-

nej legislatívy vedenie pedagogickej agendy, vedenie a práca so žiak-

mi (kvantita, kvalita práce, produktivita práce, dosiahnuté výsledky so žiakmi, 

plnenie termínov) 

 fungovanie v pracovnom tíme, pracovné a spoločenské správanie (interperso-

nálne vzťahy, spolupráca, komunikácia, flexibilita, ochota, schopnosť rozho-

dovať, schopnosť viesť spolupracovníkov, spolupráca s rodičmi žiakov) 

 úsilie učiteľa venované osobnému rozvoju (vzdelávanie, rozvoj vedomostí 

a zručností, schopností, odborný a pedagogický rast) 

 

Hodnotený zamestnanec dostáva spätné informácie o svojom výkone oča-

mi nadriadeného zamestnanca. Tieto informácie sú podkladom pre ďalšie zlepšenie vykoná-

vania práce, odstránenie nedostatkov a chýb. Súčasne mu hodnotenie pomáha pre stanovenie 

úloh na budúce obdobie a vytvára pre ich plnenie primerané podmienky 

Hodnotenie školy 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

 ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom rozvoja školy 

a v školskom vzdelávacom programe, 

 posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, 

 oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých dosahuje 

slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení. 

Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci, ich rodičia, ale aj verejnosť získala dostatočné 

a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené 

v štátnom i školskom vzdelávacom programe . 

 

Kritériom pre nás je: 

 spokojnosť rodičov, žiakov, učiteľov, 

 kvalifikovanosť učiteľov, 

 kvalita výsledkov. 

 

Sledujeme pravidelne: 

 spokojnosť s vedením školy a učiteľmi, 

 podmienky na vzdelanie, 

 klímu školy, 

 výsledky vzdelávania, 

 priebeh vyučovania – metódy, formy vyučovania, 

 individuálny prístup k žiakovi, 

 zvýšená starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-

bami, 
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 záujmové útvary na škole, 

 ústretovosť a spolupráca s rodičmi. 

 

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

 dotazníky pre žiakov a rodičov, 

 analýza úspešnosti na súťažiach, 

 STEPE a SWOT analýza, 

 hodnotiace porady. 

 

Spätná väzba na školu: 

 webová stránka školy, dostatok informácií o škole, 

 vzdelávacie zájazdy, výlety, exkurzie v mimo vyučovacom čase,, 

 škola v prírode, 

 lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik. 

 

Každoročne škola vypracováva v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Správu o vý-

chovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v príslušnom školskom 

roku. V nej je kladený dôraz na dve veci: 

 konštatovanie úrovne stavu, 

 zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú a prijatie 

opatrení na zlepšenie. 

 

Správa je komplexným zhodnotením práce školy v predošlom školskom roku, je pre-

rokovaná na pedagogickej rade, schvaľovaná školskou samosprávou – Radou rodičov, pred-

kladaná na schválenie zriaďovateľovi – Mestskému zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš. 

Zverejňujeme ju na webovej stránke školy, majú k  nej prístup žiaci, rodičia i verejnosť. 

Začlenenie prierezových tém 

Súčasťou obsahu vzdelávania na úrovni primárneho i nižšieho sekundárneho vzdeláva-

nia sú prierezové tematiky, ktoré sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy reali-

zujeme viacerými formami - ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdeláva-

nia a vhodných učebných predmetov, ako formu projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú 

pridelené téme) alebo ako kurz. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je 

použitie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. 

Na úrovni primárneho aj nižšieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací 

program do vyučovacieho procesu tieto prierezové témy: 

 

 Dopravná výchova 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Environmentálna výchova 

 Mediálna výchova 

 Multikultúrna výchova 

 Ochrana života človeka a zdravia 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnost 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 Finančná gramotnosť 
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Dopravná výchova 

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 chod-

cov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodi-

čov motorových vozidiel. Učebnú činnosť budeme realizovať na prvom stupni ZŠ, kde 

v spolupráci s MsP realizujeme praktický výcvik dopravnej výchovy na blízkom dopravnom 

ihrisku a na bezpečných komunikáciách v okolí školskej budovy. V piatom ročníku je začle-

nená do obsahu vyučovacích predmetov etická výchova, technika, telesná výchova, geografia. 

 

Ciele výchovy bezpečnosti v cestnej premávke: 

 pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne zá-

väznými právnymi predpismi, 

 sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zod-

povednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

 uplatňovať   si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke pod-

ľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyk-

lista, cestujúci (spolujazdec), 

 spôsobnosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadi-

ska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej pre-

mávke v praktickom živote, 

 schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

 schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premáv-

ke, 

 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 ovplyvňujú-

cich bezpečnosť cestnej premávky. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Sústavne sa rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytujeme žiakom základy pre plnohod-

notný a zodpovedný život. Znamená to 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 pre-

vzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. 

V tejto súvislosti je potrebné aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať 

názory, potreby a práva ostatných, podporovať u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať preven-

ciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok), získa-

val 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 usku-

točňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete etická 

výchova, ale uplatňujeme ju aj v náukových predmetoch. Témy realizujeme prakticky, pro-

stredníctvom modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód. 
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Environmentálna výchova 

Prelína sa všetkými predmetmi. Začlenili sme ju hlavne do predmetov prírodoveda, 

pracovné vyučovanie, výtvarná výchova a etická výchova. 

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

a schopností nadobudne schopnosť vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostre-

dím vo svojom okolí a uvedomoval si aj dôležitosť životného prostredia a jeho ohroze-

nia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti,  ktorými môžu 

pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné 

pre nich - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj 

k zvieratám v prírode. 

Mediálna výchova 

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

tlačených - rôznych časopisov. Vo veľkej obľube sú najmä televízia a počítač. Nie každý 

žiak dokáže ich obsah selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať 

u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorá by umožnila žiakom osvojiť si stratégie kompetentné-

ho zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produk-

ty, 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. 

Cieľom mediálnej výchovy je 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. Prierezová téma sa uplatňuje 

hlavne v predmetoch etická výchova, informatická výchova, prírodoveda. 

Multikultúrna výchova 

Je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, že v súvislosti s globalizáciou sve-

ta 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 ich rozdielnosť. Preto je jedným z našich cieľov výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj 

chápania iných kultúr, na rozvoj ich akceptácie, ako aj na rozvoj medziľudskej tolerancie, 

spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie inej kultúry v mene mierovej spolupráce. 

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 je jej cieľom dosiahnuť 

rovnoprávny prístup k všetkým žiakom  pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho 

a kultúrneho zázemia. 

Multikultúrna výchova je začlenená do predmetov: dejepis, občianska výchova, geo-

grafia, výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská a etická výchova . 

Ochrana života človeka a zdravia 

Ako prierezová téma sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných 

predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučova-

nia - didaktických hier na prvom stupni ZŠ a účelových cvičení na druhom stupniZŠ. 

Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov 

zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte 
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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, živel-

nými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné pod-

mienky 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 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

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

munikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať 

sám seba a svoje schopnosti, 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 školy. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu pí-

somne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Realizuje sa prostredníctvom týchto učebných predmetov: 

dejepis, výtvarná výchova, geografia, vlastiveda, prírodoveda formou regionálnych 

exkurzií a výletov po Liptove, spracovaním a prezentáciou projektov, prezentáciou výrobkov 

žiakov tradičnými ľudovými technikami na vianočnej burze. 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú 

v učebných osnovách jednotlivých predmetov. 

 

Finančná gramotnosť 

Finančná gramotnosť je zameraná na efektívne riadenie a využívanie vlastných finanč-

ných zdrojov. Jej cieľom je zaistiť finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti 

a efektívne reagovať meniace sa udalosti a ekonomické prostredie.  

Finančná gramotnosť je systém výchovy a vzdelávania žiakov, ktorý je obsiahnutý 

v jednotlivých predmetoch základnej školy. Východiskovým dokumentom pre zapracovanie 

finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programom a do vyučovania je NŠFG. Po-

dáva ucelenú predstavu čo má žiak počas svojho vzdelávania na základnej škole dosiahnuť 

v oblasti finančnej gramotnosti.  
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 Finančná gramotnosť sa prelína viacerými vzdelávacími oblasťami i prierezovými té-

mami. K žiakom sa dostáva rôznymi spôsobmi. Výsledky vzdelávania finančnej gramotnosti 

a jej začlenenie do učebných plánov v jednotlivých predmetoch lepšie odzrkadlia životnú rea-

litu a žiaci uvidia zmysle svojho vzdelávania.  

Finančná gramotnosť ako schopnosť fungovania  jednotlivca a rodiny v ekonomickej 

oblasti, vedie k pochopeniu otázok týkajúcich sa hodnoty peňazí, bohatstva a chudoby,  za-

bezpečenie jednotlivca a rodiny. Úlohou finančnej gramotnosti nie je sa zamerať na reč peňa-

zí ako čísel, ale zdôrazňuje sa potreba nárastu počtu ekonomicky úspešných jednotlivcov ako 

dôležitého prvku hospodárskej rastu krajiny.  

Hlavnou témou finančnej gramotnosti je hospodárenie domácnosti a je úzko previazané 

s hospodárením v rodine. Žiaci sú vedení k získavaniu zručností a schopností z oblasti finanč-

nej gramotnosti, aby vedeli posúdiť význam trvalých životných hodnôt, zvážiť vplyv peňazí 

na ich zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít a východísk 

zabezpečenia životných potrieb.   

Ciele finančnej gramotnosti sú aplikované formou vhodných metód a foriem práce - 

práca s informačnými zdrojmi, brainstorming, diskusie, problémové metódy, situačné a rolové 

hry, besedy, tvorba projektov. / Dodatok č. 1 / 

 

 

Školský učebný plán pre I. stupeň 

Na škola sa zamerala vo svojom Školskom vzdelávacom programe na posilnenie vyu-

čovania v týchto oblastiach: 

 vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia -Slovenský jazyk a literatúra, 

Anglický jazyk, Hrdinovia dejín, Tvorivá dramatika, Zábavná angličtina 

 vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami – Matematika 

 vo vzdelávacej oblasti Príroda a spoločnosť – Prírodoveda 

 vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce – Domov a práca 

 vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra – Výtvarná výchova, Detský  svet v 

umení 

Tieto hodiny sú využívané na rozšírenie, precvičovanie a upevňovanie učiva, využíva-

nie regionálnych prvkov vo vyučovaní a na zaraďovanie prierezových tém. 
 

UČEBNÝ PLÁN PRE 0. ROČNÍK 

Vzdelávacia oblasť Povinné hodiny Spolu 

Rozvoj komunikačných schopností 6 6 

Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova 4 4 

Zmyslová výchova a základy matematických predstáv 4 4 

Telesná výchova 2 2 

Hudobno – pohybová výchova 3 3 

Pracovná výchova 3 3 

Spolu 22 22 
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UČEBNÝ PLÁN PRE 1. ROČNÍK 

Vzdelávacia oblasť Predmet Povinné 

hodiny 

Voliteľné 

hodiny 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 0 9 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 4 1 5 

Príroda a spoločnosť Prvouka 1 0 1 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1 0 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2 0 2 

Hudobná výchova 1 0 1 

Detský svet v umení 0 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 0 2 

Spolu  20 2 22 

 

UČEBNÝ PLÁN PRE 2. ROČNÍK 

Vzdelávacia oblasť Predmet Povinné 

hodiny 

Voliteľné 

hodiny 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 6 1 7 

Anglický jazyk 0 1 1 

Tvorivá dramatika 0 1 1 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 4 0 4 

Informatická výchova 1 0 1 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda 1 0 1 

Vlastiveda 1 0 1 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1 0 1 

Človek a svet práce Domov a práca 0 1 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 2 

Hudobná výchova 1 0 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 0 2 

Spolu  18 5 23 

 

UČEBNÝ PLÁN PRE 3. ROČNÍK 

Vzdelávacia oblasť Predmet Povinné 

hodiny 

Voliteľné 

hodiny 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 6 1 7 

Anglický jazyk 3 0 3 

Tvorivá dramatika 0 1 1 

Matematika a práca s Matematika 3 1 4 
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informáciami Informatická výchova 1 0 1 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda 1 0 1 

Vlastiveda 1 0 1 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1 0 1 

Človek a svet práce Domov a práca 0 1 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 2 

Hudobná výchova 1 0 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 0 2 

Spolu  20 5 25 

 

UČEBNÝ PLÁN PRE 4. ROČNÍK 

Vzdelávacia oblasť Predmet Povinné 

hodiny 

Voliteľné 

hodiny 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 6 1 7 

Anglický jazyk 3 0 3 

Hrdinovia dejín 0 1 1 

Zábavná angličtina 0 1 1 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 3 1 4 

Informatická výchova 1 0 1 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda 1 0 1 

Vlastiveda 1 0 1 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1 0 1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 0 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 2 

Hudobná výchova 1 0 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 0 2 

Spolu  21 5 25 

Poznámky: 

 V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení vyhlášky 

224/2011 realizujeme organizáciu výchovnovzdelávacieho procesu nasledovne: 

 Vyučovacia hodina trvá 45 minút, vyučujúci má právo zvoliť si aj vlastnú organizáciu 

vyučovania – blokové vyučovanie. 

 Dodržiavame najvyšší počet žiakov v triedach : 

 16 žiakov v nultom ročníku 

 22 žiakov v prvom ročníku 

 25 žiakov v druhom až štvrtom ročníku 

Telesná výchova – v prvom až štvrtom ročníku vyučujeme chlapcov a dievčatá spoloč-

ne. 
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Cudzí jazyk – na vyučovanie cudzích jazykov vytvárame skupiny v rámci jedného roč-

níka s maximálnym počtom 17 žiakov. 

Etická výchova, Náboženská výchova – pri vyučovaní týchto predmetov môžu mať 

skupiny žiakov 12 až 20 žiakov. Pri nižšom počte možno spájať aj žiakov rozličných roční-

kov. V prípade Náboženskej výchovy sme vytvorili jednu skupinu žiakov pre NAV rímsko-

katolícku a jednu pre NAV evanjelickú spoločnú pre žiakov I. a II. stupňa. Ak si žiak vyberie 

predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka. V zmysle POP žiaci, ktorí 

navštevujú náboženskú výchovu si môžu etickú výchovu vybrať ako nepovinný predmet a 

naopak. 

Informatická výchova - na vyučovanie Informatickej výchovy vytvárame skupiny v 

rámci jedného ročníka  s maximálnym počtom 17 žiakov. 

Klasifikácia predmetov - slovné hodnotenie    - známkou 

 nultý ročník 

 Výtvarná výchova 

 Hudobná výchova 

 Telesná výchova 

 Informatická výchova 

 Hrdinovia dejín 

 Tvorivá dramatika 

 Zábavná angličtina 

 Pracovné vyučovanie 

 Domov a práca 

 Detský svet v umení 

 

 Matematika  

 Slovenský jazyk a literatúra 

 Anglický jazyk 

 Prírodoveda 

 Vlastiveda 

 

 

 

 

 

 

 

- neklasifikuje sa – Etická výchova, Náboženská výchova 

 
 

 

Školský učebný plán pre II. stupeň 

Na škola sa zamerala vo svojom Školskom vzdelávacom programe na posilnenie vyu-

čovania v týchto oblastiach: 

 vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia -Slovenský jazyk a literatúra,  

Nemecký jazyk 

 vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami – Matematika, In-

formatika 

 vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce – Domov a práca, Remeselné práce 

 vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť – Dejepis, Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

 vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra – Výtvarná výchova, Hudobná vý-

chova 

 vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb – Loptové hry 

Tieto hodiny sú využívané na rozšírenie, precvičovanie a upevňovanie učiva, využíva-

nie regionálnych prvkov vo vyučovaní a na zaraďovanie prierezových tém. 
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UČEBNÝ PLÁN PRE 5. ROČNÍK 

Vzdelávacia oblasť Predmet Povinné 

hodiny 

Voliteľné 

hodiny 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 5 0 5 

Anglický jazyk 3 0 3 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 4 1 5 

Informatika 1 0 1 

Človek a svet práce Technika 1 0 1 

Človek a spoločnosť Dejepis 1 1 2 

Geografia 2 0 2 

Človek a príroda Biológia 2 0 2 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1 0 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 0 1 

Hudobná výchova 1 0 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2 

Loptové hry 0 1 1 

Spolu  24 3 27 

 

UČEBNÝ PLÁN PRE 6. ROČNÍK 

Vzdelávacia oblasť Predmet Povinné 

hodiny 

Voliteľné 

hodiny 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 4 1 5 

Anglický jazyk 3 0 3 

Nemecký jazyk 1 1 2 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 4 1 5 

Informatika 0 1 1 

Človek a svet práce Domov a práca 0 1 1 

Človek a spoločnosť Dejepis 1 0 1 

Geografia 1 0 1 

Občianska náuka 1 0 1 

Človek a príroda Biológia 1 0 1 

Fyzika 1 0 1 

Chémia 1 0 1 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1 0 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 0 1 

Hudobná výchova 1 0 1 
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Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2 

Loptové hry 0 1 1 

Spolu  23 6 29 

 

UČEBNÝ PLÁN PRE 7. ROČNÍK 

Vzdelávacia oblasť Predmet Povinné 

hodiny 

Voliteľné 

hodiny 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 4 1 5 

Anglický jazyk 3 0 3 

Nemecký jazyk 1 1 2 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 4 1 5 

Informatika 0 1 1 

Človek a svet práce Technika 0,5 0 0,5 

Svet práce 0,5 0 0,5 

Domov a práca 0 1 1 

Človek a spoločnosť Dejepis 1 0 1 

Geografia 1 0 1 

Občianska náuka 1 0 1 

Človek a príroda Biológia 1 0 1 

Fyzika 1 0 1 

Chémia 1 0 1 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1 0 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 0 1 

Hudobná výchova 1 0 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2 

Loptové hry 0 1 1 

Spolu  24 6 30 

 

UČEBNÝ PLÁN PRE 8. ROČNÍK 

Vzdelávacia oblasť Predmet Povinné 

hodiny 

Voliteľné 

hodiny 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 5 0 5 

Anglický jazyk 3 0 3 

Nemecký jazyk 1 1 2 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 4 1 5 

Informatika 0 1 1 
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Človek a svet práce Technika 0,5 0 0,5 

Svet práce 0,5 0 0,5 

Domov a práca 0 1 1 

Človek a spoločnosť Dejepis 1 1 2 

Geografia 1 0 1 

Človek a príroda Biológia 1 0 1 

Fyzika 2 0 2 

Chémia 1 0 1 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1 0 1 

Umenie a kultúra Výchova umením 1 0 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2 

Loptové hry 0 1 1 

Spolu  24 6 30 

 

UČEBNÝ PLÁN PRE 9. ROČNÍK 

Vzdelávacia oblasť Predmet Povinné 

hodiny 

Voliteľné 

hodiny 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 5 0 5 

Anglický jazyk 3 0 3 

Nemecký jazyk 1 1 2 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 4 1 5 

Informatika 1 0 1 

Človek a svet práce Remeselné práce 0 1 1 

Človek a spoločnosť Dejepis 2 0 2 

Geografia 1 0 1 

Občianska náuka 1 0 1 

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu 

0 1 1 

Človek a príroda Biológia 1 0 1 

Fyzika 1 0 1 

Chémia 1 0 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 0 1 1 

Hudobná výchova 0 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2 

Loptové hry 0 1 1 

Spolu  23 7 30 
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Poznámky: 

 V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 Z.z. v znení vyhlášky 224/2011 o základnej 

škole realizujeme organizáciu výchovnovzdelávacieho procesu nasledovne: 

 Vyučovacia hodina trvá 45 minút, vyučujúci má právo zvoliť si aj vlastnú organizáciu 

vyučovania – blokové vyučovanie. 
 Dodržiavame najvyšší počet žiakov v triedach – 28 žiakov v piatom až deviatom ročníku 

Telesná a športová výchova – Triedy na druhom stupni školy sa delia a spájajú v roč-

níku na skupiny chlapcov a dievčat. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet žiakov 

v skupine klesne pod 12 žiakov, spájame do skupín aj  žiakov rozličných ročníkov. 

Cudzí jazyk – na vyučovanie cudzích jazykov vytvárame skupiny v rámci jedného roč-

níka s maximálnym počtom 17 žiakov. Ako prvý cudzí jazyk vyučujeme Anglický jazyk 

a ako druhý cudzí jazyk Nemecký jazyk. 

Technika, Svet práce, Domov a práca, Remeselné práce - na vyučovanie týchto 

predmetov vytvárame skupiny v rámci jedného ročníka s maximálnym počtom 17 žiakov. 

Etická výchova, Náboženská výchova – pri vyučovaní týchto predmetov môžu mať 

skupiny žiakov 12 až 20 žiakov. Pri nižšom počte možno spájať aj žiakov rozličných roční-

kov. V prípade Náboženskej výchovy sme vytvorili jednu skupinu žiakov pre NAV rímsko-

katolícku a jednu pre NAV evanjelickú . Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zme-

ny počas celého školského roka. V zmysle POP žiaci, ktorí navštevujú náboženskú výchovu si 

môžu etickú výchovu vybrať ako nepovinný predmet a naopak. 

Informatika - na vyučovanie Informatiky vytvárame skupiny v rámci jedného ročníka  

s maximálnym počtom 17 žiakov. 

Klasifikácia predmetov - slovné hodnotenie:  - známkou: 

 Svet práce 

 Technika 

 Domov a práca 

 Remeselné práce 

 Výchova k manželstvu a rodi-

čovstvu 

 Hudobná výchova 

 Výtvarná výchova 

 

 

 

 

 Slovenský jazyk a literatúra 

 Anglický jazyk 

 Nemecký jazyk 

 Matematika 

 Dejepis 

 Biológia 

 Fyzika 

 Chémia 

 Geografia 

 Občianska náuka 

 Informatika 

 

neklasifikuje sa : Etická výchova, Náboženská výchova 
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ZÁVER 

 

Pri realizácii cieľov bude v našej pozornosti žiak, pretože chceme vychovať dobrého, 

čestného, múdreho, samostatného a šťastného človeka, ktorý sa uplatní v profesijnom živote. 

Verím, že pri optimálnych podmienkach v spolupráci s rodičmi a zriaďovateľom, bude 

možné tieto naše zámery a ciele naplniť. 

  

Reevidovaný ŠkVP na školský rok 2014/2015 prerokovaný v pedagogickej rade dňa       

2. 09.2014. Reevidovaný ŠkVP schválený a vydaný riaditeľom školy 2.09.2014. 

 

_____________________________  

Mgr. Dana Gajdošová   

riaditeľka ZŠ   
 

Školský vzdelávací program na školský rok 2014/2015 bol prerokovaný a schválený 

radou školy dňa   30. 09.2014. 

 

__________________________  

Mgr. Mária Molnárová  
                 predsedníčka rady školy 

Reevidovaný ŠkVP na školský rok 2015/2016 prerokovaný v pedagogickej rade dňa       

3. 09.2015. Reevidovaný ŠkVP schválený a vydaný riaditeľom školy 3.09.2015. 

 

_____________________________  

Mgr. Dana Gajdošová   

riaditeľka ZŠ   
 

Školský vzdelávací program na školský rok 2015/2016 bol prerokovaný a schválený 

radou školy dňa   24. 09.2015. 

__________________________  

Mgr. Mária Molnárová  
                 predsedníčka rady školy 

Reevidovaný ŠkVP na školský rok 2016/2017 prerokovaný v pedagogickej rade dňa       

3. 09.2016. Reevidovaný ŠkVP schválený a vydaný riaditeľom školy 3.09.2016. 

 

_____________________________  

Mgr. Dana Gajdošová   

riaditeľka ZŠ   

Školský vzdelávací program na školský rok 2016/2017 bol prerokovaný a schválený 

radou školy dňa   24. 09.2016. 

__________________________  

Mgr. Mária Molnárová  
                 predsedníčka rady školy 



47 

 

Reevidovaný ŠkVP na školský rok 2017/2018 prerokovaný v pedagogickej rade dňa       

4. 09.2017. Reevidovaný ŠkVP schválený a vydaný riaditeľom školy 4.09.2017. 

 

_____________________________  

Mgr. Dana Gajdošová   

riaditeľka ZŠ   

Školský vzdelávací program na školský rok 2017/2018 bol prerokovaný a schválený 

radou školy dňa   26. 09.2017. 

__________________________  

Mgr. Mária Molnárová  
                 predsedníčka rady školy 
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Reevidovaný ŠkVP na školský rok 2018/2019 prerokovaný v pedagogickej rade dňa       

4. 09.2018. Reevidovaný ŠkVP schválený a vydaný riaditeľom školy 4.09.2018. 

 

_____________________________  

Mgr. Dana Gajdošová   

riaditeľka ZŠ   

Školský vzdelávací program na školský rok 2018/2019 bol prerokovaný a schválený 

radou školy dňa   16. 09.2018. 

__________________________  

Mgr. Mária Molnárová  
                 predsedníčka rady školy 
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Dodatok č. 1 

Implementácia kmeňového obsahu Národného štandardu 

finančnej gramotnosti 

I. stupeň ZŠ ISCED 1 

Využitie tém v jednotlivých vyučovacích predmetoch 

 
1. ročník 

 
1. Človek vo sfére peňazí 

Matematika: 

Pomenovať základné ľudské hodnoty. (slovné úlohy) 

Prírodoveda: 

Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať 

svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti. 

Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho sprá-

vania sa v domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami 

a predmetmi v škole aj mimo nej. 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

Výlety, exkurzie 

Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. Opísať 

možné dôsledky takéhoto odhalenia. 

Prírodoveda: 

Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca 

Prírodoveda: 

Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny. 

Opísať príklady základných životných potrieb. 

Opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka. 

Matematika: 

Vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom. 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

Prírodoveda 

Vysvetliť svoju predstavu o tom, čo je majetok. 

Náboženská výchova 

Opísať, ktoré charitatívne organizácie žiak vo svojom okolí pozná. 

Slovenský jazyk a literatúra 

Opísať, čo je povolanie a zamestnanie. 

Matematika 

Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť. 

Prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra 

Vedieť uviesť na príkladoch význam starých rodičov v rodine. Pochopiť význam ich  

dôstojného postavenia, vyjadreného zdravím a sociálnou istotou. 

 

. 
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2. ročník 

 
1. Človek vo sfére peňazí 

Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich za-

chovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabez-

pečenia životných potrieb. 

 kompetencia: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými 

potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. 

 kompetencia : Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z pro-

striedkov jej vyjadrenia. 

 kompetencia : Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby 

a dedenia chudoby. 

 kompetencia: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Pomenovať základné ľudské hodnoty. Pomenovať základné ľudské potreby. 

 kompetencia : Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z pro-

striedkov jej vyjadrenia. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. Uviesť príklady, ako 

byť finančne zodpovedným mladým človekom. 

 kompetencia : Kontrolovať osobné údaje a informácie. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. 

Opísať možné dôsledky takéhoto odhalenia. 

 kompetencia : Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé 

finančné ciele. Vymedziť jednotlivé kroky pomocou zhodnotenia alternatív. Používať 

rozhodovanie pri krátkodobých cieľoch. 

 kompetencia : Vedieť stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vysvetliť podmienky na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch. 

Využitie v predmete: Vlastiveda, Matematika, Informatická výchova 

 

3. ročník 

 
1. Človek vo sfére peňazí 

 

Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zacho-

vávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabez-

pečenia životných potrieb. 

 

Čiastková kompetencia 1: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 

životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. 

-zodpovednosť za existenciu, práca, povinnosť, samostatnosť 

Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Pomenovať základné ľudské hodno-

ty - život, zdravie, rodina,... 
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Pomenovať základné ľudské potreby - jedlo, šatstvo, veci osobnej potreby, hračky, tep-

lo,... -peniaze. 

Čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jed-

ného z prostriedkov jej vyjadrenia - odmena 

Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Posúdiť spôsoby, akými rodičia za-

bezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami 

v domácnosti. 

Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohat-

stva, chudoby a dedenia chudoby. 

Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Opísať príklady bohatstva a chudo-

by. 

Čiastková kompetencia 4: Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v 

ekonomickej oblasti. 

Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Vedieť stručne popísať ekonomickú 

sféru človeka a rodiny. 

Čiastková kompetencia 5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 

Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady hospodárneho zaob-

chádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania sa v domácnosti. Osvojiť si po-

trebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej. 

- cena predmetov, dopad na prírodu a človeka. 

Využitie v predmete: SJL, PRI, VLA 

 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných finan-

ciách. 

 

Čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. –

význam peňazí, priority tovarov 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady finančných rozhodnutí 

a ich možných dôsledkov. Uviesť príklady, ako byť finančne zodpovedným mladým 

človekom. 

Čiastková kompetencia 2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov. 

-slovo re- KLAM-a -nie všetko, čo sa v nej uvádza je pravda 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady, prečo sa oplatí jednotliv-

covi byť dobre finančne informovaný. Opísať zdroje finančných informácií. 

Čiastková kompetencia 3: Kontrolovať osobné údaje a informácie. - kľúč od domu, 

cenné veci v dome... 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, ktoré druhy osobných informácií 

by nemali byť odhalené tretím osobám. Opísať možné dôsledky takéhoto odhalenia. 

Čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dô-

sledkov. 

-poznať priority pri míňaní peňazí, kupovať len to, na čo mám peniaze 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich 

dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé finančné ciele. Vymedziť jednotlivé kroky 

pomocou zhodnotenia alternatív. Používať rozhodovanie pri krátkodobých cieľoch. 

Čiastková kompetencia 5: Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu 

o finančných záležitostiach. 
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Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady míňania peňazí u detí 

predchádzajúcich generácií. Porozprávať o hodnotách a postojoch predchádzajúcich ge-

nerácií na základe ich osobných príbehov o peniazoch. 

Čiastková kompetencia 6: Vedieť stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebite-

ľov. 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť podmienky na vrátenie výrob-

kov v miestnych obchodoch. 

-pojem záručný list, záručná doba, kupovať kvalitné výrobky, zisťovať dôvody zlacne-

ného tovaru, reklamovať chybný tovar 

Využitie v predmete: SJL, PRI, VLA, MAT 

 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca 

 

Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a 

rodiny. 

Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. 

 

Čiastková kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské po-

treby. 

-dopĺňať si vzdelanie počas života, prispôsobovanie sa rodiny dobe, v ktorej žijeme 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské 

potreby. 

Čiastková kompetencia 2: Porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania 

životných ( ekonomických) potrieb jednotlivca a rodiny. 

-škola - vzdelanie - práca - peniaze - životné potreby 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať príklady základných životných po-

trieb. 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska 

uspokojovania životných potrieb.  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, čo je povolanie a zamestnanie. 

Čiastková kompetencia 4: Identifikovať zdroje osobných príjmov. -mzda, naturálie, 

brigáda 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať svoju predstavu, čo sú to osobné 

príjmy človeka. 

Čiastková kompetencia 5: Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca 

a rodiny peniazmi.  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah 

človeka a rodiny k peniazom. 

-nerovnaký príjem, nestálosť príjmu, počet zamestnaní, rozdiel výšky príjmov podľa 

pracovného zaradenia, možnosť príjmu žiaka – vreckové, štipendium 

Čiastková kompetencia 7: Poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti, in-

špirované úspešnými osobnosťami a uplatňovanie ich postupov.  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť príklady úspešnosti a neúspeš-

nosti človeka v živote. 

-kvalifikovaný pracovník - odborník vo svojom obore- ohodnotenie, porovnanie žiak 

v škole známky 

Využitie v predmete: SJL, PRI, VLA, MAT 
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4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti. 

 

Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán.  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Porozprávať, aké môžu byť výdavky na 

domácnosť a aké môžu byť zdroje príjmov v domácnosti. 

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať systém na udržiavanie a používanie finančných 

záznamov. 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť svoju predstavu o tom, čo je 

majetok. 

Čiastková kompetencia 3: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia.  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti 

platia. 

-elektrika, plyn, voda, odpad, potraviny .... 

Čiastková kompetencia 4: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozho-

dovaní o nákupe. 

-nakupovať podľa priorít 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Porovnať ceny rovnakého výrobku 

v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie, primerané osobnému 

veku, pri nákupe. 

Čiastková kompetencia 5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu. 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, ktoré charitatívne organizácie žiak 

vo svojom okolí pozná. 

Čiastková kompetencia 6: Uvedomiť si účel a dôležitosť závetu. - pojem závet 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť predmet, ktorý zdedil niektorý 

z členov domácnosti. 

Využitie v predmete: SJL, PRI, VLA 

 

5. Úver a dlh 

Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu. -

pôžička –vrátenie 

 

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

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať situácie, kedy si človek peniaze/ 

predmety nakupuje a kedy si ich požičiava. Popísať dôsledky oboch možností. 

 

Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať 

práva žiadateľa o úver v súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti. 

-vrátiť vec v takom stave, v akom som si ju požičal 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, aké vlastnosti by mal mať človek, 

ktorý si požičia obľúbenú osobnú vec iného človeka. Opísať postup, ako si môže človek 

opätovne získať dôveru požičiavajúceho, ak stratil alebo poškodil požičanú osobnú vec. 

 

Čiastková kompetencia 3: Opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením 

(predĺžením) alebo ako ich zvládnuť. 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Porozprávať o tom, čo môže nastať pri po-

žičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí. 

-strata, krádež, neúmyselné poškodenie - postoj v týchto prípadoch 

Využitie v predmete: SJL, PRI, VLA, MAT 
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6. Sporenie a investovanie 

Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi. 

 

Čiastková kompetencia 1: Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej pro-

sperite. 

-sporenie a majetok 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať svoju predstavu o tom, ako človek 

môže sporiť. 

Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje maje-

tok a pomáha pri plnení finančných cieľov. 

-zakúpenie - investícia dom, byt, auto, zberatelia 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť svoju predstavu o tom, čo je možné 

považovať za investíciu. 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť investičné alternatívy. 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť, prečo je dobré ukladať peniaze 

vo finančnej inštitúcii.-ochrana pred zlodejom 

 

Čiastková kompetencia 4: Opísať spôsob nákupu a predaja investícií.  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť, na čo by človek mohol minúť 

väčšiu sumu peňazí, ktorú si našetril v peňažnej inštitúcii. 

Čiastková kompetencia 5: Vysvetliť vplyv daní na návratnosť investícií. 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť, že za všetko sa platí daň. Popí-

sať, ako sa kupuje dom alebo auto pre domácnosť a aké majú s tým rodičia výdavky. 

Čiastková kompetencia 6: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trh-

mi. 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť, prečo je potrebné vytvárať pro-

stredie dôvery a bezpečia pri používaní peňazí v rámci denného nakupovania, ale aj ich 

šetrenia. 

Porozprávať o tom, ako predchádzať stratám a znehodnoteniu vecí a peňazí. 

-kupovať veci dennej spotreby, nekupovať veci na sklad 

Využitie v predmete: SJL, PRI, VLA, MAT 

 

7. Riadenie rizika a poistenie 

Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. 

 

Čiastková kompetencia 1: Pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy 

rizík a vysvetliť základné metódy riadenia rizík.  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: vysvetliť podomový predaj, značkový to-

var, ázijskí predajcovia. 

 

Čiastková kompetencia 2: Zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednot-

livca a rodiny.  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať na jednoduchých príkladoch exis-

tenciu vonkajších vplyvov na človeka. 

 

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad zdravotne 

a sociálne nepriaznivej situácie a staroby. 
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Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vedieť uviesť na príkladoch význam sta-

rých rodičov v rodine. Pochopiť význam ich dôstojného postavenia, vyjadreného zdra-

vím a sociálnou istotou. 

 

Čiastková kompetencia 4: Vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerč-

ným) poistením. Vymenovať povinné a nepovinné druhy verejného poistenia. Charakte-

rizovať zdravotné poistenie a sociálne poistenie a v rámci neho nemocenské poistenie, 

dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestna-

nosti. 

-životné, zdravotné, automobilov 

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť 

a na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako poistenie funguje . 

Využitie v predmete: SJL, PRI, VLA, MAT 

 

4. ročník 

 
Matematika 

Uviesť príklady míňania peňazí u detí predchádzajúcich generácií. Porovnať ceny rov-

nakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. Opísať svoju predstavu o tom, ako človek 

môže sporiť. 

 

Prírodoveda 

Pomenovať základné ľudské hodnoty. Pomenovať základné ľudské potreby. Opísať, 

ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. Zoradiť osob-

né želania/potreby podľa ich dôležitosti. 

 

Vlastiveda 

Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať 

svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti. Opísať, čo je povolanie a zamestnanie. 

Slovenský jazyk a literatúra 

Opísať, čo znamená pojem ľudská práca. Pomenovať základné charakteristiky bohatstva 

a chudoby vo vzťahu k peniazom - slohová zložka 

Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť pred-

chádzať konfliktom. 

Opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé a strednodobé ciele. Ana-

lyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia. 

Uviesť príklady, ako vzdelanie alebo praktické zručnosti môžu ovplyvniť príjem počas 

života. Inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností. 

 

Telesná výchova 

Vysvetliť príklady úspešnosti a neúspešnosti človeka v živote. - 4. Ročník 

 

2. stupeň ZŠ ISCED 2 

 

Slovenský jazyk a literatúra 
5. ročník: 
Analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia - sloh — reklama 
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Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť pred-

chádzať konfliktom. 

 

6. ročník: 

 
Opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípade, že sa človek stane obeťou krádeže 

osobných údajov - opis 

Opísať, čo znamená pojem ľudská práca. Pomenovať základné charakteristiky bohatstva 

a chudoby vo vzťahu k peniazom. Inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností – opisný 

slohový postup 

Uviesť príklady, ako vzdelanie alebo praktické zručnosti môžu ovplyvniť príjem počas 

života. Vedieť diskutovať o vzťahu morálky a peňazí. Identifikovať internetové 

a tlačové zdroje informácií o pracovných miestach, kariére a podnikaní - SJL — disku-

sia, argument,protiargument 

Založiť si kartotéku informácií o produktoch v domácnosti, vrátane informácií o záru-

kách a ďalších finančných dokumentoch, ako sú účtovné doklady a výpisy z bankových 

účtov. 

Vedieť diskutovať o vzťahu morálky a peňazí - slohová zložka, literárna výchova 

Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením. 

 

7. ročník: 

 

Uviesť internetové a tlačové zdroje informácií o produktoch a vymenovať silné a slabé 

stránky každého z nich - SJL informačný slohový postup 

Uviesť príklady, ako vzdelanie alebo praktické zručnosti môžu ovplyvniť príjem počas 

života. Vedieť diskutovať o vzťahu morálky a peňazí. Identifikovať internetové 

a tlačové zdroje informácií o pracovných miestach, kariére a podnikaní - SJL informač-

ný slohový postup 

Vysvetliť, ako fungujú šeky, debetné a kreditné karty. Diskutovať o výhodách a nevý-

hodách Uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. marketing alebo reklamné techni-

ky) môžu u rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť peniaze. 

 

8. ročník: 

Opísať, čo znamená pojem ľudská práca. Pomenovať základné charakteristiky bohatstva 

a chudoby vo vzťahu k peniazom. Chápať postoj k životu ako zodpovednosť za seba 

a svojich blízkych. Uvedomiť si postavenie úspešných jednotlivcov a vymenovať prí-

klady (literárna výchova) 

Popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným dospelým človekom. 

Uviesť príklady, ako vzdelanie alebo praktické zručnosti môžu ovplyvniť príjem počas 

života. Vedieť diskutovať o vzťahu morálky a peňazí. Identifikovať internetové 

a tlačové zdroje informácií o pracovných miestach, kariére a podnikaní - SJL životopis 

 

9. ročník: 

 

Opísať, čo znamená pojem ľudská práca. Pomenovať základné charakteristiky bohatstva 

a chudoby vo vzťahu k peniazom. Chápať postoj k životu ako zodpovednosť za seba 

a svojich blízkych. Uvedomiť si postavenie úspešných jednotlivcov a vymenovať prí-

klady (literárna výchova) 
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Popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným dospelým človekom - literárna vý-

chova 

Opísať výhody a nevýhody využívania úveru - literárna výchova Popísať hodnotu pe-

ňazí. 

Literárna exkurzia 

Vymenovať kroky, ktoré môže jednotlivec podniknúť na ochranu svojich osobných 

údajov. 

Opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípade, že sa človek stane obeťou krádeže 

osobných údajov. Uviesť spôsoby, ktorými zlodeji môžu získať osobné údaje a infor-

mácie. Vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť a na jednoduchých príkladoch názor-

ne ukázať, ako poistenie funguje . Opísať spôsoby ochrany cenných predmetov a majet-

kových hodnôt. Stručne charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti úra-

zu. 

 

ANJ, OBN 

 

1.Človek vo sfére peňazí 

 

Celková kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vply-

vu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít 

a východísk zabezpečenia životných potrieb. 

Čiastková kompetencia 

1. Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a fi-

nanciami ako prostriedku ich zabezpečenia.  

Čiastková kompetencia 
2. Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vy-

jadrenia.  

Čiastková kompetencia 
3. Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a dedenia chu-

doby. Čiastková kompetencia 

4. Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti. 

Čiastková kompetencia 

5. Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 

 

Finančná gramotnosť a rozvíjanie kompetencií v jednotlivých predmetoch 

 

Čiastková kompetencia 1: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 

životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. Vysvetliť vzťah 

medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb. 

Chápať funkciu peňazí ako prostriedku na ich zabezpečenie. 

Využitie : Občianska výchova 9. roč. 

 

Čiastková kompetencia 2. Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jed-

ného z prostriedkov jej vyjadrenia. 

Očakávania, že absolvent je schopný: Opísať, čo znamená pojem ľudská práca. Po-

menovať základné charakteristiky bohatstva a chudoby vo vzťahu k peniazom. Chápať 

postoj k životu ako zodpovednosť za seba a svojich blízkych. Uvedomiť si postavenie 

úspešných jednotlivcov a vymenovať príklady. 

Využitie: Anglický jazyk 9. roč. 
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Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohat-

stva, chudoby a dedenia chudoby. 

Očakávania, že absolvent je schopný: Vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné 

podmienky rodiny. 

Využitie: Anglický jazyk 5. roč. 

 

Čiastková kompetencia 4: Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v 

ekonomickej oblasti. 

Očakávania, že absolvent je schopný: Uviesť príklady činnosti jednotlivcov a rodín v 

ekonomickej oblasti.  

Využitie: Občianska výchova 9. roč. 

 

Čiastková kompetencia 5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.  

Očakávania, že absolvent je schopný: Poznať hodnotu vecí ako výsledku práce. Ve-

dieť samostatne určiť približnú výšku finančného vyjadrenia hodnoty vecí a na základe 

toho prijímať nákupné rozhodnutia. Vedieť vyhodnotiť vplyv reklamy na spotrebu. 

Využitie: Anglický jazyk 6. roč. 

 

2.Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

Celková kompetencia : Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích proce-

sov osobných financiách. 

 

Čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. 

Očakávania, že žiak je schopný: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhod-

nutia.  Popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným dospelým človekom. Uviesť 

príklady prínosov finančnej zodpovednosti a strát spôsobených finančnou nezodpoved-

nosťou. Inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností. Uviesť príklady úspešných jed-

notlivcov na svojej plánovanej profesijnej ceste. 

Využitie: Občianska výchova 9. roč. 

 

Čiastková kompetencia 2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov.  

Očakávania, že žiak je schopný: Analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia. Uviesť 

internetové a tlačové zdroje informácií o produktoch a vymenovať silné a slabé stránky 

každého z nich. 

 

Čiastková kompetencia 3: Kontrolovať osobné údaje a informácie.  

Očakávania, že žiak je schopný: Vymenovať kroky, ktoré môže jednotlivec podniknúť 

na ochranu svojich osobných údajov. Opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípa-

de, že sa človek stane obeťou krádeže osobných údajov. Uviesť spôsoby, ktorými zlode-

ji môžu získať osobné údaje a informácie. 

Využitie: Anglický jazyk 8. roč. 

 

Čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dô-

sledkov.  

Očakávania, že žiak je schopný: Zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority. 

Stanoviť si merateľné krátkodobé a strednodobé finančné ciele. Použiť finančnú alebo 

internetovú kalkulačku na stanovenie nákladov na dosiahnutie strednodobého cieľa. 
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Zhodnotiť výsledky finančného rozhodnutia. Používať zodpovedné rozhodovanie pri 

strednodobých cieľoch. 

Využitie: Anglický jazyk 6. roč. 

 

Čiastková kompetencia 5: Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu 

o finančných záležitostiach. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných 

záležitostiach môže pomôcť predchádzať konfliktom. Identifikovať rozdiely medzi 

hodnotami a postojmi k peniazom u rovesníkov. 

Využitie: Anglický jazyk 8. roč. 

 

Čiastková kompetencia 6: Vedieť stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebite-

ľov 

Očakávania, že žiak je schopný: Vyhľadať si príslušný orgán na ochranu spotrebite-

ľov v mieste pobytu. Uviesť príklady klamlivých alebo zavádzajúcich obchodných 

praktík, ktoré zakazuje zákon o ochrane spotrebiteľa. Vysvetliť kroky pri riešení rekla-

mácie podanej zákazníkom. 

Využitie: Triednické hodiny 

 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca 

Celková kompetencia Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných 

potrieb 

jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. 

 

Čiastková kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské po-

treby. Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými 

potrebami jednotlivca a rodiny.  

Využitie: Anglický jazyk 6. roč.  

 

Čiastková kompetencia 2: Porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania 

životných ( ekonomických) potrieb jednotlivca a rodiny. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť základné súvislosti zabezpečenia životných 

potrieb jednotlivca a rodiny.  

Využitie Anglický jazyk 7. roč. 

 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska 

uspokojovania životných potrieb. 

Očakávania, že žiak je schopný: Uviesť príklady, ako záujmy, poznatky a schopnosti 

jednotlivca môžu ovplyvniť výber povolania.  

Využitie: Občianska výchova 9. roč. 

 

Čiastková kompetencia 4: Identifikovať zdroje osobných príjmov.  

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť pojem mzda. Uviesť príklady zdrojov 

príjmu iných než mzda (dar, provízia a zisk). 

Využitie: Občianska výchova 9. roč. 

 

Čiastková kompetencia 5: Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca 

a rodiny peniazmi. 
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Očakávania, že žiak je schopný: Vedieť popísať spôsob zabezpečenia peňazí vo vlast-

nej rodine a porovnať ho so zabezpečením v inej rodiny. 

Využitie: Občianska výchova 9. roč. 

 

Čiastková kompetencia 6: Opísať faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy.  

Očakávania, že žiak je schopný: Definovať daň a vysvetliť rozdiel medzi daňou z pri-

danej hodnoty a daňou z príjmu. Uviesť príklad spôsobov, akými štát využíva príjmy z 

daní. 

Využitie: Občianska výchova 9. roč. 

 

Čiastková kompetencia 7: Poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti, in-

špirované úspešnými osobnosťami a uplatňovanie ich postupov. 

Očakávania, že žiak je schopný: Opísať úspešnosť v ekonomickej oblasti. Vedieť dis-

kutovať o vzťahu morálky a peňazí. Uviesť príklad finančne úspešného človeka vo svo-

jom okolí. 

 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

Celková kompetencia Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na 

 riadenie hotovosti. 

 

Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán.  

Očakávania, že žiak je schopný: Vypracovať denník osobných príjmov a výdavkov. 

Opísať spôsob rozdelenia finančnej čiastky pripadajúcej na týždeň medzi jednotlivé fi-

nančné ciele - míňanie, sporenie a spoluúčasť. Diskutovať o prvkoch osobného rozpoč-

tu, (príjmy, výdavky a úspory). Vypočítať percentá pripadajúce na hlavné kategórie vý-

davkov v rámci mesačného rodinného rozpočtu. 

Využitie: Občianska výchova 9. roč. 

 

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať systém na udržiavanie a používanie finančných 

záznamov. 

Očakávania, že žiak je schopný: Založiť si kartotéku informácií o produktoch v do-

mácnosti, vrátane informácií o zárukách a ďalších finančných dokumentoch, ako sú úč-

tovné doklady a výpisy z bankových účtov. 

Využitie: Triednické hodiny 
 

Čiastková kompetencia 3: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia. 

Očakávania, že žiak je schopný: Opísať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií. 

Vysvetliť, čím sa od seba líšia. Vysvetliť, ako fungujú šeky, debetné a kreditné karty. 

Diskutovať o výhodách a nevýhodách jednotlivých platobných metód. 

Využitie: Anglický jazyk 5. roč. 

Čiastková kompetencia 4: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozho-

dovaní o nákupe. 

Očakávania, že žiak je schopný: Uplatniť zodpovedné rozhodovanie, primerané osob-

nému veku, pri nákupe. Vysvetliť vzťah medzi spôsobmi míňania peňazí a dosahova-

ním finančných cieľov. Uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. marketing alebo 

reklamné techniky) môžu u rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť 

peniaze. Opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní finančných prostriedkov. 

Prekontrolovať daň z pridanej hodnoty na doklade o zaplatení nákupu. 

Využitie: Anglický jazyk 7. roč. 
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Čiastková kompetencia 5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.  

Očakávania, že žiak je schopný: Stanoviť, či je prispievanie formou darcovstva a fi-

lantropie v súlade s osobným rozpočtom. 

Využitie: Triednické hodiny 

 

Čiastková kompetencia 6: Uvedomiť si účel a dôležitosť závetu.  

Očakávania, že žiak je schopný: Zistiť vek, v ktorom môže jednotlivec spísať platný 

závet v danom štáte pobytu. Opísať hlavné prvky jednoduchého závetu a zistiť obvyklé 

náklady v prípade, že si závet dá vypracovať. 

Využitie:  OBN 

 

5. Úver a dlh 

Celková kompetencia Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmie-

nok a zvládanie dlhu. 

 

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

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť, prečo finančné inštitúcie požičiavajú pe-

niaze. Vymenovať nákupy na úver, ktoré dospelí bežne robia. Opísať výhody a nevýho-

dy využívania úveru. Vysvetliť, prečo je používanie kreditnej karty určitou formou pô-

žičky. Vysvetliť, ako sa líšia debetné karty od kreditných kariet. 

Využitie: Anglický jazyk 7. roč. 

 

Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať 

práva žiadateľa o úver v súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť hodnotu informácií o úverovej histórii pre 

žiadateľov a poskytovateľov úveru. Vysvetliť, prečo je dôležité vybudovať si pozitívnu 

úverovú históriu. Opísať informácie nachádzajúce sa v správe o úverovej histórii a ako 

dlho sa tieto uchovávajú. Uviesť príklady dovoleného použitia správ o úverovej histórii 

na účely iné než je poskytnutie úveru. 

Využitie: Anglický jazyk 6.roč 

 

Čiastková kompetencia 3: Opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením 

(predĺžením) alebo ako ich zvládnuť. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť, ako sa vyhnúť problémom pri požičiavaní 

si peňazí alebo predmetov vo vzťahu k ich hodnote. Uviesť príklady legálnych a nele-

gálnych postupov pri vymáhaní dlhov. 

Využitie: Triednické hodiny 
Čiastková kompetencia 4: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotreb-

ných úverov.  

Očakávania, že žiak je schopný: Uviesť príklady ochranných prvkov, vychádzajúcich 

zo zákonov o spotrebiteľských úveroch. 

 

6. Sporenie a investovanie 

Celková kompetencia Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s 

osobnými cieľmi. 

 

Čiastková kompetencia 1: Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej pro-

sperite. Očakávania, že žiak je schopný: Uviesť príklady, ako sporenie môže zlepšiť 
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finančnú prosperitu. Opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé a 

strednodobé ciele. Vysvetliť hodnotu a význam „núdzového fondu". Vysvetliť, prečo je 

sporenie základným predpokladom pre investovanie. 

Využitie: Občianska výchova 9. roč. 

 

Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje maje-

tok a pomáha pri plnení finančných cieľov. 

Očakávania, že žiak je schopný: Popísať hodnotu peňazí. Vysvetliť, ako môže rásť 

hodnota investície. Rozhodnúť, kedy investovať hotovosť na krátkodobé výdavky alebo 

na núdzové situácie. 

Využitie : Anglický jazyk 8. roč. 

 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť investičné alternatívy.  

Očakávania, že žiak je schopný: Uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a 

jednoduchý prístup k finančným prostriedkom.  

Využitie : Občianska výchova 9. roč. 

 

Čiastková kompetencia 4: Opísať spôsob nákupu a predaja investícií.  

Očakávania, že žiak je schopný: Opísať rôzne zdroje investičných informácií - pro-

spekty cenných papierov, on-line zdroje a finančné publikácie. 

Využitie: INF 

 

Čiastková kompetencia 5: Vysvetliť vplyv daní na návratnosť investícií. 

Očakávania, že žiak je schopný: Popísať výhody sporenia peňazí na starobu prostred-

níctvom dôchodkových programov a investičných sociálnych programov 

Využitie : Občianska výchova 9. roč. 

 

Čiastková kompetencia 6: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trh-

mi. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť, ako ochrana vkladov chráni investorov. 

 

7. Riadenie rizika a poistenie 

Celková kompetencia Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. 

 

Čiastková kompetencia 1: Pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy 

rizík a vysvetliť základné metódy riadenia rizík. 

Očakávania, že žiak je schopný: Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci 

a domácnosti. Popísať spôsoby, akými by sa dali znížiť rôzne druhy rizík alebo ako by 

sa im dalo úplne vyhnúť. Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením. 

Využitie: Anglický jazyk 9. roč. 

 

Čiastková kompetencia 2: Zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednot-

livca a rodiny. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vedieť vysvetliť existenciu vplyvov ekonomickej krízy na jednotlivca a rodinu.  

Využitie: Anglický jazyk 9. roč. 

 

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad zdravotne a so-

ciálne nepriaznivej situácie a staroby. 
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Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť na životných cykloch rodiny potrebu jej 

zabezpečenia prostredníctvom úspor v banke, verejného poistenia a potrebou životného 

poistenia. 

Využitie: Občianska výchova 9. roč. 

 

Čiastková kompetencia 4: Vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerč-

ným) poistením. Vymenovať povinné a nepovinné druhy verejného poistenia. Charakte-

rizovať zdravotné poistenie a sociálne poistenie a v rámci neho nemocenské poistenie, 

dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestna-

nosti. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť základný účel verejného poistenia, stručne 

charakterizovať zdravotné poistenie, sociálne poistenie a v rámci neho predovšetkým 

nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie a poistenie v nezamest-

nanosti. 

Využitie: Občianska výchova 9. roč. 

 

Čiastková kompetencia 5: Vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam 

poistenia majetku, zodpovednosti za spôsobené škody, úrazového a životného poistenia. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vymenovať cennosti, ktoré sa bežne nachádzajú v domácnostiach. Opísať, akým spôso-

bom môžu byť tieto cenné predmety a majetkové hodnoty ohrozené alebo stratené. Opí-

sať spôsoby ochrany cenných predmetov a majetkových hodnôt. Stručne charakterizo-

vať oblasti, kde je človek vystavený možnosti úrazu. 

Využitie: Anglický jazyk 7., Triednické hodiny 

 

Prírodovedné a výchovné predmety 

Využitie finančnej gramotnosti v prírodovedných a výchovných predmetoch 

 

1. Človek vo sfére peňazí 

Celková kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie 

vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie život-

ných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb. 

 

Čiastková kompetencia 1: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 

životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. Vysvetliť vzťah 

medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb. 

Chápať funkciu peňazí ako prostriedku na ich zabezpečenie. 

Využitie : Matematika, Biológia, Prírodopis, Geografia, Fyzika, Chémia, Triednic-

ké hodiny 

 

Čiastková kompetencia 2. Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jed-

ného z prostriedkov jej vyjadrenia.  

Očakávania, že absolvent je schopný: 

Opísať, čo znamená pojem ľudská práca. Pomenovať základné charakteristiky bohatstva 

a chudoby vo vzťahu k peniazom. Chápať postoj k životu ako zodpovednosť za seba a 

svojich blízkych. Uvedomiť si postavenie úspešných jednotlivcov a vymenovať príkla-

dy. 

Využitie: Technická výchova, Triednická hodina, Občianska výchova, Prírodopis, 

Telesná výchova, Výtvarná výchova, Matematika 
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Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohat-

stva, chudoby a dedenia chudoby. 

Očakávania, že absolvent je schopný: Vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné 

podmienky rodiny. 

Využitie: Triednická hodina, Občianska výchova, Geografia 

 

Čiastková kompetencia 4: Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v 

ekonomickej oblasti. 

Očakávania, že absolvent je schopný: Uviesť príklady činnosti jednotlivcov a rodín v 

ekonomickej oblasti. 

Využitie: Technická výchova, Občianska výchova, Triednická hodina, Matemati-

ka, Fyzika 

 

Čiastková kompetencia 5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 

Očakávania, že absolvent je schopný: 

Poznať hodnotu vecí ako výsledku práce. Vedieť samostatne určiť približnú výšku fi-

nančného vyjadrenia hodnoty vecí a na základe toho prijímať nákupné rozhodnutia. Ve-

dieť vyhodnotiť vplyv reklamy na spotrebu. 

Využitie: Matematika, Triednická hodina, Technická výchova, Výtvarná výchova 

 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích proce-

sov osobných financiách.  

 

Čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. 

Očakávania, že žiak je schopný: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhod-

nutia.  Popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným dospelým človekom. Uviesť 

príklady prínosov finančnej zodpovednosti a strát spôsobených finančnou nezodpoved-

nosťou. Inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností. Uviesť príklady úspešných jed-

notlivcov na svojej plánovanej profesijnej ceste. 

Využitie: Matematika, Fyzika, Biológia, Telesná výchova, Občianska výchova, Vý-

tvarná výchova, Geografia, Chémia, Biológia 

 

Čiastková kompetencia 2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia. Uviesť internetové a tlačové zdroje infor-

mácií 

o produktoch a vymenovať silné a slabé stránky každého z nich. 

Využitie: Výtvarná výchova, Technická výchova, Občianska výchova, Triednická 

hodina, Chémia, Informatika 

 

Čiastková kompetencia 3: Kontrolovať osobné údaje a informácie.  

Očakávania, že žiak je schopný: Vymenovať kroky, ktoré môže jednotlivec podniknúť 

na ochranu svojich osobných údajov. Opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípa-

de, že sa človek stane obeťou krádeže osobných údajov. Uviesť spôsoby, ktorými zlode-

ji môžu získať osobné údaje a informácie. 

Využitie: Občianska výchova, Informatika 
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Čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dô-

sledkov. 

Očakávania, že žiak je schopný: Zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority. 

Stanoviť si merateľné krátkodobé a strednodobé finančné ciele. Použiť finančnú alebo 

internetovú kalkulačku na stanovenie nákladov na dosiahnutie strednodobého cieľa. 

Zhodnotiť výsledky finančného rozhodnutia. Používať zodpovedné rozhodovanie pri 

strednodobých cieľoch. 

Využitie: Informatika, Občianska výchova, Fyzika, Technická výchova, Výtvarná 

výchova 

 

Čiastková kompetencia 5: Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finanč-

ných záležitostiach. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť pred-

chádzať konfliktom. Identifikovať rozdiely medzi hodnotami a postojmi k peniazom u 

rovesníkov. 

Využitie: Triednická hodina, Prírodopis, Občianska výchova 

 

Čiastková kompetencia 6: Vedieť stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebite-

ľov 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vyhľadať si príslušný orgán na ochranu spotrebiteľov v mieste pobytu. Uviesť príklady 

klamlivých alebo zavádzajúcich obchodných praktík, ktoré zakazuje zákon o ochrane 

spotrebiteľa. Vysvetliť kroky pri riešení reklamácie podanej zákazníkom. 

Využitie : Matematika, Občianska výchova, Triednická výchova 

 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca 

Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných 

potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. 

 

Čiastková kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské po-

treby. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potre-

bami jednotlivca a rodiny. 

Využitie: Matematika, Geografia, Občianska výchova, Triednická hodina 

 

Čiastková kompetencia 2: Porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania 

životných ( ekonomických) potrieb jednotlivca a rodiny. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť základné súvislosti zabezpečenia životných 

potrieb jednotlivca a rodiny. 

 Využitie: Matematika, Občianska výchova, Triednická hodina 

 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľa-

diska uspokojovania životných potrieb. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Uviesť príklady, ako záujmy, poznatky a schopnosti jednotlivca môžu ovplyvniť výber 

povolania. 

Využitie: Občianska výchova, Triednická hodina 
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Čiastková kompetencia 4: Identifikovať zdroje osobných príjmov. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť pojem mzda. Uviesť príklady zdrojov 

príjmu iných než mzda (dar, provízia a zisk). 

Využitie: Občianska výchova 

 

Čiastková kompetencia 5: Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodi-

ny peniazmi. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vedieť popísať spôsob zabezpečenia peňazí vo vlastnej rodine a porovnať ho so zabez-

pečením v inej rodiny. 

Využitie: Občianska výchova 

 

Čiastková kompetencia 6: Opísať faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy.  

Očakávania, že žiak je schopný: 

Definovať daň a vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmu. 

Uviesť príklad spôsobov, akými štát využíva príjmy z daní. 

Využitie: Občianska výchova, Triednická hodina, Matematika, Technická výchova 

 

Čiastková kompetencia 7: Poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti, in-

špirované úspešnými osobnosťami a uplatňovanie ich postupov. 

Očakávania, že žiak je schopný: Opísať úspešnosť v ekonomickej oblasti. Vedieť dis-

kutovať o vzťahu morálky a peňazí. Uviesť príklad finančne úspešného človeka vo svo-

jom okolí. 

Využitie: Občianska výchova, Triednická hodina ,Matematika, Technická výchova 

 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

Celková kompetencia: Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na 

riadenie hotovosti. 

 

Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán.  

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vypracovať denník osobných príjmov a výdavkov. Opísať spôsob rozdelenia finančnej 

čiastky pripadajúcej na týţdeň medzi jednotlivé finančné ciele - míňanie, sporenie a spo-

luúčasť. Diskutovať o prvkoch osobného rozpočtu, (príjmy, výdavky a úspory). Vypočí-

tať percentá pripadajúce na hlavné kategórie výdavkov v rámci mesačného rodinného 

rozpočtu 

Využitie: Matematika, Technická výchova, Občianska výchova 

 

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať systém na udržiavanie a používanie finančných 

záznamov. 

Očakávania, že žiak je schopný:. Založiť si kartotéku informácií o produktoch v do-

mácnosti, vrátane informácií o zárukách a ďalších finančných dokumentoch, ako sú úč-

tovné doklady a výpisy z bankových účtov. 

Využitie: Občianska výchova, Informatika 

 

Čiastková kompetencia 3: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia. 

Očakávania, že žiak je schopný: Opísať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií. 

Vysvetliť, čím sa od seba líšia. Vysvetliť, ako fungujú šeky, debetné a kreditné karty. 

Diskutovať o výhodách a nevýhodách jednotlivých platobných metód. 
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Využitie: Matematika, Informatika, Technická výchova, Občianska výchova 

 

Čiastková kompetencia 4: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozho-

dovaní o nákupe. 

Očakávania, že žiak je schopný: Uplatniť zodpovedné rozhodovanie, primerané osob-

nému veku, pri nákupe. Vysvetliť vzťah medzi spôsobmi míňania peňazí a dosahova-

ním finančných cieľov. Uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. marketing alebo 

reklamné techniky) môžu u rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť 

peniaze. Opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní finančných prostriedkov. 

Prekontrolovať daň z pridanej hodnoty na doklade o zaplatení nákupu. 

Využitie: Matematika, Fyzika, Informatika, Technická výchova, Výtvarná výcho-

va 

 

Čiastková kompetencia 5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.  

Očakávania, že žiak je schopný: Stanoviť, či je prispievanie formou darcovstva a fi-

lantropie v súlade s osobným rozpočtom. 

Využitie: Triednická hodina, Občianska výchova 

 

Čiastková kompetencia 6: Uvedomiť si účel a dôležitosť závetu.  

Očakávania, že žiak je schopný: Zistiť vek, v ktorom môže jednotlivec spísať platný 

závet v danom štáte pobytu. Opísať hlavné prvky jednoduchého závetu a zistiť obvyklé 

náklady v prípade, že si závet dá vypracovať. 

Využitie: Občianska výchova  

 

5. Úver a dlh 

Celková kompetencia Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmie-

nok a zvládanie dlhu. 

 

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

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť, prečo finančné inštitúcie požičiavajú pe-

niaze. Vymenovať nákupy na úver, ktoré dospelí bežne robia. Opísať výhody a nevýho-

dy využívania úveru. Vysvetliť, prečo je používanie kreditnej karty určitou formou pô-

žičky. Vysvetliť, ako sa líšia debetné karty od kreditných kariet. 

Využitie: Matematika, Občianska výchova, Informatika, Technická výchova 

 

Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať 

práva žiadateľa o úver v súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť hodnotu informácií o úverovej histórii pre 

žiadateľov a poskytovateľov úveru. Vysvetliť, prečo je dôležité vybudovať si pozitívnu 

úverovú históriu. Opísať informácie nachádzajúce sa v správe o úverovej histórii a ako 

dlho sa tieto uchovávajú. Uviesť príklady dovoleného použitia správ o úverovej histórii 

na účely iné než je poskytnutie úveru. 

Využitie: Matematika, Občianska výchova, Informatika 

 

Čiastková kompetencia 3: Opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením 

(predĺžením) alebo ako ich zvládnuť. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť, ako sa vyhnúť problémom pri požičiava-

nia si peňazí alebo predmetov vo vzťahu k ich hodnote. Uviesť príklady legálnych a ne-

legálnych postupov pri vymáhaní dlhov. 
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Využitie: Matematika, Občianska výchova, Informatika 

 

Čiastková kompetencia 4: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotreb-

ných úverov. 

Očakávania, že žiak je schopný: Uviesť príklady ochranných prvkov, vychádzajúcich 

zo zákonov o spotrebiteľských úveroch. 

Využitie: Občianska výchova, Matematika 

 

 

6. Sporenie a investovanie 

Celková kompetencia: Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade 

s osobnými cieľmi.  

 

Čiastková kompetencia 1: Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej pro-

sperite. 

Očakávania, že žiak je schopný: Uviesť príklady, ako sporenie môže zlepšiť finančnú 

prosperitu. Opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé a strednodobé 

ciele. Vysvetliť hodnotu a význam „núdzového fondu". Vysvetliť, prečo je sporenie zá-

kladným predpokladom pre investovanie. 

Využitie : Matematika, Občianska výchova, Informatika 

 

Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje maje-

tok a pomáha pri plnení finančných cieľov. 

Očakávania, že žiak je schopný: Popísať hodnotu peňazí. Vysvetliť, ako môže rásť 

hodnota investície. Rozhodnúť, kedy investovať hotovosť na krátkodobé výdavky alebo 

na núdzové situácie. 

Využitie : Matematika, Občianska výchova 

 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť investičné alternatívy. 

Očakávania, že žiak je schopný: Uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a 

jednoduchý prístup k finančným prostriedkom. 

Využitie : Matematika, Občianska výchova 

 

Čiastková kompetencia 4: Opísať spôsob nákupu a predaja investícií.  

Očakávania, že žiak je schopný: 

Opísať rôzne zdroje investičných informácií - prospekty cenných papierov, on-line 

zdroje a finančné publikácie. 

Využitie : Matematika, Občianska výchova, Informatika  

 

Čiastková kompetencia 5: Vysvetliť vplyv daní na návratnosť investícií.  

Očakávania, že žiak je schopný: Popísať výhody sporenia peňazí na starobu prostred-

níctvom dôchodkových programov a investičných sociálnych programov. 

Využitie : Matematika, Občianska výchova, Informatika 

 

Čiastková kompetencia 6: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trh-

mi. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť, ako ochrana vkladov chráni investorov. 

Využitie: Občianska výchova 
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 7. Riadenie rizika a poistenie 

Celková kompetencia: Používanie primeraných stratégií riadenia rizík.  

 

Čiastková kompetencia 1: Pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy 

rizík a vysvetliť základné metódy riadenia rizík. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti. Popísať spôsoby, 

akými by sa dali znížiť rôzne druhy rizík alebo ako by sa im dalo úplne vyhnúť. Disku-

tovať o vzťahu medzi rizikom a poistením. 

Využitie: Triednická hodina, Občianska výchova 

  

Čiastková kompetencia 2: Zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednot-

livca a rodiny. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vedieť vysvetliť existenciu vplyvov ekonomickej krízy na jednotlivca a rodinu.  

Využitie: Občianska výchova, Geografia 

 

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad zdravotne 

a sociálne nepriaznivej situácie a staroby. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť na životných cykloch rodiny potrebu jej 

zabezpečenia prostredníctvom úspor v banke, verejného poistenia a potrebou životného 

poistenia. 

Využitie: Geografia, Občianska výchova 

 

Čiastková kompetencia 4: Vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerč-

ným) poistením. Vymenovať povinné a nepovinné druhy verejného poistenia. Charakte-

rizovať zdravotné poistenie a sociálne poistenie a v rámci neho nemocenské poistenie, 

dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestna-

nosti. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vysvetliť základný účel verejného poistenia, stručne charakterizovať zdravotné poiste-

nie, sociálne poistenie a v rámci neho predovšetkým nemocenské poistenie, dôchodkové 

poistenie, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. 

Využitie: Geografia, Prírodopis, Telesná výchova, Občianska výchova 

 

Čiastková kompetencia 5: Vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam 

poistenia majetku, zodpovednosti za spôsobené škody, úrazového a životného poistenia. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vymenovať cennosti, ktoré sa bežne nachádzajú v 

domácnostiach. Opísať, akým spôsobom môžu byť tieto cenné predmety a majetkové 

hodnoty ohrozené alebo stratené. Opísať spôsoby ochrany cenných predmetov a majet-

kových hodnôt. Stručne charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti úra-

zu. 

Využitie: Geografia, Prírodopis, Telesná výchova, Občianska výchova, Výtvarná 

výchova 

 

DEJEPIS 

Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích proce-

sov osobných financiách. 
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Čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. 

Očakávania, že žiak je schopný: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhod-

nutia.  Popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným dospelým človekom. Uviesť 

príklady prínosov finančnej zodpovednosti a strát spôsobených finančnou nezodpoved-

nosťou. Inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností. Uviesť príklady úspešných jed-

notlivcov na svojej plánovanej profesijnej ceste 

Využitie: Dejepis 9.roč. 

 

Čiastková kompetencia 2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov. 

Očakávania, že žiak je schopný: Analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia. Uviesť 

internetové a tlačové zdroje informácií o produktoch a vymenovať silné a slabé stránky 

každého z nich. 

Využitie: Triednická hodina, Dejepis 9roč. 

 

Čiastková kompetencia 3: Kontrolovať osobné údaje a informácie.  

Očakávania, že žiak je schopný: Vymenovať kroky, ktoré môže jednotlivec podniknúť 

na ochranu svojich osobných údajov. Opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípa-

de, že sa človek stane obeťou krádeže osobných údajov. Uviesť spôsoby, ktorými zlode-

ji môžu získať osobné údaje a informácie. 

Využitie: Dejepis 7 roč. 

 

Čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dô-

sledkov.  

Očakávania, že žiak je schopný: Zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority. 

Stanoviť si merateľné krátkodobé a strednodobé finančné ciele. Použiť finančnú alebo 

internetovú kalkulačku na stanovenie nákladov na dosiahnutie strednodobého cieľa. 

Zhodnotiť výsledky finančného rozhodnutia. Používať zodpovedné rozhodovanie pri 

strednodobých cieľoch. 

Využitie: Dejepis 8roč. 

 

Čiastková kompetencia 5: Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu 

o finančných záležitostiach. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných 

záležitostiach môže pomôcť predchádzať konfliktom. Identifikovať rozdiely medzi 

hodnotami a postojmi k peniazom u rovesníkov. 

Využitie: Triednická hodina, Dejepis 6,7,8,9.roč. 

Čiastková kompetencia 6: Vedieť stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebite-

ľov. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vyhľadať si príslušný orgán na ochranu spotrebite-

ľov v mieste pobytu. Uviesť príklady klamlivých alebo zavádzajúcich obchodných 

praktík, ktoré zakazuje zákon o ochrane spotrebiteľa. Vysvetliť kroky pri riešení rekla-

mácie podanej zákazníkom. 

Využitie : ETV 

 

Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca 

Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných 

potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. 
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Čiastková kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské po-

treby. Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými 

potrebami jednotlivca a rodiny. 

 Využitie: Dejepis 7,8,9 roč. 

 

Čiastková kompetencia 2: Porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania 

životných ( ekonomických) potrieb jednotlivca a rodiny. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť základné súvislosti zabezpečenia životných 

potrieb jednotlivca a rodiny. 

Využitie Dejepis 6,7, 8.roč. 

 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska 

uspokojovania životných potrieb. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Uviesť príklady, ako záujmy, poznatky a schopnosti jednotlivca môžu ovplyvniť výber 

povolania. 

Využitie: Dejepis 7, 8.roč. 

 

Čiastková kompetencia 4: Identifikovať zdroje osobných príjmov. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vysvetliť pojem mzda. Uviesť príklady zdrojov príjmu iných než mzda (dar, provízia 

a zisk). Využitie:Dejepis7, 8, 9.roč. 

 

Čiastková kompetencia 5: Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodi-

ny peniazmi. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vedieť popísať spôsob zabezpečenia peňazí vo vlast-

nej rodine a porovnať ho so zabezpečením  inej rodiny. 

Využitie: Dejepis7, 8, 9.roč., ETV 

 

Čiastková kompetencia 6: Opísať faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy.  

Očakávania, že žiak je schopný: 

Definovať daň a vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmu. 

Uviesť príklad spôsobov, akými štát využíva príjmy z daní. 

Využitie: Dejepis 7, 8.roč., ETV 

 

Čiastková kompetencia 7: Poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti, in-

špirované úspešnými osobnosťami a uplatňovanie ich postupov. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Opísať úspešnosť v ekonomickej oblasti. Vedieť diskutovať o vzťahu morálky a peňazí. 

Uviesť príklad finančne úspešného človeka vo svojom okolí. 

Využitie: Dejepis 9, 8.roč., ETV 

 Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

Celková kompetencia: Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na 

riadenie hotovosti. 

 

Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán.  

Očakávania, že žiak je schopný: Vypracovať denník osobných príjmov a výdavkov. 

Opísať spôsob rozdelenia finančnej čiastky pripadajúcej na týždeň medzi jednotlivé fi-

nančné ciele - míňanie, sporenie a spoluúčasť. Diskutovať o prvkoch osobného rozpoč-
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tu, (príjmy, výdavky a úspory). Vypočítať percentá pripadajúce na hlavné kategórie vý-

davkov v rámci mesačného rodinného rozpočtu. 

Využitie: DEJ 7, 8, 9 

 

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať systém na udržiavanie a používanie finančných 

záznamov. 

Očakávania, že žiak je schopný:. Založiť si kartotéku informácií o produktoch v do-

mácnosti, vrátane informácií o zárukách a ďalších finančných dokumentoch, ako sú úč-

tovné doklady a výpisy z bankových účtov. 

Využitie: Dejepis 8roč. 

 

Čiastková kompetencia 3: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia. 

Očakávania, že žiak je schopný: Opísať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií. 

Vysvetliť, čím sa od seba líšia. Vysvetliť, ako fungujú šeky, debetné a kreditné karty. 

Diskutovať o výhodách a nevýhodách jednotlivých platobných metód. 

Využitie: Dejepis 8.roč. 

 

Čiastková kompetencia 4: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozho-

dovaní o nákupe. 

Očakávania, že žiak je schopný: Uplatniť zodpovedné rozhodovanie, primerané osob-

nému veku, pri nákupe. Vysvetliť vzťah medzi spôsobmi míňania peňazí a dosahova-

ním finančných cieľov. Uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. marketing alebo 

reklamné techniky) môžu u rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť 

peniaze. Opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní finančných prostriedkov. 

Prekontrolovať daň z pridanej hodnoty na doklade o zaplatení nákupu. 

Využitie: DEJ, ETV 

 

Čiastková kompetencia 5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu. 

Očakávania, že žiak je schopný: Stanoviť, či je prispievanie formou darcovstva a fi-

lantropie v súlade s osobným rozpočtom 

Využitie: ETV 

 

Čiastková kompetencia 6: Uvedomiť si účel a dôležitosť závetu.  

Očakávania, že žiak je schopný: Zistiť vek, v ktorom môže jednotlivec spísať platný 

závet v danom štáte pobytu. Opísať hlavné prvky jednoduchého závetu a zistiť obvyklé 

náklady v prípade, že si závet dá vypracovať. 

Využitie: Občianska výchova, Dejepis 7., 8.roč. 

 

 Úver a dlh 

Celková kompetencia: Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmie-

nok a zvládanie dlhu. 

 

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

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť, prečo finančné inštitúcie požičiavajú pe-

niaze. Vymenovať nákupy na úver, ktoré dospelí bežne robia. Opísať výhody a nevýho-

dy využívania úveru. Vysvetliť, prečo je používanie kreditnej karty určitou formou pô-

žičky. Vysvetliť, ako sa líšia debetné karty od kreditných kariet. 

Využitie: Dejepis 8.roč. 
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Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať 

práva žiadateľa o úver v súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť hodnotu informácií o úverovej histórii pre 

žiadateľov a poskytovateľov úveru. Vysvetliť, prečo je dôležité vybudovať si pozitívnu 

úverovú históriu. Opísať informácie nachádzajúce sa v správe o úverovej histórii a ako 

dlho sa tieto uchovávajú. Uviesť príklady dovoleného použitia správ o úverovej histórii 

na účely iné než je poskytnutie úveru. 

Využitie: Dejepis 8, 7.roč. 

 

Čiastková kompetencia 3: Opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením 

(predĺžením) alebo ako ich zvládnuť. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť, ako sa vyhnúť problémom pri požičiava-

nia si peňazí alebo predmetov vo vzťahu k ich hodnote. Uviesť príklady legálnych a ne-

legálnych postupov pri vymáhaní dlhov. 

Využitie: Dejepis 7,8.roč. 

 

Čiastková kompetencia 4: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotreb-

ných úverov.  

Očakávania, že žiak je schopný: Uviesť príklady ochranných prvkov, vychádzajúcich 

zo zákonov o spotrebiteľských úveroch. 

Využitie: DEJ 

 

6. Sporenie a investovanie 

Celková kompetencia: Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s 

osobnými cieľmi. 

 

Čiastková kompetencia 1: Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej pro-

sperite. 

Očakávania, že žiak je schopný: Uviesť príklady, ako sporenie môže zlepšiť finančnú 

prosperitu. Opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé a strednodobé 

ciele. Vysvetliť hodnotu a význam „núdzového fondu". Vysvetliť, prečo je sporenie zá-

kladným predpokladom pre investovanie. 

Využitie: DEJ, ETV 

 

Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje maje-

tok a pomáha pri plnení finančných cieľov. 

Očakávania, že žiak je schopný: Popísať hodnotu peňazí. Vysvetliť, ako môže rásť 

hodnota investície. Rozhodnúť, kedy investovať hotovosť na krátkodobé výdavky alebo 

na núdzové situácie. 

Využitie: DEJ 

 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť investičné alternatívy.  

Očakávania, že žiak je schopný: Uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a 

jednoduchý prístup k finančným 

prostriedkom. 

Využitie: DEJ 

 

Čiastková kompetencia 4: Opísať spôsob nákupu a predaja investícií.  
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Očakávania, že žiak je schopný: Opísať rôzne zdroje investičných informácií - pros

 pekty cenných papierov, on-line zdroje a finančné publikácie. 

Využitie: Dejepis 9.roč. 

 

Čiastková kompetencia 5: Vysvetliť vplyv daní na návratnosť investícií. 

Očakávania, že žiak je schopný: Popísať výhody sporenia peňazí na starobu prostred-

níctvom dôchodkových programov a investičných sociálnych programov. 

Využitie: DEJ 

 

Čiastková kompetencia 6: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trh-

mi. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť, ako ochrana vkladov chráni investorov. 

Využitie: DEJ 

 

Riadenie rizika a poistenie 

Celková kompetencia: Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. 

 

Čiastková kompetencia 1: Pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy 

rizík a vysvetliť základné metódy riadenia rizík. 

Očakávania, že žiak je schopný: Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci 

a domácnosti. Popísať spôsoby, akými by sa dali znížiť rôzne druhy rizík alebo ako by 

sa im dalo úplne vyhnúť. Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením. 

Využitie: Triednická hodina, DEJ 

 

Čiastková kompetencia 2: Zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednot-

livca a rodiny. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vedieť vysvetliť existenciu vplyvov ekonomickej 

krízy na jednotlivca a rodinu.  

Využitie - Dejepis 8., 9.roč. 

 

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad zdravotne 

a sociálne nepriaznivej situácie a staroby. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť na životných cykloch rodiny potrebu jej 

zabezpečenia prostredníctvom úspor v banke, verejného poistenia a potrebou životného 

poistenia. 

Využitie: Využitie: DEJ 

 

Čiastková kompetencia 4: Vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerč-

ným) poistením. Vymenovať povinné a nepovinné druhy verejného poistenia. Charakte-

rizovať zdravotné poistenie a sociálne poistenie a v rámci neho nemocenské poistenie, 

dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestna-

nosti. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť základný účel verejného poistenia, stručne 

charakterizovať zdravotné poistenie, sociálne poistenie a v rámci neho predovšetkým 

nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie a poistenie v nezamest-

nanosti. 

Využitie: DEJ 
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Čiastková kompetencia 5: Vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam 

poistenia majetku, zodpovednosti za spôsobené škody, úrazového a životného poistenia. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vymenovať cennosti, ktoré sa bežne nachádzajú v 

domácnostiach. Opísať, akým spôsobom môžu byť tieto cenné predmety a majetkové 

hodnoty ohrozené alebo stratené. Opísať spôsoby ochrany cenných predmetov a majet-

kových hodnôt. Stručne charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti úra-

zu. 

Využitie: DEJ , Občianska náuka 

 

 

Finančná gramotnosť v ŠKD -využitie finančnej gramotnosti v ŠKD 

 v jednotlivých záujmových činnostiach  

 
1. Človek vo sfére peňazí 

Celková kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie 

vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných 

priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb. 

 

Čiastkové kompetencie: 

 Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a fi-

nanciami ako prostriedku ich zabezpečenia. 

 Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vy-

jadrenia. 

 Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a dedenia chu-

doby. 

 Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti. 

 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí. 

Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích proce-

sov osobných financiách. 

 

Čiastkové kompetencie: 

 Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. 

 Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov. 

 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca. 

Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných 

potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. 

 

Čiastkové kompetencie: 

 Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. 

 Identifikovať zdroje osobných príjmov. 

 Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny peniazmi. 

 Poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti a inšpirovanie sa úspešnými 

osobnosťami a uplatňovanie ich postupov.  

 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

Celková kompetencia: Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na 

riadenie hotovosti. 
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Čiastkové kompetencie: 

 Vypracovať osobný finančný plán. 

 Vypracovať systém na udržiavanie a používanie finančných záznamov. 

 Popísať spôsob používania rôznych metód platenia. 

 Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe.  

 

5. Úver a dlh 

Celková kompetencia: Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmie-

nok a zvládanie dlhu. 

 

Čiastkové kompetencie: 

 Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov. 

 Vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať oprávnenia žiadateľa o úver 

v súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti. 

 Opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zdĺžením alebo ako ich zvládnuť. 

  

6. Sporenie a investovanie 

Celková kompetencia: Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s 

osobnými cieľmi. 

Čiastkové kompetencie: 

 Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite. 

 Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje majetok a pomáha pri plnení fi-

nančných cieľov. 

 Zhodnotiť investičné alternatívy. 

 Opísať spôsob nákupu a predaja investícií. 

 

7. Riadenie rizika a poistenie 

Celková kompetencia: Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. 

 

Čiastkové kompetencie: 

 Zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednotlivca a rodiny. 

 Vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie a 

staroby. 

 Vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerčným) poistením. Vymenovať 

povinné a nepovinné druhy verejného poistenia. Charakterizovať zdravotné poistenie 

a sociálne poistenie a v rámci neho nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úra-

zové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. 

 

Finančné vzdelávanie sa prelína viacerými vzdelávacími oblasťami i prierezovými té-

mami. K žiakom sa teda dostáva rôznymi spôsobmi. Málokedy je finančná gramotnosť samo-

statným predmetom, preto vyžaduje začlenenie finančnej gramotnosti do vzdelávacieho pro-

cesu istú mieru koordinácie. Spoločné pracovné porady kolegov, predmetové komisie môžu 

priniesť informácie o prelínaní vzdelávacieho obsahu, inšpiráciu i spoločné naladenie, ale aj 

poznanie, že na finančné vzdelávanie nie sú sami. 

Finančné vzdelávanie na druhom stupni základnej školy plynulo nadväzuje na finančné 

vzdelávanie na prvom stupni základnej školy. 
 


