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I.  Charakteristika školy 

 

1. Veľkosť školy 

Základná škola s materskou školou je plnoorganizovanou školou s ročníkmi 1. až 9, ktorú 

navštevuje priemerne 200 žiakov.  Súčasťou školy je školský klub detí. Škola je umiestnená 

v peknom prostredí v strede obce. V areáli  školy sa nachádza detské ihrisko pre Materskú 

školu, novovybudované multifunkčné ihrisko na florbal, volejbal, tenis a trávnaté ihrisko. 

Spolu má  škola 12 učební z toho 2 odborné, 1 oddelenie ŠKD. Štyri  kmeňové učebne I. 

stupňa a päť kmeňových učební na II. stupni. 

2. Charakteristika žiakov 

Základným predmetom činnosti základnej školy je zabezpečenie výchovno-vzdelávacej práce 

s mládežou vo veku 6 - 15 rokov na úseku základného školstva. Školu navštevujú žiaci 

prevažne z Plavča a spadových obcí Kozelec, Ďurková a Vislanka. Všetci žiaci sú slovenskej 

národnosti. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a individuálne začleneným žiakom, ktorí sú hodnotení podľa metodických pokynov 

na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami v bežných 

základných školách. Špeciálnu pozornosť venuje aj žiakom v hmotnej núdzi, a to 

zabezpečovaním učebných pomôcok a stravovaním v školskej jedálni. 

 

3. Personálne zabezpečenie 

Celkový počet zamestnancov je 31, z toho 16 pedagogických. Nepedagogickí zamestnanci sú: 

ekonómka, vedúca školskej jedálne, školník, 4 upratovačky a 3 kuchárky. 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje stabilný kvalifikovaný a skúsený kolektív. Učitelia 

spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť v zmysle zákona č.317/2009 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 Na škole je jedno  oddelenie ŠKD a dve  oddelenia MŠ. Vyučovanie náboženskej výchovy 

zabezpečuje farár a 3 učiteľky náboženskej výchovy. Školský psychológ ani špeciálny 

pedagóg na škole nie je. Škola spolupracuje s CPPPaP v Starej Ľubovni, v Sabinove 

a v Kežmarku. 



Základná škola s materskou školou Plaveč, Školská 93, 065 44 Plaveč 

 

Primárnu prevenciu závislostí a iných sociálno-patologických javov, činnosť podporujúcu 

zdravie a zdravý životný štýl organizuje  koordinátor prevencie.  

Úlohy v oblasti environmentálnej výchovy, tvorbu webovej stránky školy, kroniku, 

starostlivosť o kabinety zabezpečujú učitelia popri ostatných základných povinnostiach. 

Predmetom ich činnosti je príprava akcií, podujatí a ich propagácia. 

O profesijnú orientáciu a činnosťami s tým súvisiacimi, ďalej riešením výchovných a 

vzdelávacích problémov v spolupráci s príslušnými inštitúciami, koordinuje a zabezpečuje 

výchovný poradca školy. 

Metodickú činnosť pedagógov zastrešujú metodické orgány školy, a to metodické združenia 

jednotlivých ročníkov 1. stupňa – MZ pre 1.- 4. ročníky a predmetové komisie 2. stupňa ZŠ.    

 

4. Materiálno-technické a priestorové podmienky 

Naša základná škola je plnoorganizovanou školou. Vyučovanie prebieha v jednej budovách, 

v ktorej je umiestnená Materská škola.  Žiaci 1. až 4. ročníka sa učia na prvom poschodí. 

 Žiaci 2. stupňa sa vyučujú prevažne na druhom poschodí, kde prebieha aj činnosť žiakov 

v ŠKD. V priestoroch  školy  je v súčasnosti  12 učební,  2 odborné učebne, školská knižnica, 

školské dielne a telocvičňa. Na škole je jedna odborná učebňa informatiky pozostávajúca 

zo 14 počítačových zostáv.  V roku 2013  došlo k  modernizácii priestorov školskej jedálne. 

Zlepšili sa technické a zdravotno-hygienické podmienky, obstaralo sa nové technické 

zariadenie kuchyne. Zrekonštruovala sa telocvičňa. Šatne pre žiakov boli vynovené. Niektoré 

učebne boli vybavené interaktívnou tabuľou s pripojením na internet.   

 

5.  Dlhodobé projekty 

            Projekty, do ktorých sa škola zapojila a  v priebehu školského roka bude zapájať, 

vychádzajú v prvom rade z toho, čo je ponúkané rôznymi inštitúciami, organizáciami, 

firmami, tak na úrovni slovenskej ako aj medzinárodnej. Preto sa budú postupne dopĺňať 

a aktualizovať. 

Zapojili sme sa do projektov: 

• Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety. 

• Aktivizujúce metódy vo výchove. 

• Elektronizácia vzdelávania systému regionálneho školstva. 
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• Moderná telesná výchova - Zvýšenie kvalifikácie učiteľov Tv. 

•  Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania. 

• V oblasti environmentálnej výchovy sa realizuje projekt triedenia odpadov, pričom 

v triedach a na chodbách sa separuje odpad plastový a papier, zbierajú sa viacvrstvové 

obaly v programe EKOPAKY   

 Projekt v oblasti medzinárodnej spolupráce so školou z Poľska  v mestečku 

Powrózník.  

 IKT   zastupujú rôzne vedomostné a  internetové súťaže: „Eurootázniky, Expert 

geniality schou,.“ „Školská počítačová olympiáda“, „Ibobor“. 

 V spoluprácu PZ Stará Ľubovňa v rámci dopravnej a regionálnej výchovy prebieha 

projekt „Správaj sa normálne“ 

 Zapojili sme sa do projektu Moja prvá škola pre prvý stupeň ZŠ  

 Na zvyšovanie IKT zručností u žiakov využívame vzdelávacie programy: Stroj na 

jednotky, ALF,Bez kried, portál www.zborovna.sk, aSc-agenda a Proforient.  

 

 

6.  Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Vytvárame priestor pre participáciu rodičov na riadení školy a podmienky na kvalitnú 

komunikáciu medzi rodičmi a učiteľmi. Triedne schôdze RZ sú pravidelne organizované 3 až 

4 krát do roka. Komunikácia medzi učiteľom a rodičom prebieha podľa potreby počas celého 

školského roka.  

ZŠ spolupracuje so školou nižšieho typu, konkrétne s materskou školou v Plavči.  Veľmi 

úspešná je spolupráca Obecného úradu v Plavči pri finančných príspevkov na zabezpečenie 

mimoškolských činnosti. 

Na škole  pracuje aj Rada školy, ktorá má svoju štruktúru, pravidelne zasadá a vyjadruje sa k 

chodu školy.  

Veľmi nápomocná je aj Rada rodičov, ktorá prispieva značnou mierou k dofinancovaniu 

nákupu pomôcok, cien pre úspešných žiakov, hradenie cestovných výdavkov pre žiakov na 

súťažiach, keďže z iných zdrojov na to sú minimálne prostriedky. Nezastupiteľné miesto má 

spolupráca s Centrum špeciálnopedagogického poradenstva v Starej Ľubovni, v Sabinove 

a v Lipanoch. 
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7.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

vzdelávaní 

Všetci zamestnanci školy sú pravidelne školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

požiarnej ochrane a poskytovaní prvej pomoci. Pravidelne sú prevádzané kontroly 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a revízie elektrického a plynového zariadenia, 

bleskozvodov a telocvičného náradia. 

Každoročne na začiatku školského roka triedni učitelia poučia žiakov o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci. Žiaci sú minimálne jedenkrát ročne oboznámení s požiarnou prevenciou, 

požiarnymi signálmi na účelovom cvičení a didaktických hrách. 

Za plnenie úloh organizácie v starostlivosti o BOZP zodpovedajú vedúci zamestnanci na 

všetkých stupňoch riadenia v rozsahu svojich funkcií. 

Povinnosti zamestnancov: 

• školenia BOZP - predchádzanie úrazom prevenciou, 

• dodržiavať zákazy a príkazy, 

• upozornenia na porušenia bezpečnostných predpisov, 

• upozornenia na poruchy a poškodenia zariadení, ohrozujúcich zdravie žiakov 

a zamestnancov. 

V škole je zakázané fajčenie a používanie alkoholických, omamných a toxických látok.      

 

8.  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických 

zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom 

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

pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na 

modernú. Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-

vzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na potrebu trhu práce a zmeny vo svojej 

vzdelávacej politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca. 
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Plán kontinuálneho vzdelávania (pedagogických, odborných) zamestnancov na školský 

rok 2016/2017  

 

Titul  Meno a priezvisko  Vzdelávaci

a inštitúcia  

Druh  Názov vzdelávacieho 

programu  

Dátum 

ukončenia  

Mgr.  Anna Servilová  MPC - PO  Funkčné  Riadenie a vedenie školy  

 

jún 2016  

Mgr.  Anna Servilová  MPC -PO  Kvalifikačné  Základný zjazdový výcvik  

 

január 2017  

Paed

Dr. 

Dana Sopková  MPC-PO  Kvalifikačné  Základný zjazdový výcvik  

 

január 2017  

Mgr.  Michaela Baňasová  MPC -PO  Kvalifikačné  Základný zjazdový výcvik  

 

január 2017  

Mgr.  Anna Servilová MPC-PO Atestačné 2. atestácia 

 

 

Mgr. Ivana Miklošová PF KU - 

RK 

Atestačné 2. atestácia 

 

 

Mgr. Anna Koršňaková PF KU - 

RK 

Atestačné 1. atestácia 

 

 

Mgr. Anna Muchová PF KU - 

RK 

Atestačné 2. atestácia 

 

 

Mgr. Katarína Pačanová   Kvalifikačné  

 

 

Mgr. Viera Plavnická  OZ Šintava Kvalifikačné  

 

Multikultúrna výchova 

v MŠ  

Október 

2016 

Mgr. Viera Plavnická  OZ Šintava Kvalifikačné  Interaktívnatabuľa v MŠ november 

2016 

Mgr.  Viera Plavnická  OZ Šintava Atestačné  1.atestácia 

 

 

 Mária Rychvalská  OZ Šintava Kvalifikačné Interaktívnatabuľa v MŠ november 

2016 

 Mária Rychvalská OZ Šintava Kvalifikačné Multikultúrna výchova 

v MŠ 

 

Október 

2016 

 Mária Rychvalská PF KU - 

RK 

Atestačné  1. atestácia 

 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu  

Za najdôležitejšiu úlohu nášho vzdelávacieho programu považujeme poskytnutie pevných 

základov všeobecného vzdelania všetkým žiakom. Školský vzdelávací program (ŠkVP), 

 vychádza zo všeobecných vzdelávacích cieľov a kľúčových kompetencií Štátneho 

vzdelávacieho programu (ŠVP) a z koncepcie školy, ktorá naplňuje všeobecné vzdelanie a 

všestranný rozvoj osobnosti žiakov. 

Pri tvorbe učebných plánov budeme dbať na zmysluplnosť učenia, na jeho prepojenie so 

skutočným životom. Zameriame sa na praktické využitie toho, čo sa žiaci v škole učia a na 

osvojenie kľúčových kompetencií.  
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Primárne vzdelávanie je východiskom pre rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako 

základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov školy : 

 - vytvoriť v škole také prostredie, kde bude deťom venovaná kvalitná starostlivosť, pri ktorej 

budú rešpektované individuálne zvláštnosti žiakov 

- spoločne s rodičmi žiakov a za podpory zriaďovateľa vytvoriť školu, v ktorej sa deti budú 

cítiť bezpečne a spokojne 

 - rozvoj kompetencií, ktoré sú potrebné pre život v 21. storočí 

- zabezpečiť podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími 

potrebami 

 - dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií 

- upevňovať zdravý životný štýl, k tomu využívať aj zrekonštruovaný športový areál školy. 

Výsledkom pôsobenia školy by mal byť človek, ktorý dostal možnosť všestranne sa rozvíjať, 

využívať svoje schopnosti a zručnosti a ktorý je pripravený uplatniť sa v súčasnej spoločnosti. 

   

1. Vlastné zameranie školy 

• Škola vytvára čo najvhodnejšie personálne, materiálno – technické, bezpečnostné a  

zdravotno - hygienické podmienky na dosiahnutie splnenia cieľov a kompetencií 

vytýčených pre primárne  vzdelávanie a nižšie stredné  vzdelávanie, 

• prehlbovanie komunikačných  schopností (ústnych i písomných) v materinskom 

štátnom jazyku a čitateľskej gramotnosti, 

• rozvíjanie získaných jazykových schopností v 1. cudzom jazyku posilnením dotáciou 

voliteľných hodín, 

• vyučovanie 2. cudzieho jazyka podľa záujmu žiakov od 7.ročníka, 

• prehlbovanie prírodovednej a matematickej gramotnosti voliteľnými hodinami   

v príslušných predmetoch s dôrazom na prepojenosť s praxou, 

• rozvoj digitálnej gramotnosti posilnením predmetu informatika, 

• prehlbovanie telesnej zdatnosti v rozličných športových disciplínach so zreteľom na 

rozvoj fyzickej kondície i upevňovanie zdravia, 

• rozvíjanie správneho i tvorivého chápania rozličných druhov umenia a kultúry, 

kultúrnu gramotnosť prehlbovať navštevovaním výchovných koncertov, divadelných 

a filmových predstavení, múzeí, galérií atď., 
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• využívanie kreativity, talentu, záujmu žiakov  poskytovaním širokej škály záujmových 

útvarov, 

• formovanie vlastného sebavedomia, ale i pocitu spolupatričnosti k triede a škole.    

 

2.  Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie 

dokladu o získanom vzdelaní 

Na prvom stupni sa vyučuje podľa učebných osnov ISCED 1 a na druhom stupni podľa UO 

ISCED 2. V školskom roku 2015/ 2016 sa v 1. a 5. roč.  budú žiaci vzdelávať podľa 

inovovaného ŠkVP. Na základe rozhodnutia pedagogickej rady sa výchovné predmety: 

telesná a športová výchova, výtvarná výchova, výchova umením,  hudobná výchova, 

náboženská výchova v ročníkoch 7. – 9. klasifikujú známkou priebežne počas školského roka 

a na vysvedčení. 

 Stupeň vzdelania – po skončení 4. ročníka ISCED 1 – primárne vzdelanie 

                              – po skončení 9. ročníka ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie. 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre primárne vzdelanie 

žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení vo 4. ročníku sa do doložky vysvedčenia 

uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ 

Absolvent programu nižšieho stredného vzdelania získa nižšie stredné vzdelanie poskytované 

školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ 

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

na vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: „Žiak získal primárne 

vzdelanie.“ 

 Ak žiak bol vzdelávaný  formou individuálneho začlenenia v bežnej triede ZŠ  na vysvedčení 

sa mu do doložky uvedie: „Žiak bol vzdelávaný podľa IVVP “ 

 

3.  Profil absolventa 

Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný 

vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine 

a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať 

kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, 
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osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, 

experiment, analýza) a mať schopnosť triediť informácie a poznatky, využívať ich 

v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho 

zdravia, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení 

s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať 

o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať základy dvoch svetových 

jazykov, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké 

prejavy, byť si vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť 

zodpovedný za svoj život. 

Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené:  

•  základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti, 

• základy pre osvojenie účinných techník učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí 

v ďalších oblastiach, 

• schopnosti vyjadrovať  sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou 

primeranou primárnemu stupňu vzdelávania, 

• dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty 

a vyjadriť svoj názor, 

•  ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, 

rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu. 

Absolvent nižšieho stredného vzdelávania nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu 

predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania má osvojené tieto kľúčové kompetencie 

(spôsobilosti): 

Základné požiadavky 

• pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa, 

• vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku, 

• rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich 

používať, 

• využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

každodenných situáciách, 
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• vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná 

riziká spojené s využívaním internetu a médií, 

• získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami, 

• dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej 

činnosti, v starostlivosti o seba a druhých, 

• rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho 

príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností, 

• váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať, 

• správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

• má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými 

sa stretáva vo svojom živote, 

• dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, 

tradície, spôsob života, 

• uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných. 

 

4.  Vzdelávacie stratégie 

• rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie, 

• využívanie foriem a metód práce, ktoré preferujú získanie vedomostí a zručností, ktoré 

• žiaci uplatnia v praktickom živote, 

• zavádzanie efektívnych metód, ako je skupinové a projektové vyučovanie, ktorými 

           chceme viesť žiakov k tímovej práci a k vzájomnej pomoci a rešpektu, 

• využívanie rôznych zdrojov informácií a IKT vo vyučovaní, 

• výchova k uvedomelému dodržiavaniu stanovených pravidiel, 

• starostlivosť o deti so špeciálnymi potrebami a o nadané deti, 

• motivovať žiakov pre celoživotné vzdelávanie voľbou metód a stratégií pre aktívne 

• a efektívne učenie, 

• učiť žiakov využívať vedomosti a zručnosti získané v jednotlivých vzdelávacích 

o oblastiach pre vlastný rozvoj a pre životnú a profesijnú orientáciu, 

• učiť žiakov rozvíjať a chrániť fyzické a duševné zdravie, 

• využívať spoluprácu s rodičmi a rôznymi inštitúciami (rada školy, centrum 

o pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie atď.), 

• organizovať plavecké a lyžiarske kurzy, divadelné predstavenia, exkurzie, poznávacie 

zájazdy,  
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• orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich pre zvýšenie 

vnútornej motivácie žiakov, 

• zúčastňovať sa a organizovať športové súťaže na celoslovenskej i medzinárodnej 

úrovni.  

 

5.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sú na 

našej škole individuálne začlenení do bežnej triedy.  

Najpočetnejšiu skupinu žiakov na našej škole tvoria žiaci s vývinovými poruchami učenia. 

Žiakom vytvárame individuálny vzdelávací program v spolupráci s pedagogicko-

psychologickým zariadením a úzko spolupracujeme so zákonným zástupcom žiaka. Pre 

niektorých individuálne začlenených žiakov  máme k dispozícii asistentov učiteľa. Asistenti 

sú pridelení na žiadosť školy podľa konkrétnych potrieb žiaka na odporučenie poradenského 

centra. S prácou asistentov sú učitelia na našej škole spokojní a ich prítomnosť je pre daných 

žiakov prínosom. Snažíme sa pre nich vytvárať vhodné podmienky pre úspešné vzdelávanie a 

uspokojovanie ich sociálnych potrieb. 

 

6.  Začlenenie prierezových tém  

Prierezové témy sa prelínajú vzdelávacími oblasťami. Odrážajú aktuálne problémy súčasnosti, 

sú určitým návodom na ich prevenciu a riešenie, ale zároveň slúžia aj na prehĺbenie 

základného učiva, zdôraznenie aplikačného charakteru, majú prispieť k tomu, aby si žiaci 

rozšírili svoj rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty, rozhodovanie. Prepájajú rôzne 

oblasti základného učiva a pozitívne ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania žiakových 

kľúčových kompetencií. Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a 

uvedené sú v učebných osnovách podľa predmetov. 

Môžu sa vyučovať:  

 v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov 

 úplnou alebo čiastočnou integráciou do voliteľného vyučovacieho predmetu 

 formou kurzu 
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 formou projektu a podobne. 

Na úrovni primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania sa zavádzajú prierezové 

témy: 

Dopravná výchova  – výchova k bezpečnosti cestnej premávky 

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky, ale žiaľ niekedy aj jej 

obeťami. Úlohou tematiky Dopravná výchova je postupne deti pripraviť na samostatný pohyb 

na cestnej premávke, či ako chodcov, korčuliarov, kolobežkárov, cestujúcich alebo 

potencionálnych vodičov.  

 

Environmentálna výchova 

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

prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou výchovou a humanitnými 

prírodovednými predmetmi na II. stupni. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že 

nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho 

životným prostredím vo svojom okolí i na celom svete. Žiaci získavajú vedomosti aj 

jednoduché zručnosti, ktoré napomáhajú chrániť životné prostredie alebo formujú ich kladný 

vzťah k prírode. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov. Poskytuje im 

základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je 

potrebné aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), 

spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým 

spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. Žiaci sa 

učia uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných a rozvíjajú si 

schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno patologických javov. 

 

Ochrana života a zdravia  

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, 
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živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné 

podmienky v situáciách 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. Žiakom sa v rámci tejto prierezovej témy poskytujú vedomosti a 

zručnosti k sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia života a zdravia. 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

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

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

sám seba a svoje schopnosti, 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 žiaci využívať 

v rôznych predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii svojej školy. Žiaci sa 

naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a 

komunikačných technológií. 

 

Mediálna výchova 

Médiá sú jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a 

správanie žiaka. Cieľom prierezovej témy je osvojenie si kompetentného zaobchádzania s 

médiami. Žiaci sa lepšie naučia porozumieť fungovaniu mediálneho sveta a primerane ich 

veku sa v ňom orientovať, posudzovať mediálne šírené posolstvá alebo si uvedomia aj 

negatívne vplyvy na ich osobnosť  

 

Multikultúrna výchova 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne 

prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, 

náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti 

ešte prehlbuje vďaka globalizácii. Výrazne sa zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku 

a migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. 

Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie 

rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a 

stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. 

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je výchovné a vzdelávacie pôsobenie 
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zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr, akceptáciu kultúrnej 

rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania 

a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová  

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou 

témou Multikultúrna výchova ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým 

a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Cieľom 

zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a 

rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a 

spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 

 

Finančná gramotnosť   

 Finančnú gramotnosť chápeme ako „schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na 

efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné 

zabezpečenie seba a svojej domácnosti.“ . Jednou z hlavných tém finančnej gramotnosti je 

hospodárenie domácnosti. Jeden z možných prístupov spočíva v analýze výučby a nájdení 

prvkov finančnej gramotnosti u každého učiteľa, ktoré vo vyučovaní presadzuje už teraz. 

Následne zameranie sa na prvky, ktoré je možné začleniť do daného predmetu. 

 

III.  Vnútorný systém kontroly 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a 

jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, 

kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej 

práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri 

hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu č.22/2011 a taktiež podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na 

hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne 
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vzdelávanie a Metodického pokynu č. 32/2011 na hodnotenie a klasifikáciu a správania 

žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. 

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých 

budeme sledovať vývoj žiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi 

výchovno – vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv 

zdravotného znevýhodnenie žiaka na jeho školský výkon.  

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Hodnotenie zamestnancov bude na základe: 

 pozorovania ( hospitácie), 

 výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje ( prospech, žiacke súťaže, didaktické testy 

zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší  

stupeň školy a pod.), 

 sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa, 

 hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

 tvorby učebných pomôcok, uplatňovania inovačných metód vo vyučovaní, 

 mimoškolskej činnosti, tvorba a realizácia projektov a pod., 

 hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy, 

 vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie). 
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IV.  UČEBNÝ  PLÁN  /ISCED 

Stupeň vzdelávania Primárne 

 
Vzdelávacia oblasť 

 

Vyučovací predmet 
* 1.ročník *  2.ročník 3.ročník 4.ročník Spolu 

ŠVP VH ŠkVP ŠVP VH ŠkVP ŠVP VH ŠkVP ŠVP VH ŠkVP ŠVP VH ŠkVP 

Jazyka komunikácia Slovenský      jazyka a liter. 9 0 9 8 0 0 7 0 8 7 0 7 31 0 31 

Anglický jazyk 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3 6 0 6 

Čítanie s porozumením 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4 0 4 4 0 4 4 1 5 4 1 5 16 2 18 

Informatika 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 2 4 

Človek a príroda Prvouka 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Prírodoveda 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 3 0 3 

Človek a spoločnosť Vlastiveda 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 3 0 3 

 Regionálna výchova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

Človek a hodnoty Náboženská výchova 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 4 0 4 

Človek a svet Pracovné vyučovanie 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 4 0 4 

 Výtvarná výchova 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 6 0 6 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 1 3 2 1 3 2 0 3 2 0 2 8 2 10 

Spolu 20 2 22 20 3 23 23 2 25 25 1 26 88 8 96 
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 Poznámky: 

 1.  * Inovovaný učebný plán pre 1. a 2. ročník podľa ISCED1 platný od 1.9.2015. 

 2.  Vyučovanie začína o 7, 30, vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebných plánov. 

 3. Voliteľné hodiny Štátneho vzdelávacieho programu sa použili na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Hodiny sú pridelené na posilnenie 

povinných učebných predmetov a zavedenie vlastných predmetov. 

 4. Od šk. roka 2017/2018 sa jedna hodina prírodovedy v 3.ročníku plynule presunie do pracovného vyučovania. 

 5.  Telesná výchova – v prvom až štvrtom ročníku vyučujeme chlapcov a dievčatá spoločne. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak 

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

 6.  Cudzí jazyk – na vyučovanie cudzích jazykov vytvárame skupiny v rámci jedného ročníka s maximálnym počtom 20 žiakov.  

 7. Náboženská výchova – pri vyučovaní  predmetu  môžu mať skupiny žiakov 12 až 20 žiakov. Pri nižšom počte možno spájať aj žiakov 

rozličných ročníkov  

 8.  Informatika - na vyučovanie predmetu vytvárame skupiny v rámci jedného ročníka s maximálnym počtom 17 žiakov s prihliadnutím 

na vybavenosť učebne tak, aby 1 žiak pracoval na 1 počítači.  
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UČEBNÝ  PLÁN  /ISCED 2/ 

 

 

Stupeň vzdelávania  
Nižšie stredné 

 

Vzdelávacia oblasť 

Vyučovací predmet 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník  9.ročník  Spolu 

ŠVP VH ŠkVP ŠVP VH ŠkVP ŠVP D

H 

ŠkVP ŠVP VH ŠkVP ŠVP VH ŠkVP ŠVP VH ŠkVP 

Jazyka komunikácia Slovenský      jazyka 

a liter. 

5 0 5 5 0 5 4 0 4 5 0 5 5 0 5 24  0 24 

Anglický jazyk 3 1 4 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 15 1 16 

Nemecký jazyk 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0  6 6 

Čítanie s 

porozumením 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0  4 4 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 5 1 6 21 5 26 

Informatika 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 4  1 5 

Človek a príroda Fyzika 0 0 0 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1 6  0 6 

Chémia 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 1 0 1 5  0 5 

Biológia 2 0 2 1 1 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 7  1 8 

Človek a spoločnosť Dejepis 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 6 0 6 

 Geografia 2 0 2 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6  1 7 

 Občianska náuka 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 4  0 4 

Človek a hodnoty Náboženská výchova 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 5 0 5 

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

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4  0 4 

 Výtvarná výchova 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 5  0 5 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 10  0 10 

Spolu 24 3 27 25 4 29 26 4 30 27 3 30 25 5 30 127 19 142 
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Poznámky: 

1.  * Inovovaný učebný plán pre 5.-6. ročník podľa ISCED2 platný od 1.9.2015. 

2. Vyučovanie začína o 7,30  vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebných plánov. 

3. Voliteľné hodiny Štátneho vzdelávacieho programu sa použili na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Hodiny sú pridelené na 

posilnenie povinných učebných predmetov a zavedenie vlastných predmetov. 

4. Predmet VUM a SEE sa bude vyučovať ešte v šk. r. 2016/2017 a 2017/2018. Od šk. r. 2018/2019 plynule prejdú tieto predmety: z SEE na 

TECH a z VUM na VYV. 

5. 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 

6. Cudzí jazyk – na vyučovanie cudzích jazykov vytvárame skupiny v rámci jedného ročníka s maximálnym počtom 17 žiakov.  

7. Náboženská výchova – pri vyučovaní  predmetu  môžu mať skupiny žiakov 12 až 20 žiakov. Pri nižšom počte možno spájať aj žiakov 

rozličných ročníkov  

8.Informatika - na vyučovanie predmetu vytvárame skupiny v rámci jedného ročníka s maximálnym počtom 17 žiakov s prihliadnutím na 

vybavenosť učebne, tak aby 1 žiak pracoval na 1 počítači.  

9. Technika, Svet práce - na vyučovanie týchto predmetov vytvárame skupiny v rámci jedného ročníka s maximálnym počtom 17 žiakov.   
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Školský vzdelávací program bol prerokovaný a schválený Pedag.  radou dňa 27.8. 2015. 

Mgr. Ján Wilde 

 riaditeľ  školy 

 

 

 

Školský vzdelávací program bol prerokovaný  Radou školy dň a 5. 9. 2015 

Mgr. Dana Norková 
predsedníčka Rady školy 
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Dodatok č. 1 

Implementácia kmeňového obsahu Národného štandardu 

finančnej gramotnosti 

 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ (FG) 

 

Prierezová téma 

Východiskovým dokumentom pre zapracovanie finančnej gramotnosti do školských 

vzdelávacích programov a do vyučovania je Národný štandard finančnej gramotnosti. Pre 

úspešnú realizáciu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti je najdôležitejšie porozumenie 

podstate finančnej gramotnosti. NŠFG definuje finančnú gramotnosť ako „schopnosť 

využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov 

s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.“ PISA definuje 

finančnú gramotnosť ako znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík; sú to schopnosti, 

motivácia a sebadôvera využívať získané vedomosti za účelom vykonávania efektívnych 

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

spoločnosti, a tým im umožniť účasť na ekonomickom dianí. Ak učiteľ pochopí, čo finančná 

gramotnosť je, bude sa vedieť lepšie rozhodnúť, ako ju bude v škole realizovať vo vzdelávaní, 

do akých predmetov ju začlení a aké metódy vo výučbe bude 

uplatňovať. 

 

Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú 

podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je 

označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne 

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

Vzhľadom na to, že finančná gramotnosť má charakter prierezovej témy, môže na škole  

pôsobiť koordinátor pre finančné vzdelávanie, ak ho poverí výkonom tejto činnosti 

vedenie 

školy ,ale finančnú gramotnosť je možné: 

  začleniť do jednotlivých predmetov, uplatniť medzipredmetové vzťahy, 
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  realizovať ju v blokovom vyučovaní, 

  realizovať ju formou kurzu, 

  vytvoriť samostatný predmet. 

Jednotlivé témy sú zoradené do siedmych vybraných kategórií finančnej gramotnosti 

1. Človek vo sfére peňazí; 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí; 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca; 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi; 

5. Úver a dlh; 

6. Sporenie a investovanie; 

7. Riadenie rizika a poistenie. 

Všetky sú rozpísané do čiastkových kompetencií. Tieto čiastkové kompetencie sú popísané 

na úrovniach, pričom na týchto úrovniach sú opísané poznatky, zručnosti a skúsenosti, ktoré 

by mali byť žiaci schopní preukázať. V NŠFG sú tieto poznatky, zručnosti a skúsenosti 

zapísané vo väčšine prípadoch v troch úrovniach.  

Prvou úrovňou je pre účely tohto štandardu prvý stupeň základnej školy. 

Druhou úrovňou sa rozumie druhý stupeň základnej školy, prvý až štvrtý ročník 

osemročného 

gymnázia, prvý ročník bilingválneho gymnázia ako aj nižšie stredné odborné vzdelanie a 

stredné odborné vzdelanie. Do druhej úrovne sú zaradení žiaci učebných odborov z toho 

dôvodu, že primárnym cieľom štúdia učebných odborov je príprava na povolanie. 

Tretia úroveň je určená žiakom študijných odborov, ktorí dosiahnu úplné stredné všeobecné 

vzdelanie alebo úplne stredné odborné vzdelanie. 

Národný štandard finančnej gramotnosti popisuje minimálne požiadavky na funkčnú finančnú 

gramotnosť žiakov prostredníctvom osvojených kompetencií. Tieto sú usporiadané 

nasledovne: 

Témy, Kompetencie a čiastkové kompetencie 

Kompetencie sa postupne zameriavajú na minimálnu úroveň, až do momentu absolvovania 

strednej školy. 

Témy, celkové a čiastkové kompetencie opisujú vybrané poznatky, zručnosti a skúsenosti z 

oblasti finančnej gramotnosti. Očakávania opisujú, akým spôsobom by mali žiaci byť schopní 

aplikovať vedomosti a zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. 
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Očakávania predpokladajú napredovanie v získavaní poznatkov, zručností a skúseností 

potrebných pri riešení rôznych životných situácií človeka a rodiny. 

Témy 

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. 

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

životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.  

 Čiastková kompetencia 2: Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť 

medzi bohatstvom a chudobou 

 Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 

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

životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Pomenovať základné ľudské potreby a základné ľudské hodnoty. 

                 Opísať postavenie členov rodiny pri zabezpečovaní životných potrieb. 

Úroveň 2: Vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním 

životných potrieb. 

                  Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na 

zabezpečenie životných potrieb 

Čiastková kompetencia 2: Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť 

medzi bohatstvom a chudobou 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Zhodnotiť svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti. 

                  Rozlíšiť na príkladoch zo svojho okolia, čo znamená byť bohatý alebo chudobný. 

Úroveň 2: Vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze. 

                  Demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu 

ľudskej práce a peňazí). 

Čiastková kompetencia 3: osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne 

Očakávania, že žiak je schopný: 
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Úroveň 1: Zhodnotiť svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti. 

                 Rozlíšiť na príkladoch zo svojho okolia, čo znamená byť bohatý alebo chudobný. 

Úroveň 2: Prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností. 

 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

Celková kompetencia: 

Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov v osobných financiách. 

 Čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. 

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

 Čiastková kompetencia 3: Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany proti praniu 

špinavých peňazí a ochrany finančných záujmov EÚ  

 Čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a 

 dôsledkov 

 Čiastková kompetencia 5: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných 

záležitostiach 

 Čiastková kompetencia 6: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov. 

Čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Uviesť príklady, ako byť finančne zodpovedným mladým človekom. 

                 Argumentovať na príkladoch úspešných jednotlivcov plánovanie vlastnej 

profesijnej cesty. 

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

Úroveň 2: Uviesť silné a slabé stránky internetových a tlačových zdrojov informácií o 

produktoch. 

Čiastková kompetencia 3: Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany proti praniu 

špinavých peňazí a ochrany finančných záujmov EÚ. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Navrhnúť spôsoby riešenia situácií, v ktorých sa stretli s klamstvom, podvodom, 

nečestným správaním 

Úroveň 2: Vymedziť korupciu ako porušenie zákona (trestný čin). 

                  Vysvetliť pojem pranie špinavých peňazí. 

                   Uviesť príklady podvodov súvisiacich so zneužívaním verejných zdrojov. 
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Čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a 

dôsledkov. 

Úroveň 2 Zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority. 

               Zhodnotiť dôsledky finančného rozhodnutia. 

               Stanoviť si kroky na dosiahnutie krátkodobých finančných cieľov 

Čiastková kompetencia 5: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach 

Očakávania, že žiak je schopný. 

Úroveň 2: Vysvetliť možnosti úniku dôležitých osobných informácií. 

                  Zhodnotiť dôsledky zneužitia osobných informácií. 

Čiastková kompetencia 6: Stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Uviesť príklady možností na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch. 

                 Jednoducho opísať základné práva spotrebiteľov.  

Úroveň 2: Vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov vrátane nároku na reklamáciu. 

 

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, spoločenské 

potreby. 

 Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska 

uspokojovania životných potrieb a základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti 

 Čiastková kompetencia 3: Identifikovať zdroje osobných príjmov. 

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

potreby. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Pomenovať osobné a rodinné potreby. 

Úroveň 2: Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny. 

Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska 

uspokojovania životných potrieb a základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Opísať vzťah povolanie – zamestnanie. 
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Úroveň 2: Identifikovať internetové a tlačové zdroje informácií o pracovných miestach, 

kariére a podnikaní. 

                   Porovnať osobné zručnosti a záujmy s rôznymi kariérnymi možnosťami. 

                   Uviesť príklad úspešných jedincov v ekonomickej oblasti. 

Čiastková kompetencia 3: Identifikovať zdroje osobných príjmov. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Opísať svoju predstavu, čo sú osobné príjmy človeka. 

Úroveň 2: Vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá) 

                 Uviesť príklady zdrojov príjmu iných než mzda (napr. dar, provízia a zisk, peňažný 

príjem domácnosti, štátna sociálna podpora).  

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

Celková kompetencia: 

Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti. 

 Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán. 

 Čiastková kompetencia 2: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia. 

 Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom 

rozhodovaní o nákupe. 

 Čiastková kompetencia 4: Vysvetliť daňový a odvodový systém 

 Čiastková kompetencia 5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu 

Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Roztriediť výdavky na domácnosť a príjmy v domácnosti. 

Úroveň 2: Vypracovať denník osobných príjmov a výdavkov. 

                 Rozlíšiť pravidelné a nepravidelné príjmy a výdavky 

                 Opísať spôsob rozdelenia finančnej čiastky pripadajúcej na týždeň medzi jednotlivé 

finančné  ciele - míňanie, sporenie a spoluúčasť. 

                  Diskutovať o prvkoch osobného rozpočtu, (príjmy, výdavky a úspory). 

                  Zostaviť rozpočet domácnosti 

Čiastková kompetencia 2: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia. 

Úroveň 2: Charakterizovať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií. 

                  Opísať moderné spôsoby platenia. 
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Čiastková kompetencia 5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Opísať na jednoduchých príkladoch význam vzájomnej pomoci a charitatívnych 

aktivít. 

Úroveň 2: Analyzovať súvislosť filantropie s osobným rozpočtom. 

                  Opísať možnosti účasti na charitatívnych aktivitách. 

 

5. Úver a dlh 

Celková kompetencia 

Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu. 

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

 Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením 

(predĺžením) alebo ako ich zvládnuť. 

 Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením 

(predĺžením) alebo ako ich zvládnuť. 

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

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Vymedziť situácie, kedy si človek predmety nakupuje a kedy si ich požičiava. 

                 Zdôvodniť voľbu nákupu alebo požičania si predmetu. 

Úroveň 2: Zhodnotiť výhody a nevýhody využívania úveru. 

                 Aplikovať na príkladoch jednoduché úročenie. 

                  Identifikovať platený a prijatý úrok. 

                  Vysvetliť, prečo je používanie kreditnej karty určitou formou pôžičky. 

Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť 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 požičiavaní si cenných predmetov alebo 

peňazí. 

              Opísať, aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý si požičiava obľúbenú osobnú vec. 

              Opísať postup, ako si môže človek opätovne získať dôveru požičiavajúceho, ak stratil 

alebo poškodil požičanú vec. 

Úroveň 2: Vysvetliť rozdiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi. 

                  Uviesť príklady legálnych a nelegálnych postupov pri vymáhaní dlhov. 
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                  Zhodnotiť význam úverovej histórie a budovanie pozitívnej úverovej histórie 

Čiastková kompetencia 3: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch 

spotrebiteľských úverov. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo finančných inštitúciách. 

Úroveň 2: Uviesť príklady spotrebiteľských úverov a ich poskytovateľov. 

                Identifikovať rôzne druhy úverov a ich zabezpečenie. 

 

6. Sporenie a investovanie 

Celková kompetencia: 

Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľom 

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

prosperite. 

 Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje 

majetok a pomáha pri plnení finančných cieľov. 

 Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť investičné alternatívy. 

 Čiastková kompetencia 4: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými 

trhmi. 

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

prosperite. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť. 

Úroveň 2: Uviesť príklady, ako sporenie môže zlepšiť finančnú prosperitu. 

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

                  Vysvetliť, prečo je sporenie základným predpokladom pre investovanie. 

Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje majetok 

a pomáha pri plnení finančných cieľov. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1:  Uviesť svoju predstavu o tom, čo je možné považovať za investíciu (zamerať sa aj 

na nemateriálnu stránku). 

Úroveň 2: Vysvetliť, ako sa môže meniť hodnota investície. 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť investičné alternatívy. 

Očakávania, že žiak je schopný: 
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Úroveň 2: Uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k finančným 

prostriedkom. 

                Uviesť spôsoby využitia voľných finančných prostriedkov (sporenie, produkty so 

štátnym príspevkom, nehnuteľnosti). 

Čiastková kompetencia 4: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 2: Opísať úlohu Fondu ochrany vkladov. 

                Opísať rozdiel medzi pobočkou zahraničnej banky a dcérskou spoločnosťou. 

 

7. Riadenie rizika a poistenie 

Celková kompetencia: 

Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. 

 Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie. 

 Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi 

verejným a súkromným (komerčným) poistením. 

 Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie. 

Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1:  Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti. 

Úroveň 2: Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením. Uviesť základné druhy poistenia 

(životné a neživotné). 

Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi 

verejným a súkromným (komerčným) poistením. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Úroveň 1: Vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť. 

                  Na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako poistenie funguje. 

Úroveň 2: Vysvetliť základný účel verejného poistenia. 

               Charakterizovať zdravotné poistenie, sociálne poistenie a v rámci neho 

predovšetkým nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie a poistenie v 

nezamestnanosti. 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie. 

Úroveň 2: Vysvetliť podstatu a význam poistenia. 
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                 Rozoznať jednotlivé hlavné typy poistenia motorových vozidiel. 

                Uviesť príklady, na ktoré sa vzťahuje havarijné poistenie vozidla a povinné 

zmluvné poistenie vozidla. 

                Vysvetliť rozdiel medzi poistením bytu, resp. domu a poistením jeho zariadenia. 

 

Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích 

programov pre druhý stupeň základnej školy 

 

Na druhom stupni základnej školy by žiaci mali mať viac skúseností so situáciami, v ktorých 

bolo potrebné uplatniť finančnú gramotnosť. Je možné využívať túto skúsenosť a nadväzovať 

na ňu. Vzhľadom na predmetové zameranie učiteľov je nutná ich väčšia súčinnosť. Je vhodné 

nájsť spoločné témy a na nich ukázať komplexnosť finančnej gramotnosti. 

Na tomto mieste by sme chceli upriamiť pozornosť na učebné predmety, prípadne na témy, v 

ktorých je možné realizovať finančné vzdelávanie. Ťažisko finančného vzdelávania je v tomto 

prípade v trojici učebných predmetov – občianskej náuke, matematike a etickej výchove. 

Treba však pripomenúť, že i menej skúsený učiteľ určite odhalí príležitosť aj v iných 

učebných predmetoch, prípadne v maximálnej miere využije aktuálne dianie v spoločnosti. 

Finančné vzdelávanie na druhom stupni základnej školy plynulo nadväzuje na finančné 

vzdelávanie na prvom stupni základnej školy. 

Predmety, do ktorých je možné finančnú gramotnosť priamo začleniť:  

Slovenský jazyk a literatúra 

 Diskusia – argument, diskusný príspevok 

 E-mail 

 Plagát, inzerát, reklama 

  Polemika 

  Úradný list – objednávka, reklamácia, sťažnosť, žiadosť 

  Vlastný názor 

 Poštový peňažný poukaz 

Matematika 

 Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000 

 Počtové výkony s prirodzenými číslami 

 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 
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 Počtové výkony s desatinnými číslami 

 Percentá (vrátane jednoduchého úročenia) 

 Počtové výkony s celými číslami 

 Pravdepodobnosť, štatistika 

 Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc 

 Grafické znázorňovanie závislostí 

 Štatistika 

Informatika 

 Informácie okolo nás – vytvorenie plagátu, prezentácie 

 Komunikácia prostredníctvom IKT – vyhľadávanie informácií 

 Informačná spoločnosť – počítačová kriminalita, legálnosť programov, autorské práva 

Fyzika 

 Iné zdroje energie 

Geografia 

 Austrália 

 Amerika 

 Afrika 

 Ázia 

 Slovensko 

V každom regióne sa môžete zamerať na bohatstvo a chudobu, rozdiely medzi regiónmi, 

environmentálne problémy.  

Občianska náuka 

 Moja škola 

 Štát a právo 

 Trestné právo 

 Ekonomický život v spoločnosti (vrátane rozširujúceho učiva) 

 Etická výchova 

 Ekonomické hodnoty a etika 

 Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre 

 Pozitívne vzory v každodennom živote 

 Masmediálne vplyvy 

 Dobré meno a pravda ako etické hodnoty 
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 Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine 

 Vzťah k chorým, starým, postihnutým ľuďom 

Finančnú gramotnosť ako prierezovú tému rozpracujú vyučujúci všetkých predmetov do UO 

jednotlivých predmetov a ročníkov.  

 


