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Záznamy o revidovaní inovovaného školského vzdelávacieho programu 

 

Dátum Záznam o revidovaní 

1.9.2015 IŠkVP pre 1.a 5. roč. 

1.9.2016 IŠkVP pre 2. a 6. roč. 

1.9.2017  

1.9.2018  

1.9.2019  

Vysvetlivky: IŠkVP – inovovaný školský vzdelávací program 

 

  



1. Charakteristika školy 

 

Základná škola Krymská 5 patrí do vzdelávacej sústavy regionálneho školstva, ktoré riadi  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Škola sa nachádza v Košickom kraji. Je 

plno organizovanou základnou školou. Od 1.4.2002 je škola právnym subjektom, jej 

zriaďovateľom je mesto Michalovce. 

V ostatných rokoch školu navštevuje približne 420 žiakov, škola má 9 ročníkov a kapacitu 

17 tried, z toho v 1.-4. ročníku 7 tried, v 5.-9. ročníku 10 tried. V škole nie sú zriadené triedy 

nultého ročníka ani špeciálne triedy. 

Škola je rozdelená do štyroch pavilónov. V prvom sa nachádzajú triedy prvého stupňa, 

v druhom triedy druhého stupňa, v treťom je školská jedáleň a špeciálne učebne, vo štvrtom 

veľká a malá  telocvičňa. Súčasťou školy je i  športový areál s atletickou dráhou, 

futbalovým, hádzanárskym, basketbalovým ihriskom a polyfunkčným ihriskom s umelým 

povrchom. 

Škola sa nachádza v periférnej časti mesta. Je súčasťou sídliska Východ. Vstup do školy 

je skrášlený ihličnatými stromami a kvetmi. Ďalší exteriér školy tvoria trávnaté plochy. 

 

 

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

 

Cieľom inovovaného školského vzdelávacieho programu (IŠkVP) je: 

 vytvárať u žiakov základy gramotností prostredníctvom rozvíjania kľúčových 

kompetencií; 

 poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a 

skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia;  

 viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych 

predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa;  

 rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne aj v 

skupinách a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie;  

 rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov;  

 viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu  prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho 

zdravia;  



 viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu 

práv iných ľudí; 

 rozvíjať u žiakov funkčnú gramotnosť a kritické myslenie;  

 umožňovať každému žiakovi v rámci výučby nadobúdanie kompetencií vlastnou  

činnosťou a aktivitami zameranými aj na objavovanie a vytváranie nových významov;  

 motivovať žiakov k zodpovednosti a záujmu o vlastné vzdelávacie výsledky 

prostredníctvom ich aktívneho zapojenia do procesu vzdelávania;  

 viesť žiakov k využívaniu efektívnych stratégií učenia sa (učiť sa učiť);  

 poskytovať každému žiakovi príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti v súlade s 

reálnymi možnosťami, aby tak získal podklad pre optimálne rozhodnutie o svojom 

ďalšom vzdelávaní;  

 sprostredkovať dostatok príležitostí na osobnostný rozvoj každého žiaka;  

 rozvíjať u žiakov sociálne kompetencie s dôrazom na kultivovanú komunikáciu 

a spoluprácu. 

 

 

3. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského 

vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti 

 

Primárne vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy.  Dokladom o 

získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.  

Nižšie stredné vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej 

časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

 

 

4. Vlastné zameranie školy 

 

Základná škola Krymská 5 poskytuje žiakom základné vzdelanie v oblasti rozumovej výchovy 

v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Zabezpečuje mravnú, estetickú, 

pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov.  



Cieľom školy je dosiahnuť, aby škola nebola pre žiakov iba miestom, kde sa vzdelávajú a 

získavajú vedomosti, ale aby sa pre ne stala miestom, kde prežívajú pocity uspokojenia z tvorivej 

práce, pocit úspechu, podpory a pochopenia.  

Možnosť vypracovať vlastný inovovaný Školský vzdelávací program škola využila ako šancu 

vyjadriť svoje priority a vlastné zameranie.  

Krédo Školského vzdelávacieho programu prezentuje profiláciu školy, ktorej cieľom je to, aby 

naši absolventi boli schopní uplatniť osvojené kompetencie v praxi, reálnom živote a ďalšom 

štúdiu. Inovovaný Školský vzdelávací program sme zamerali na navýšenie hodinovej dotácie 

povinných predmetov, zavedenie anglického jazyka v 1. a 2. roč., zavedenie druhého cudzieho 

jazyka podľa záujmu žiakov s cieľom poskytnúť našim žiakom trvácnejšie podrobnejšie poznatky, 

ktoré budú mať dlhodobejší charakter.  

Školským vzdelávacím programom ponúkame žiakom možnosť získať pevné základy 

používania a komunikácie v materinskom jazyku, zdokonalenie matematickej gramotnosti, 

podrobný prehľad a poznatky z prírodovednej a spoločensko-vednej oblasti, ako i možnosť 

získania komunikačných a dorozumievacích schopností v troch svetových jazykoch – anglický, 

nemecký, ruský. Našim žiakom ponúkame možnosť získania základných pracovných návykov 

potrebných pre ďalší život, či štúdium.  

V škole je zriadené Centrum voľného času, zamerané na športovú/hádzaná/ a umeleckú 

činnosť /tanečný odbor, výtvarný odbor/. Zameraním na športovo-pohybové schopnosti žiakov im 

poskytujeme priestor na vybudovanie kladného vzťahu k následnej pravidelnej športovej aktivite 

a zdravému životnému štýlu. 

Škola má dlhodobo rozpracovanú víziu školy s cieľom otvorenia školy širšej komunite a 

zefektívneniu vzájomnej medzisektorovej spolupráce. Na škole je zriadené mestské Materské 

združenie DROBEC, čím dochádza k prepojeniu komunít predprimárneho a primárneho 

vzdelávania.  

Našim zámerom je vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú 

schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie. 

Chceme, aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní mladí ľudia, 

ochotní sa ďalej učiť a tvorivo žiť, aby v ďalšom živote, na štúdiách i v práci dokázali uplatniť 

svoje schopnosti a vedomosti, ktoré získali už v základnej škole. Chceme vychovávať mladých 

ľudí, ktorí budú mať radosť zo života a uplatnia sa v ňom. Naša pozornosť sa sústreďuje na 

postupnosť a špirálovitosť vedomostí a zručností žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese, na 

kvalitatívne vzdelávacie kritériá, prevenciu a elimináciu rizikového správania, integráciu 

rómskych žiakov do tried s ostatnou populáciou, podpora zdravia, sebaúcty, dôstojnosti dieťaťa a 

jeho morálnych hodnôt. Vo vyučovacom procese sa realizuje komunikatívno-praktický princíp, 



pomocou ktorého si žiaci osvojujú učivo, využívajú sa hravé a zábavné formy, ktoré vedú k 

praktickému osvojovaniu učiva.  

Vedenie školy a celý pedagogický zbor si uvedomuje neustálu potrebu zvyšovanie kvality 

školy tak v oblasti vedomostnej, ako i spoločenskej. Tento zámer sa snažíme realizovať formou 

ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, inovácie učebných pomôcok, zavádzania 

moderných komunikačných technológií do vzdelávania, estetizácie interiéru a exteriéru školy, 

realizácie projektov na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni.  

 

 

5. Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania 

 

Dĺžka štúdia pre primárne vzdelávanie  je  4 roky, pre nižšie stredné vzdelávanie 5 rokov.  

 

Pre usporiadanie výučby sú dôležité dve hľadiská:  

 s kým a ako učiteľ pracuje,  

 kde výučba prebieha. 

 

V organizačných spôsoboch sa chceme predovšetkým zaoberať:  

 problémovým vyučovaním,  

 projektovou výučbou,  

 skupinovým vyučovaním. 

 

V metódach vyučovania nám pôjde predovšetkým o:  

 dialóg a diskusiu,  

 situačné (prípadové) metódy,  

 kognitívne metódy,  

 zážitkové metódy. 

 

 

 

  



6. Učebné osnovy 

 

Primárne vzdelávanie 1. roč.   

vyučovací predmet iŠVP iŠkVP učebné osnovy 

slovenský jazyk 

a literatúra 
9 9 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

anglický jazyk 0 1 UO - príloha č.1 

matematika 4 4+1 

Upravený výkon:  

Tematický celok:  

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich 

špecifické matematické myslenie. 

Rozvíjať abstraktné myslenie 

Pri písaní čísel rozvíjať vytrvalosť, húževnatosť a 

schopnosť prekonávať prekážky. 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 5 
Učiť sa sformulovať otázky k úlohovej situácii. 

Prirodzené čísla 1-20. 

Rozvíjať abstraktné myslenie. 

Rozvíjať pamäť, húževnatosť a vytrvalosť. Uvedomiť si 

význam matematiky pre prax. Vážiť si prácu svojich 

spolužiakov. 

Sčítanie a  odčítanie v obore prirodzených čísel do 20   

Pochopiť vzájomný vzťah medzi počtovými výkonmi, 

medzi zložkami počtových výkonov a výsledkom. 

Využiť námet slovných úloh k vlasteneckej, zdravotnej a 

ekologickej výchove. 

Rozvíjať finančnú gramotnosť prostredníctvom 

didaktických hier. 

Tematický celok:  

Vedieť vymodelovať z geometrických tvarov na 

základe obrázku nové tvary. 

Práca na počítači – program Skicár – vytvoriť 

obrázok z geometrických tvarov 

Vedieť vymodelovať maketu sídliska /školy, bytu, 

robota/ 

prvouka 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

etická/náboženská 

výchova 
1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

hudobná výchova 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

výtvarná výchova 2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

telesná a športová 

výchova 
2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

 

 

 

 

 

  



Primárne vzdelávanie 2. roč. 

vyučovací predmet iŠVP iŠkVP učebné osnovy 

slovenský jazyk 

a literatúra 
8 8+1 

Upravený výkon:  

Tematický celok:  

Čitateľská gramotnosť 

Zdokonaľovať a upevňovať si základy písanej reči (čítania 

a písania). 

Zdokonaľovať a upevňovať si návyky správnej výslovnosti. 

Prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého 

vyjadrovania sa.  

Vedieť identifikovať informácie explicitne formulované 

v texte.  

Vedieť  dedukovať z textu. 

Vedieť vyjadriť súvislosť medzi ilustráciou a obsahom 

prečítaného textu. 

Vedieť sa orientovať v texte. 

Vedieť zreprodukovať text, zdramatizovať text.  

Vedieť sformulovať svoju predstavu o pokračovaní príbehu. 

Vedieť porozprávať príbeh podľa obrázkov. 

Vedieť potichu čítať s porozumením, aktívne počúvať 

určitý čas. 

Vedieť výrazne čítať priamu reč. 

Vedieť jednoducho hodnotiť literárny text. 

Vyjadriť svoje city a zážitky z textu.  

Knihy vhodné na rozvoj ČG: 

1.O Guľkovi Bombuľkovi (M. Ďuríčková), 

2. Danka a Janka (M. Ďuríčková), 

3. Čuvi v pralese (R. Brat), 

4. Smelý zajko (J. C. Hronský),  

5.Mimočítankové čítanie pre 2. roč. (D. Kovárová, A. 

Kurtulíková) . 

anglický jazyk 0 1 UO -  príloha č.2 

matematika 4 4+1 

Upravený výkon:  

Tematický celok:  

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez 

základ 10. 
K znázornenej alebo reálnej úlohovej situácii zapísať všetky 

príklady sčítania a odčítania. 

Riešenie rovníc. 

Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. 

Logická spojka „a" (zároveň). 

Tematický celok:  

Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100 

Znázornenie čísel na číselnej osi. 

Rozvíjanie funkčného myslenia (tvorením číselných 

radov). 

 

Tematický celok:  

Geometria 
Zaujímavé geometrické úlohy. 

Použité jednotky dĺžky v minulosti a ich história. 



Tematický celok:  

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 

100. 
Vedieť  počítať pomocou napodobeniny peňazí (eur, 

centov). 

Riešenie rovníc. 

Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. 

Tematický celok:  

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce 

špecifické matematické myslenie 

Vedieť nájsť viac možností usporiadania dvoch, troch 

predmetov, farieb, písmen. 

Vedieť  zobraziť údaje do diagramov. 

prvouka 2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

etická/náboženská 

výchova 
1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

hudobná výchova 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

výtvarná výchova 2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

telesná a športová 

výchova 
2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Primárne vzdelávanie 3. roč. 

vyučovací predmet iŠVP iŠkVP učebné osnovy 

slovenský jazyk 

a literatúra 
7 7+1 

Upravený výkon:  

Tematický celok:  

Čitateľská gramotnosť 

Vedieť reprodukovať text a vystihnúť hlavnú 

myšlienku textu. 

Vedieť ilustrovať časť príbehu. 

Vedieť oboznámiť spolužiakov s knihou, ktorú číta 

doma. 

Vedieť sa orientovať v telefónnom zozname, 

cestovnom poriadku, vedieť vyhľadať určité 

informácie.  

Oboznámiť sa s knižnicou a jeho výpožičným 

poriadkom. 
Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania, rozširovať 

slovnú zásobu a upevňovať čitateľské zručnosti. 

V literárnych textoch – identifikovať hlavné udalosti, 

dejovú postupnosť a dôležité detaily príbehu, usudzovať o 

vlastnostiach, pocitoch a motivácii konania hlavných 

postáv, ktoré z textu priamo vyplývajú. 

V informačných textoch – vyhľadať a zreprodukovať jednu 

alebo dve informácie z textu. 

anglický jazyk 3 3 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

matematika 4 4+1 

Upravený výkon:  

Tematický celok:  

Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 

10 000 
Riešiť nepriamo sformulované úlohy na sčitovanie a 

odčítanie. Prehĺbenie a rozšírenie poznatkov z logiky. 

Riešenie rovníc. 

Nepriamo sformulované úlohy. 

Zápis rozvoja čísla v desiatkovej sústave. 

Znázornenie čísel na číselnej osi. 

Tematický celok:  

Násobenie a delenie v obore násobilky 

Nepriamo sformulované úlohy. 

Riešenie úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou 

K reálnej alebo obrázkovej situácii uviesť všetky príklady 

násobenia a delenia. 

informatika 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

prírodoveda 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

vlastiveda 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

etická/náboženská 

výchova 
1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

Pracovné 

vyučovanie 
1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

hudobná výchova 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

výtvarná výchova 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 



telesná a športová 

výchova 
2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

 

  



Primárne vzdelávanie 4. roč.  

vyučovací predmet iŠVP iŠkVP učebné osnovy 

slovenský jazyk 

a literatúra 
7 7+1 

Upravený výkon:  

Rozvíjať čitateľskú gramotnosť. 

Pracovať s knihou, precvičovať techniku čítania, rozširovať 

slovnú zásobu a upevňovať čitateľské zručnosti. 

Orientovať sa v cestovnom poriadku, jedálnom lístku. 

Nájsť dôležité informácie v účtenke, cestovnom lístku. 

V literárnych textoch – identifikovať hlavné udalosti, 

dejovú postupnosť a  dôležité detaily príbehu, usudzovať o  

vlastnostiach, pocitoch a motivácii konania hlavných 

postáv, ktoré z textu priamo vyplývajú, čiastočne spájať  

informácie medzi jednotlivými časťami textu. 

V informačných textoch – vyhľadať a zreprodukovať jednu 

alebo dve informácie z textu, tvoriť úsudky, aby  poskytli 

informácie zo samostatnej časti textu, použiť podnadpisy, 

text v rámčekoch a ilustrácie na vyhľadávanie častí. 

Naučiť sa vyhľadávať informácie v encyklopédiách 

a prezentovať ich. 

anglický jazyk 3 3 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

matematika 4 4 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

informatika 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

prírodoveda 2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

Vlastiveda 2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

etická/náboženská 

výchova 
1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

Pracovné 

vyučovanie 
1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

hudobná výchova 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

výtvarná výchova 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

telesná a športová 

výchova 
2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

 

  



Nižšie stredné vzdelávanie – 5. roč.  

vyučovací predmet iŠVP iŠkVP učebné osnovy 

slovenský jazyk a 

literatúra 
5 5 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

anglický jazyk 3 3 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP  

matematika 4 4+1 

Upravený výkon: 

Tematický celok:  

Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión. 

Zobraziť prirodzené číslo na číselnej osi –  k danému číslu 

priradiť jeho obraz a opačne. 

Doplniť čísla do danej neúplne označenej číselnej osi. 

Vyriešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa vyskytujú 

ako podnet dáta (tabuľky, diagramy, mapy, schémy)  

Počtové výkony s prirodzenými číslami 

Písomne vydeliť dvojciferným číslom (aj trojciferným). 

Správne určiť poradie počtových výkonov v úlohách s 

prirodzenými číslami. 

Počítať správne so zátvorkami. 

Geometria a meranie 

Narysovať úsečku danej dĺžky a trojuholník, štvorec, 

obdĺžnik, ak poznajú dĺžky ich strán, zostrojiť trojuholník 

podľa postupu konštrukcie s využitím vety sss. Narysovať 

pomocou dvojice pravítok alebo pravítka s ryskou 

rovnobežné a kolmé priamky (úsečky). 

Rozlíšiť priestorové útvary – kocka, kváder, valec, kužeľ, 

ihlan, guľa. 

Desatinné čísla 

Prečítať a zapísať desatinné čísla a určiť rad číslice v zápise 

desatinného čísla. Vedieť uviesť príklady použitia 

desatinných čísel v bežnom živote. Správne zobraziť 

desatinné číslo na číselnej osi. Zistiť vzdialenosť 

desatinných čísel na číselnej osi, porovnať, usporiadať 

podľa predpisu (zostupne, vzostupne) a zaokrúhliť podľa 

zadania desatinné číslo na celé číslo, na desatiny, stotiny, 

tisíciny, ... 

informatika 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

biológia 2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

dejepis 1 1+1 

Upravený výkon: 

Tematický celok:  

Od blízkeho k vzdialenému 

Vysvetliť myšlienku „História je učiteľkou života.“ Vedieť 

rozlíšiť desaťročie, storočie, tisícročie. Prečo sa čas pred 

Vianocami nazýva Advent. Zahrať sa na pátrača histórie – 

nájsť na cintoríne najstarší hrob. Posudzovanie 

dôveryhodnosti fotografií. Práca archivára.  

Človek v premenách priestoru  

Práva a povinnosti členov rodín. Vymenovať členov širšej 

rodiny. Energia slúži človeku. UNICEF. Význam písma. 

Rozlíšiť na príkladoch základné znaky tlačeného a 

rukopisného textu; 

Človek a komunikácia  

Papyrusové zvitky. Špecifikovať základné znaky kníhtlače. 



Napísať fiktívny list našej triedy J. Gutenbergovi. Význam 

časopisov a novín. Hrôzy vojny. 

geografia 2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

etická/náboženská 

výchova 
1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

technika 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

hudobná výchova 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

výtvarná výchova 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

telesná a športová 

výchova 
2 2+1 

Upravený výkon: 

Tematický celok:  

Atletika  

Zdokonaľovanie bežeckej vytrvalosti, rozvíjať výbušnú silu 

dolných končatín, rozvoj švihovej sily HK 

Športová gymnastika  

Zdokonaľovanie kotúľu vpred, vzad, stojka na rukách, 

kotúľ letmo cez prekážku 

Basketbal  

Zdokonaľovanie herných činnosti jednotlivca , útočná 

kobinácia 2:1, hra 

Hádzaná  

Zdokonaľovanie prihrávok v pohybe, obrany, útoku, útočná 

kombinácia 3:2, chytanie brankára, hra 

Rytmická gymnastika  

Zdokonaľovanie rytmu počas hudby s náčiním – lopta, 

šatka, švihadlo, zvládnutie krokov – polka, valčík, čardáš. 

Futbal  

Vedenie lopty, prihrávky, zabezpečovanie, preberanie, 

osobná obrana, hra 

 

 

 

 

 

  



Nižšie stredné vzdelávanie – 6. roč.  

vyučovací predmet iŠVP iŠkVP učebné osnovy 

slovenský jazyk a 

literatúra 
5 5 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

anglický jazyk 3 3 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP  

matematika 4 4+1 

Upravený výkon: 

Tematický celok:  

Počtové výkony s prirodzenými číslami  

Ovládať algoritmus delenia prirodzených čísel viacciferným 

prirodzeným číslom 

Tematický celok:  

Deliteľnosť prirodzených čísel 

Vedieť odlíšiť prvočíslo od zlož. čísla, rozložiť zložené 

číslo na súčin činiteľov. 

Vedieť vypočítať spoločné násobky dvoch čísel a ich 

najmenší spoločný násobok.  

Vedieť vypočítať spoločných deliteľov dvoch a viacerých 

čísel a ich najväčšieho spoločného deliteľa. 

Tematický celok:  

Desatinné čísla, počtové výkony s desatinnými číslami 
Vedieť desatinné číslo deliť  číslom desatinným a správne 

zapísať zvyšok (aj na kalkulačke).  

Riešiť (aj na kalkulačke) úlohy na poradie počtových 

operácií a jednoduchších kontextových úloh z reálneho 

života. 

Vedieť určiť periódu desatinného rozvoja.  

Analyzovať základné operácie sčítania (násobenia) a 

odčítania (delenia) ako opačné operácie a s tým súvisiacej 

skúšky správnosti riešenia úlohy. 

Tematický celok:  

Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami  

Narysovať a odmerať pomocou uhlomera uhol väčší ako 

priamy. 

Sčítať a odčítať veľkosti uhlov (písomne v stupňoch aj 

graficky). 

Násobiť a deliť uhly dvomi (písomne v stupňoch aj 

graficky).  

Využiť vlastnosti uhlov pri riešení kontextových úloh. 

Tematický celok:  

Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov 

Zostrojiť a poznať vlastnosti stredných priečok 

trojuholníka. 

Zostrojiť a poznať vlastnosti ťažníc trojuholníka a ťažiska. 

Zostrojiť kružnicu opísanú trojuholníku.  

Zostrojiť kružnicu vpísanú trojuholníku. 

Riešiť konštrukčné úlohy s využitím poznatkov o 

konštrukcii trojuholníka. 

informatika 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

fyzika 2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

biológia 1 1+1 

Upravený výkon: 

Tematický celok:  

 



Život s človekom a v ľudských sídlach 

Rozlíšiť špecifiká spoločenstva vznikajúceho v ľudských 

sídlach a v ich okolí.                              

Zhodnotiť vplyv človeka na prostredie organizmov. 

Vysvetliť aký význam majú pre človeka mikroorganizmy, 

pestované rastliny a živočíchy žijúce v ľudských sídlach 

a v ich okolí.  

Navrhnúť a realizovať projekt na poznávanie organizmov 

žijúcich v okolí svojho bydliska alebo školy. 

Prezentovať výsledky projektu     

Tematický celok:  

Základná štruktúra života – bunka 

Vymenovať základné funkcie časti bunky. 

Rozlíšiť rastlinnú a živočíšnu bunku podľa stavby.  

Pozorovať bunky mikroskopom. 

Tematický celok:  

Vnútorná stavba tela organizmov 

Pripraviť prezentáciu o vírusových a bakteriálnych 

ochoreniach a ich prevencii. 

Zostaviť schému všeobecnej stavby a organizácie tela 

mnohobunkovej rastliny a živočícha. 

Porovnať časti tela machu a kvitnúcej rastliny na ukážke. 

Vysvetliť základné funkcie orgánov tela kvitnúcej rastliny.  

Porovnať stavbu tela húb s plodnicami a bez plodníc. 

Tematický celok:  

Vnútorná stavba tela bezstavovcov 

Pozorovaním zistiť odlišnosti vonkajšej stavby tela 

jednotlivých skupín bezstavovcov. 

Kategorizovať zástupcov pŕhlivcov, hlístovcov, mäkkýšov, 

obrúčkavcov a článkonožcov na ukážke. 

Navrhnúť a zaznamenať pozorovanie vybraného 

bezstavovca. 

Spracovať a prezentovať výsledky pozorovania rôznymi 

formami. 

dejepis 1 1+1 

Upravený výkon:  

Tematický celok: 

Obrazy pravekej spoločnosti 
Zovšeobecniť spôsob obživy a života ľudí v medenej dobe 

na základe príbehu Ӧtziho. 

Zostaviť správu zo skúmania spôsobu obživy a života 

pravekých ľudí. 

Tematický celok:    

Obrazy starovekého sveta 
Zostaviť obrazový materiál o kultúrnych pamiatkach 

najstarších štátov,  identifikovať poznatky obyvateľov 

najstarších štátov, ktoré nám slúžia dodnes.  

Zdôvodniť významné postavenie telesnej výchovy 

v mestských štátoch. 

Vymedziť olympijské disciplíny, v ktorých sa dodnes 

súťaží. 

Zostaviť stručný informačný materiál o živote v rímskych 

táboroch na našom území.  

Rozpoznať dôležitosť gréckej a rímskej kultúry pre 

vytvorenie európskej kultúry.  

Tematický celok:      



Obrazy stredovekého sveta 
Vysvetliť príčiny sťahovania národov na začiatku 

stredoveku. 

Odhaliť nový vzťah medzi ľuďmi vyšších spoločenských 

vrstiev formujúcej sa stredovekej spoločnosti za pomoci 

grafu. 

Analyzovať Veľkú listinu slobôd z r. 1215. 

geografia 1 1+1 

Upravený výkon: 

Tematický celok:       

Afrika, Ázia 

Zdokonaľovať sa v čítaní tematických máp, rozboroch 

obrázkov, diagramov. 

Vypočítať hustotu zaľudnenia na základe zistených údajov. 

Vyhľadať turistické  destinácie, naplánovať fakultatívne 

výlety do okolitých destinácií, vyhľadať pamiatky 

UNESCO. 

Oboznámiť sa so životom afrických a ázijských kmeňov. 

Environmentálne filmy- analyzovať ich a hodnotiť. 

Vytvárať vlastné projekty. 

Občianska náuka 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

etická/náboženská 

výchova 
1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

technika 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

hudobná výchova 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

výtvarná výchova 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

telesná a športová 

výchova 
2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

 

 

 

 

 

  



Nižšie stredné vzdelávanie – 7. roč.  

vyučovací predmet iŠVP iŠkVP učebné osnovy 

slovenský jazyk a 

literatúra 
4 4+1 

Upravený výkon : 

Tematický celok:       

Opakovanie vedomostí zo 6.ročníka 

Vedieť rozlíšiť druhy prídavných mien, poznať skloňov. 

vzory, stupňovanie a vedieť uplatniť pravopisné pravidlá. 

Vedieť odlíšiť umelecký a vecný text, zopakovať vedomosti 

o podstatných menách, vokalizácii predložiek. 

Vedieť adekvátne komunikovať s prihliadnutím na 

komunikačnú situáciu. 

Vedieť verejne prezentovať  a obhájiť vlastný názor. 

Tematický celok:       

Komunikácia v spoločnosti  

Žiak vie v domácich a cudzích slovách správne artikulovať 

a spisovne vyslovovať slabiky. 

Tematický celok:       

Slovné druhy 

Žiak rozlišuje vlastné/všeobecné, konkrétne/abstraktné, 

životné/neživotné podstatné mená, vie určiť gramatické 

kategórie, používať správne tvary podstatných mien. 

Žiak vie vytvoriť umelecký opis a prezentovať ho, vie 

aplikovať vedomosti z literatúry o jazykových 

výstavbových prostriedkoch, tvoriť umelecké prirovnanie, 

personifikácia, metafora, epitetá prostriedky. 

Žiak vie uplatniť teoretické vedomosti v praxi. 

Žiak vie rozlíšiť dokonavé a nedokonavé slovesá. 

Žiak ovláda písanie čiarky pred frekventovanými spojkami, 

dokáže ich identifikovať v texte, odlišuje ich od predložiek. 

Tematický celok:       

Projekt 

Vie pracovať v tíme, niesť zodpovednosť za výborné 

zvládnutie čiastkovej úlohy, vytvoriť prezentáciu projektu 

na zvolenú tému. 

Tematický celok:       

Opakovanie učiva zo 6.a 7.ročníka 

Žiak dokáže primerane komunikovať, ovláda učivo 7. 

ročníka-slovná zásoba, cudzie slová, slovné druhy, skladba. 

Tematický celok:       

Skladba 

Vie rozlíšiť holú a rozvitú vetu, vytvoriť rozvitú vetu 

z holej, pozná pojem titulok v novinách. 

Vie spoznať jednočlenné vety v bežnom rozhovore. 

Žiak vie vymenovať charakteristické črty a vlastnosti 

blízkych ľudí, vytvoriť ich charakteristiku, pri nepriamej 

charakteristike opísať vlastnosti človeka a jeho charakter 

prostredníctvom jeho konania a správania. 

anglický jazyk 3 3 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP  

ruský/nemecký 

jazyk 
0 2 UO - príloha 

matematika 4 4+1 
Upravený výkon: 

Tematický celok:       



Opakovanie a prehĺbenie učiva 6. ročníka 

Vedieť odlíšiť prvočíslo od zlož. čísla, rozložiť zložené 

číslo na súčin činiteľov. 

Určiť spoločných deliteľov, resp. násobkov dvoch čísel, 

najväčší spoločný deliteľ, resp. najmenší spoločný násobok 

dvoch čísel. 

Tematický celok:       

Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla  

Písomne sčitovať, odčitovať, racionálne čísla. 

Písomne násobiť a deliť zlomok des. číslom. 

Riešiť úlohy s viacerými počtovými operáciami aj 

zátvorkami so zlomkami, zmieš. a des. číslami. 

Poznať a vedieť upraviť zložený zlomok na jednoduchý 

zlomok. 

Riešiť zložitejšie slovné úlohy so zlomkami s praktickou 

tematikou. 

Zostrojiť kruhový alebo stĺpcový diagram v programe MS 

Excel. 

Vyriešiť zložitejšie slovné úlohy z oblasti bankovníctva 

a finančníctva. 

Vedieť sa orientovať  vo finančnej problematike, 

ekonomicky rozmýšľať. 

Vedieť vypočítať daň z príjmu.  

Vedieť riešiť slovné úlohy s praktickou tematikou (napr. 

zdražovanie, zlacňovanie, zisk). 

Tematický celok:       

Objem a  povrch kocky a kvádra 
Postaviť v programe Building houses teleso skladajúce sa z 

kociek, ak pozná nárys, bokorys a pôdorys. 

Vedieť vypočítať tretiu hranu kvádra, ak pozná objem 

a dĺžky dvoch hrán. 

Riešiť slovné úlohy na objem a povrch kvádra a kocky, kde 

sa vyskytujú percentá a zlomky (pr. Kocka naplnená do 

60% svojho objemu. Hladina vody je v 1/3 hrany kvádra a 

pod.). 

Tematický celok:       

Pomer. Priama a nepriama úmernosť 

Zvládnuť pojem úmera, vedieť vypočítať člen úmery. 

Vedieť objaviť vzťahy medzi veličinami a vedieť ich 

zapísať. 

Riešiť zložitejšie úlohy z praxe na priamu a nepriamu 

úmernosť. 

Vedieť použiť trojčlenku v percentovom počte. 

Vedieť zvoliť vhodnú prav.  sústavu súradníc v rovine v 1. 

kvadrante. 

Vyznačiť body v prav.  súst.  súradníc v rovine v 1. 

kvadrante. 

Vedieť určiť súradnice daného bodu. 

Vedieť znázorniť graf priamej, resp. nepriamej úmernosti. 

Čítať údaje z grafu  a vedieť ich použiť pri výpočte.  

Vedieť určiť druhú súradnicu bodu, ktorý leží na grafe. 

Určiť koeficient priamej a nepriamej úmernosti. 

Tematický celok:       

Kombinatorika - riešenie úloh 

Vedieť z daného počtu prvkov vybrať menší počet prvkov, 



tieto vybrané prvky usporiadať a určiť počet takto 

vybraných a usporiadaných prvkov (bez opakov.  aj         s 

opakov.).  

Vedieť vypočítať kombinat.  úlohy podľa pravidla súčinu 

alebo súčtu . 

informatika 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

fyzika 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

chémia 2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

biológia 2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

dejepis 1 2 

Upravený výkon:  

Tematický celok:  

Obrazy pravekej spoločnosti 
Zovšeobecniť spôsob obživy a života ľudí v medenej dobe 

na základe príbehu Ӧtziho. 

Zostaviť správu zo skúmania spôsobu obživy a života 

pravekých ľudí. 

Tematický celok:  

Obrazy starovekého sveta 
Zostaviť obrazový materiál o kultúrnych pamiatkach 

najstarších štátov  identifikovať poznatky obyvateľov 

najstarších štátov, ktoré nám slúžia dodnes.  

Zdôvodniť významné postavenie telesnej výchovy 

v mestských štátoch. 

Vymedziť olympijské disciplíny, v ktorých sa dodnes 

súťaží. 

Zostaviť stručný informačný materiál o živote v rímskych 

táboroch na našom území. 

Rozpoznať dôležitosť gréckej a rímskej kultúry pre 

vytvorenie európskej kultúry.  

Tematický celok:  

Obrazy stredovekého sveta 
Vysvetliť príčiny sťahovania národov na začiatku 

stredoveku. 

Odhaliť nový vzťah medzi ľuďmi vyšších spoločenských 

vrstiev formujúcej sa stredovekej spoločnosti za pomoci 

grafu. 

Analyzovať Veľkú listinu slobôd z r. 1215. 

geografia 1 2 

Upravený výkon: 

Tematický celok:  

Afrika, Ázia 

Čítanie tematických máp, rozbory obrázkov, diagramov. 

Výpočet hustoty zaľudnenia. 

Turistické destinácie, pamiatky UNESCO. 

Africké a ázijské kmene. 

Environmentálne filmy, ich rozbor. 

občianska náuka 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

etická/náboženská 

výchova 
1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

technika 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

hudobná výchova 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

výtvarná výchova 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

telesná a športová 

výchova 
2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

 



Nižšie stredné vzdelávanie – 8. roč.  

vyučovací predmet iŠVP iŠkVP učebné osnovy 

slovenský jazyk a 

literatúra 
5 5 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

anglický jazyk 3 3 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP  

ruský/nemecký 

jazyk 
0 2 UO - príloha 

matematika 4 4+1 

Upravený výkon: 

Tematický celok 

Opakovanie a prehĺbenie učiva 7. ročníka 

Vyriešiť primerané aj zložitejšie slovné úlohy z oblasti 

bankovníctva a finančníctva. 

Tematický celok 

Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami 

Sčítať a odčítať racionálne čísla (kladné aj záporné). 

Násobiť a deliť racionálne čísla (kladné aj záporné). 

Riešiť náročnejšie úlohy na počtové operácie s celými 

číslami, kladnými aj zápornými desatinnými číslami, 

kladnými aj zápornými racionálnymi číslami. 

Riešiť kontextové úlohy a náročnejšie slovné z praxe s 

využitím počtových operácií s racionálnymi číslami. 

Tematický celok  

Premenná, výraz, rovnica 

Riešiť náročnejšie úlohy s viacerými počtovými operáciami 

s výrazmi s premennou. 

Rozhodnúť o rovnosti dvoch výrazov s premennou. 

Definovať lineárnu rovnicu. 

Overiť, či dané číslo je koreňom rovnice. 

Riešiť jednoduché lineárne rovnice s jedným výskytom 

neznámej (napr. 2x - 3 = 5). 

Riešiť jednoduché lineárne rovnice s viacnásobným 

výskytom neznámej (napr. 2x - 3 = x + 5).  

Riešiť jednoduché slovné úlohy na zostavenie jednoduchej 

lineárnej rovnice. 

Tematický celok 

Rovnobežník, lichobežník, obsah rovnobežníka, 

lichobežníka a trojuholníka 
Zapísať postup konštr. rovnobežníka pomocou osvojenej 

matem. symboliky. 

Zapísať postup konštr. lichobežníka pomocou osvojenej 

matem. symboliky. 

Vypočítať výšku/stranu (kosoštvorca, kosodĺžnika, 

trojuholníka), ak je daný obsah a dĺžka strany/výšky. 

Vypočítať výšku lichobežníka, ak je daný obsah a dĺžky 

jeho základní. 

Zapísať postup konštr. rovnobežníka pomocou osvojenej 

matem. symboliky. 

Zapísať postup konštr. lichobežníka pomocou osvojenej 

matem. symboliky. 

Vypočítať výšku/stranu (kosoštvorca, kosodĺžnika, 

trojuholníka), ak je daný obsah a dĺžka strany/výšky. 

Vypočítať výšku lichobežníka, ak je daný obsah a dĺžky 



jeho základní. 

Tematický celok  

Kruh, kružnica 

Určiť vzájomnú polohu dvoch kružníc. 

Vypočítať polomer/priemer, ak je daný obvod kruhu/dĺžka 

kružnice. 

Vypočítať dĺžku kružnicového oblúka prislúchajúcu 

stredovému uhlu. 

Vypočítať obsah kruhového výseku prislúchajúci 

stredovému uhlu. 

Vypočítať obsah medzikružia ako rozdiel obsahov dvoch 

kruhov. 

Tematický celok  

Hranoly   

Aplikovať príslušné vzorce na výpočet objemu a povrchu  

hranola v zložitejších slovných úlohách, kde sa vyskytujú 

zlomky, %, hmotnosť (napr. Voda siaha do 
2

3
 výšky hranola, 

Na záhyby potrebujeme 15 % materiálu navyše,  Ak 1 kg 

farby vystačí na 5 m
2
 a pod.). 

Tematický celok  

Pravdepodobnosť, štatistika 

Zostrojiť z tabuľky rôzne typy  diagramov (stĺpcový, 

čiarový, kruhový, pruhový) v programe MS Excel. 

informatika 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

fyzika 2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

chémia 2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

biológia 2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

dejepis 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

geografia 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

občianska náuka 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

etická/náboženská 

výchova 
1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

technika 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

hudobná výchova 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

výtvarná výchova 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

telesná a športová 

výchova 
2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nižšie stredné vzdelávanie – 9. roč.  

vyučovací predmet iŠVP iŠkVP učebné osnovy 

slovenský jazyk a 

literatúra 
5 5 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

anglický jazyk 3 3 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP  

ruský/nemecký 

jazyk 
0 2 UO - príloha 

matematika 5 5 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

informatika 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

fyzika 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

chémia 1 1+1 

Upravený výkon:  

Tematický celok  

Opakovanie učiva 8. ročníka 

Poznať a vedieť slovenské  názvy a značky prvkov  89 

prvok z PSCHP. 

Vedieť aplikovať pravidlá tvorby názvov a vzorcov 

halogenidov, oxidov, kyselín, hydroxidov a solí. 

Vyjadriť a zapísať priebeh chemických reakcií chemickými  

rovnicami. 

Tematický celok 

Zlúčeniny uhlíka 

Pochopiť význam uhlíka. 

Vymenovať príklady anorganických  a organických 

zlúčenín. 

Poznať predmet štúdia organickej chémie. 

Rozlíšiť a zapísať otvorený a uzavretý reťazec, reťazec 

 s jednoduchou, dvojitou a trojitou väzbou. 

Uviesť negatívne vplyvy ťažby uhlia a ropy a produktov 

vznikajúcich pri ich spaľovaní na životné prostredie.                                                                                    

Poznať uhľovodíky nachádzajúce sa v prírodných zdrojoch 

uhľovodíkov. 

Opísať vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, výbušnosť), 

výskyt a použitie metánu, etánu, propánu a butánu.                                                                                                  

Poznať použitie propán-butánovej zmesi a vysvetliť, aké 

nebezpečenstvo hrozí pri unikaní tejto zmesi z tlakovej 

nádoby v uzavretom priestore.  

Vymenovať druhy benzínu, ktoré sa v súčasnosti u nás 

používajú ako palivo do automobilov, vysvetliť súvislosť 

medzi oktánovým číslom benzínu a jeho kvalitou. 

Poznať typ väzby medzi atómami v alkánoch, alkénoch, 

alkínoch                                                    

Napísať vzorce (všeobecný, štruktúrny) prvých desiatich 

alkánov. 

Napísať vzorce alkénov - etén (ale aj napr. propén, but-1-

én, but-2-én) a alkínov- etín (ale aj napr. propín, but-1-ín, 

but-2-ín) a vedieť ich vlastnosti.   

Vedieť vlastnosti, štruktúru, vzorce a použitie benzénu, 

naftalénu. 

Vyznačiť na konkrétnych príkladoch derivátov 

uhľovodíkov charakteristickú skupinu a uhľovodíkový 

zvyšok, pomenovať uhľovodíkový zvyšok.                                

Poznať názov a napísať vzorec chlórmetánu, chloroformu, 



(ale aj napr. fluórmetán, jódmetán, 1-chlórpentán, 2-

brómhexán) metanolu, etanolu, (ale aj napr. bután-1-ol, 

bután-2-ol) glycerolu, formaldehydu acetónu, kyseliny 

mravčej a kyseliny octovej.                                                                                                                                      

Vysvetliť, prečo sa halogénderiváty uhľovodíkov zaraďujú 

medzi ekologické jedy.   

Zdôvodniť nebezpečenstvo používania freónov 

uviesť výskyt, vlastnosti a možnosti využitia  sacharidov 

(glukóza,  fruktóza, sacharóza, laktóza, škrob, glykogén 

a celulóza). 

Vysvetliť funkcie tukov v živých organizmoch. 

Roztriediť tuky podľa zloženia (skupenstva) a pôvodu 

(výskytu). 

Poznať vlastnosti tukov (rozpustnosť v alkohole, pôsobenie 

svetla na tuky). 

Poznať vplyv rastlinných a živočíšnych tukov na ľudský 

organizmus. 

Vysvetliť funkcie tukov v živých organizmoch. 

Vysvetliť vplyv cholesterolu na ľudský organizmus. 

Poznať zloženie a vlastnosti bielkovín. 

Poznať funkcie bielkovín v ľudskom tele. 

Poznať význam enzýmov a hormónov pre  človeka. 

Poznať potravinové zdroje vitamínov. 

Vymenovať príklady a použitie plastov a syntetických 

vláken.    

Poznať princíp polymerizácie na príklade vzniku 

polyetylénu z eténu.                                                                                                                                

Opísať úžitkové vlastnosti a možnosti použitia plastov. 

a syntetických vláken               

Uviesť výhody a nevýhody používania plastov 

z environmentálneho hľadiska  

Opísať výhody a nevýhody používania pesticídov. 

Poznať účinky skupín liekov (antibiotiká, analgetiká, 

antipyretiká). 

biológia 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

dejepis 2 2 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

geografia 1 1+1 

Upravený výkon: 

Tematický celok:       

Amerika, Austrália 

Zdokonaľovať sa v čítaní tematických máp, rozboroch 

obrázkov, diagramov. 

Vypočítať hustotu zaľudnenia na základe zistených údajov. 

Vyhľadať turistické  destinácie, naplánovať fakultatívne 

výlety do okolia destinácií, vyhľadať pamiatky UNESCO. 

Oboznámiť sa so životom amerických a austrálskych 

kmeňov. 

Environmentálne filmy- analyzovať ich a hodnotiť 

vytvárať vlastné projekty. 

občianska náuka 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

etická/náboženská 

výchova 
1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

technika 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

hudobná výchova 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

výtvarná výchova 1 1 UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 



telesná a športová 

výchova 
2 2+1 

Upravený výkon: dievčatá  

Tematický celok  

Atletika 

Poznať svoje schopnosti a podať čo najlepší výkon v skoku 

do diaľky, v behu na 60 m, 800 m. 

Tematický celok 

Športová gymnastika I. 

Správne prevedenie gymnastickej zostavy zloženej 

z rôznych prvkov. 

Tematický celok 

Rytmická gymnastika 

Vedieť sa pohybovať podľa hudby- sama aj vo dvojici. 

Podať čo najlepší výkon pri cvičení so švihadlom. 

Tematický celok 

Basketbal 

Dosiahnuť optimálnu úroveň hernej výkonnosti, ktorá 

umožňuje hrať zápasy podľa pravidiel. 

Tematický celok 

Športová gymnastika  II. 

Poznať úroveň vlastnej pohyb. výkonnosti  - roznožka cez 

kozu na šírku,na dĺžku,skrčka cez kozu na šírku. 

Tematický celok 

Rytmická gymnastika II. 

tvorba krátkych pohyb. zostáv, skákanie cez švihadlo- 

jednotlivo vo dvojiciach. 

Tematický celok 

Volejbal 

Snažiť sa o presnosť prihrávky a o zvládnutie prihrávok vo 

dvojici a v pohybe. 

Tematický celok 

Hádzaná 

Chytanie brankára z jednotlivých postov 

Herné kombinácie 

-ÚK- križovanie 

-OK- odovzdávanie- preberanie 

Tematický celok 

Atletika 

Pokúsiť sa o max. výkon pri skoku do diaľky. 

Poznať význam a vplyv zákl. prostriedkov kondičnej 

prípravy na dravý rozvoj organizmu. 

 

Upravený výkon – chlapci 

Tematický celok 

Atletika   
Vedieť prakticky ukázať správny postup pri skoku do 

výšky. 

Tematický celok 

Basketbal 

Herné systémy 

- osobná obrana s odstupovaním, 

- útočný systém proti osobnej obrane v postavení 2-1-2, 

- vedieť uplatniť zákl. HCJ vedieť správne pomenovať, 

popísať, prakticky ukázať. 

Tematický celok 

Športová gymnastika  I. 



Poznať úroveň vlastnej pohyb. výkonnosti a mať príjemný 

zážitok. 

Tematický celok 

Volejbal 

Snažiť sa o presnosť prihrávky a o zvládnutie prihrávok vo 

dvojici a v pohybe. 

Tematický celok 

Športová gymnastika II 

Vedieť prakticky ukázať gym. cvičenia, zvládnuť cvičebné 

väzby a pohyb. Kombinácie. 

Výberový tematický  celok  

Hádzaná 

Vedieť sa pohybovať v priestore a čase. Snažiť sa po 

názornej ukážke dodržiavať pokyny. 

Tematický celok 

Atletika 

Pokúsiť sa o max. výkon pri skoku do diaľky. 

Poznať význam a vplyv zákl. prostriedkov kondičnej 

prípravy na  zdravý rozvoj organizmu. 

 

Prierezové témy, vrátane finančnej a čitateľskej  gramotnosti, sú súčasťou učebného 

obsahu vyučovacích predmetov. Účinnosť prierezových tém sa zvyšuje relevantnými 

mimoškolskými aktivitami. 

V primárnom vzdelávaní majú prierezový charakter nasledujúce témy: Osobnostný 

a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna výchova, Mediálna 

výchova, Multikultúrna výchova, Regionálna výchova a ľudová kultúra, Dopravná výchova –

výchova k bezpečnosti v cestnej premávke a Ochrana života a zdravia. 

V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna 

výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  



7. Učebný plán 
 

vzdelávacia 

oblasť 
vyučovací predmet 

ročník 

primárne vzdelávanie 

ročník 

nižšie stredné vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. Σ 5. 6. 7. 8. 9. Σ 

Jazyk  

a 

komunikácia 

slovenský jazyk  

a literatúra 
9 8+1 7+1 7+1 31+3 5 5 4+1 5 5 24+1 

anglický jazyk 1 1 3 3 6+2 3 3 3 3 3 15 

Cudzí jazyk        2 2 2 6 

Matematika  

a práca  

s 

informáciami  

matematika 4+1 4+1 4+1 4 16+3 4+1 4+1 4+1 4+1 5 21+4 

informatika   1 1 2 1 1 1 1  4 

Človek  

a príroda 

prvouka 1 2   3       

prírodoveda   1 2 3       

fyzika       2 1 2 1 6 

chémia        2 2 1+1 5+1 

biológia      2 1+1 2 1 1 7+1 

Človek  

a spoločnosť 

vlastiveda   1 2 3       

dejepis      1+1 1+1 1 1 2 6+2 

geografia      2 1+1 1 1 1+1 6+2 

občianska náuka       1 1 1 1 4 

Človek  

a hodnoty 

etická 

výchova/náboženská 

výchova/náboženstvo 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek  

a svet práce 

pracovné vyučovanie   1 1 2       

technika      1 1 1 1 1 5 

Umenie  

a kultúra 

hudobná výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1  4 

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

Zdravie  

a pohyb 

telesná a športová 

výchova 
2 2 2 2 8 2+1 2 2 2 2+1 10+2 

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

 
voliteľné 

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

 spolu 22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 



Farebne je vyznačené využitie disponibilných hodín. Posilnené je vyučovanie AJ, TVŠ, 

prírodovedných predmetov a od 7 roč. druhý cudzí jazyk. 

 

 

8.Vyučovací jazyk 

 

Vyučovacím jazykom je  slovenský jazyk. 

 

 

9.Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a 

vydávanie dokladu  o získanom vzdelaní 

 

Primárne vzdelanie  žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej 

časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy. Dokladom 

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

Nižšie stredné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej 

časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy. 

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

vzdelanie“. 

 

 

10. Personálne zabezpečenie  

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon 

pedagogickej činnosti, sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené 

manažérske zručnosti uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu, podporujú a vytvárajú 

podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov, zabezpečujú 

podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov -  vo vzťahu k žiakom, v rámci 

pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej komunite. 

Pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej 

činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou, uplatňujú zásady tímovej 



práce kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov, preukazujú odborné a 

pedagogicko-psychologické spôsobilosti pri práci so žiakmi a v spolupráci s rodičmi. 

 

 

11.Materiálno-technické a priestorové podmienky 

     

Základnú školu tvorí rozsiahla budova školy. Vedenie a manažment školy využívajú 

osobitné priestory nachádzajúce sa pri vstupe do budovy. Súčasťou tejto časti je i zborovňa 

pre pedagogických zamestnancov. Škola je rozdelená do štyroch častí, ktoré sú prepojené 

chodbami. V prvej sa nachádzajú triedy pre primárne vzdelávanie a kabinety pre pedagógov. 

V týchto triedach sa v popoludňajších hodinách realizuje činnosť školského klubu detí (ŠKD). 

V druhej časti sa nachádzajú triedy a kabinety pedagógov pre nižšie sekundárne vzdelávanie. 

Tretiu časť tvorí rozsiahla školská jedáleň vybavená novým jedálenským nábytkom, ktorú 

využívajú žiaci i zamestnanci školy. Vo štvrtej časti sa nachádza zrekonštruovaná veľká 

telocvičňa, malá telocvičňa a šatne pre žiakov školy.  

Interiér tried I. a II stupňa je vybavený novým školskými nábytkom. Celý priestor školy 

je pokrytý WI-FI pripojením /Bezpečnostný projekt školy/. Dochádza k postupnému 

vybaveniu tried IKT technikou využívanou na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 

Škola má zriadené a využíva tieto odborné a poloodborné učebne:  

 počítačová učebňa s interaktívnou tabuľou na I. stupni,  

 počítačová učebňa s interaktívnou tabuľou na II. stupni,  

 učebňa fyziky – dataprojekcia,  

 interaktívna učebňa prírodovedných predmetov,  

 školské dielne, 

 učebňa SP,  

 školská knižnica,  

 tvorivá dielňa,  

 učebňa nemeckého jazyka s dataprojektorom,  

 učebňa anglického jazyka s interaktívnou tabuľou,  

 učebňa ruského jazyka - dataprojekcia, 

 vybrané triedy - dataprojekcia,  

 relaxačno-posilňovacie štúdio, 



 vybrané triedy - interaktívne tabule.  

 

Na škole je zriadená Učebňa kontinuálneho vzdelávania, kde sa pod záštitou Metodicko 

– pedagogického centra realizujú rôzne formy vzdelávania pedagogických zamestnancov 

košického kraja.  

Vybavenie kabinetov sa  pravidelne obnovovuje a vymieňa za modernejšie. Škola má 

zabezpečený bezbariérový prístup pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami.  

Budova ZŠ je dostatočne vzdialená od verejných komunikácií, takže rušivé vplyvy 

hlučnosti, kontaminácie škodlivín a prachu nepôsobia.  

Vyučovanie je rozdelené na 45-minútové vyučovacie hodiny. Medzi vyučovacími 

hodinami sú 10- minútové malé prestávky. Veľkú 20-minútová prestávka je po druhej 

vyučovacej hodine,  obedňajšia prestávka trvá 30 minút.  

 

 

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

 

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcej 

práci vychádza z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov (zákonov, nariadení 

vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a technických noriem). Tieto požiadavky sa 

vzťahujú k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou vyučovania. Tieto požiadavky sa 

dopĺňajú informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri vyučovaní 

vystavení, vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto zdrojov a rizík.  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanoveným 

v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských 

zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie 

činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých a v súlade s 

podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať zakázané práce. 

 

Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú:  

 dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi 

predpismi – žiak potvrdí svojím podpisom,  



 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 

predpisom,  

 používanie ochranných pracovných prostriedkov,  

 vykonávanie pedagogického dozoru nad žiakmi,  

 dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a 

okolí a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných 

priestorov a tiež pravidelná bezpečnostná kontrola.  

 

 

9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov 

 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu /Metodický pokyn 22/2011/. Dôležitou súčasťou hodnotenia je 

autoevalvácia žiakov, kde žiaci zhodnotia svoje silné a slabé stránky a okomentujú svoje 

výkony. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami berieme do úvahy vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  

Škola hodnotí a klasifikuje správanie žiakov v škole, aj pri akciách organizovaných 

školou. O správaní žiaka bude zákonný zástupca informovaný priebežne triednym učiteľom a 

učiteľmi jednotlivých predmetov.  

Žiacke kolektívy sú vedené k zodpovednosti, mravnosti, odvahe a rozvahe, k vzájomnej 

spolupráci, priateľstvu a tolerancii. Všetky problémy sú riešené, o ich výsledkoch budú 

informovaní všetci pedagogickí zamestnanci.  

Sťažnosti rodičov budú riešené za účasti triedneho učiteľa, prípadne žiakov alebo triedy. 

Prostriedkami na hodnotenie práce žiakov, stimuláciu a motiváciu sú pochvaly, povzbudenia, 

vecné ocenenia, no i napomenutia a pokarhania.  

 

 

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať ma bodovom hodnotení. Body sa budú 

prideľovať na základe:  

 pozorovania /hospitácie/,  

 rozhovoru,  



 výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje /prospech, žiacke súťaže,.../,  

 sledovania pokroku, napredovania, výsledkov žiakov pod vedením učiteľa,  

 hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti, a pod.,  

 hodnotenie pedagogických zamestnancov manažmentom školy,  

 vzájomné hodnotenie učiteľov /vyžaduje si aj vzájomné hospitácie, otvorené hodiny/,  

 hodnotenie učiteľov žiakmi.  

 

 

11. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a 

odborných zamestnancov 

 

Škola v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami bude nielen zapájať svojich 

pedagogických zamestnancov, ale aj podporovať ich vzdelávanie. Za týmto účelom 

vypracuváva ročné plány kontinuálneho vzdelávania. Pedagogickí zamestnanci sú vedením 

školy pravidelne informovaní o možnostiach vzdelávania sa v rôznych oblastiach, so zreteľom 

na profiláciu školy.  

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u 

pedagogických a odborných 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 potreby trhu 

práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike je súčasťou práce pedagogického zamestnanca.  

Zaradenie pedagogických zamestnancov na vzdelávanie je postupne realizované podľa 

ich záujmu a potrieb školy a v súlade s cieľmi školského vzdelávacieho programu.  

Pedagógmi získané vedomosti a zručnosti sa implementujú do vyučovacieho procesu a tým 

dôjde k skvalitneniu a zatraktívneniu vyučovacieho procesu.  

Dôležitým faktorom vzdelávania sa pedagógov je aj odovzdávanie získaných 

kompetencií ďalším pedagógom v rámci MZ a PK, vypracovanie podporných metodických 

materiálov a učebných textov slúžiacich celej komunite pedagógov.  

 

 



12. Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

 

Naša škola je otvorená pre všetkých žiakov, ktorí prejavia záujem navštevovať ju, t.j. aj 

pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa kategórie:  

 žiak so zdravotným znevýhodnením, t.j.  

- žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým 

postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou 

komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými 

poruchami, s viacnásobným postihnutím),  

- žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou 

aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným alebo 

nerovnomerným psychomotorickým vývinom), žiak v hraničnom pásme mentálnej 

retardácie, žiak s poruchou správania, okrem detí umiestnených do špeciálnych 

výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu,  

 žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia,  

 žiak s nadaním.  

 

V podmienkach našej školy sa realizuje zohľadnenie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, čím je zabezpečený rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný 

rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného začlenenia do spoločnosti. 

Uplatnením ďalších zdrojov sa snažíme zabezpečiť žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám 

žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní.  

 

Medzi ďalšie zdroje patria:  

 vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu,  

 kompenzačné pomôcky, úprava prostredia /bezbariérový prístup/,  

 pravidelná odborná konzultácia a rediagnostika,  

 úzka spolupráca rodič – žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – 

učiteľ – výchovný poradca.  

 

  



Výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP  sa uskutočňuje v bežných triedach 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP je okrem všeobecných cieľov, 

vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné 

mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali tvorcami 

hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou.  

 ak má takýto žiak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je vzdelávaný podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so 

školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie; zákonný zástupca žiaka 

má právo sa s týmto programom oboznámiť,  

 žiak je hodnotený podľa usmernení Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikácie 

žiakov 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovovaný školský vzdelávací program schválený v PR dňa 17.10.2016 

Inovovaný školský vzdelávací program prerokovaný v RŠ dňa 27.10.2016 

V Michalovciach 28.10.2016      
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Mgr. Jozef Porvaz 

            Riaditeľ školy 

 

 

 


