
2. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

2.1. Pedagogický princíp školy  

 

Umoţňujeme kaţdému ţiakovi získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 

všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Zabezpečujeme podmienky na vzdelávanie 

ţiakov so špeciálny výchovno-vzdelávacími potrebami, tak aby mali rovnocenný prístup pri 

vzdelávaní.    

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme  k príprave ţiakov na ţivot, ktorý od nich 

vyţaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy. Cieľom je 

pripraviť ţiaka rozhľadeného, schopného pracovať v tíme a schopného sebamotivácie 

k celoţivotnému vzdelávaniu. U ţiakov formujeme tvorivý ţivotný štýl, sociálne cítenie a 

hodnotové orientácie. Ţiakov vychovávame v duchu humanistických princípov. Veľký dôraz 

hneď od začiatku kladieme na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a 

sebahodnotenia ţiaka.  

 

2.2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

 

Hlavným cieľom našej školy je všestranný rozvoj osobnosti ţiaka s rešpektovaním 

jeho  individuálnych zvláštností. 

Školský vzdelávací program našej školy je všeobecne zameraný a vychádza v súlade s ŠVP 

z poznatkov, ţe 

- v základnom vzdelávaní ide o to, aby si ţiaci osvojili základné poznatky o ţivote okolo 

seba, (nemoţno naučiť všetko, k čomu ľudstvo v poznaní prišlo) 

- k učeniu moţno ţiakov motivovať a učiniť ich zaujímavo a primerane ich veku 

- najlepších a trvalých výsledkov moţno dosiahnuť na základe porozumenia určitému javu, 

toho moţno dosiahnuť vtedy, keď ţiak zapojí do učenia čo najviac zmyslov, keď bude 

robiť činnosti, pozorovať, hovoriť o nich, vyslovovať závery – objavovať 

- ak chceme dosiahnuť dobrých výsledkov u všetkých ţiakov, musíme im dať priestor na 

učenie, pretoţe rovnakých výsledkov nemoţno dosiahnuť u všetkých ţiakov za rovnakú 

dobu 



- kvalitu vzdelávania neurčuje mnoţstvo poznatkov, ale ich prepojenosť, zmysluplnosť 

a pouţiteľnosť pre ţivot – „menej sa učiť a viac vedieť“ 

Stupeň vzdelania: 

1.ročník aţ 4.ročník – ISCED 1 

5.ročník aţ 9.ročník – ISCED  

 

2.3. Profil absolventa 

 

 Kľúčové kompetencie ISCED 1 Kľúčové kompetencie ISCED 2 

kompetencia 

učiť sa učiť sa 

 

má osvojené základy schopnosti 

sebareflexie pri poznávaní svojich 

myšlienkových postupov, 

uplatňuje základy rôznych techník 

učenia sa a osvojovania si 

poznatkov, 

vyberá a hodnotí získané 

informácie,  

spracováva ich a vyuţíva vo 

svojom učení a v iných 

činnostiach, 

uvedomuje si význam vytrvalosti 

a iniciatívy pre svoj pokrok.  

uvedomuje si potrebu svojho 

autonómneho učenia sa ako 

prostriedku sebarealizácie 

a osobného rozvoja,  

dokáţe reflektovať proces 

vlastného učenia sa a myslenia pri 

získavaní a spracovávaní nových 

poznatkov a informácií a uplatňuje 

rôzne stratégie učenia sa, 

dokáţe kriticky zhodnotiť 

informácie a ich zdroj,  tvorivo ich 

spracovať a prakticky vyuţívať,  

sociálne 

komunikačné 

kompetencie 

vyjadruje sa súvisle a výstiţne 

písomnou aj ústnou formou 

adekvátnou primárnemu stupňu 

vzdelávania, 

dokáţe určitý čas sústredene 

načúvať, náleţite reagovať, 

pouţívať vhodné argumenty 

a vyjadriť svoj názor, 

uplatňuje ústretovú komunikáciu 

pre vytváranie dobrých vzťahov so 

spoluţiakmi, učiteľmi, rodičmi 

a s ďalšími ľuďmi, s ktorými 

prichádza do kontaktu, 

rozumie rôznym typom doteraz 

pouţívaných  textov a beţne 

pouţívaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáţe na ne  

adekvátne reagovať, 

na základnej úrovni vyuţíva 

technické prostriedky  

medziosobnej komunikácie, 

chápe význam rešpektovania 

dokáţe vyuţívať všetky dostupné 

formy komunikácie pri 

spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má 

adekvátny ústny a písomný prejav 

situácii a účelu uplatnenia, 

 

efektívne vyuţíva dostupné 

informačno-komunikačné 

technológie, 

vie prezentovať sám seba a 

výsledky svojej prace na 

verejnosti, pouţíva odborný jazyk, 

 

dokáţe primerane komunikovať 

v materinskom a  v dvoch cudzích 

jazykoch,  

 

chápe význam a uplatňuje formy 

takých komunikačných 

spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, zaloţenej na 



kultúrnej rozmanitosti,  

v cudzích jazykoch je schopný na 

primeranej úrovni porozumieť  

hovorenému textu, uplatniť sa 

v osobnej konverzácii, ako aj 

tvoriť texty, týkajúce sa beţných 

ţivotných situácií. 

vzájomnom rešpektovaní práv 

a povinností a na prevzatí osobnej 

zodpovednosti 

kompetencia 

v oblasti 

matematického 

a prírodovedné

ho  

myslenia  

schopnosti 

poznávať v 

oblasti vedy 

a techniky 

 

 

pouţíva základné matematické 

myslenie na riešenie veku 

primeraných praktických  

problémov v   kaţdodenných 

situáciách a je schopný (na 

rôznych úrovniach) pouţívať  

matematické modely logického 

a priestorového myslenia a 

prezentácie (vzorce, modely) 

je pripravený ďalej si rozvíjať 

schopnosť objavovať, pýtať sa 

a hľadať odpovede, ktoré smerujú 

k systematizácii poznatkov. 

pouţíva matematické myslenie na 

riešenie praktických problémov v 

kaţdodenných   situáciách,  

pouţíva matematické modely 

logického a priestorového 

myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, 

tabuľky),  

pouţíva základy  prírodovednej 

gramotnosti, ktorá  mu umoţní 

robiť vedecky podloţené úsudky, 

pričom  vie pouţiť získané 

operačné vedomosti  na úspešné 

riešenie problémov 

kompetencie v 

oblasti 

informačných 

a komunikačný

ch technológií  

 

ţiak vie pouţívať vybrané 

informačné a komunikačné 

technológie pri vyučovaní a učení 

sa, 

ovláda základy potrebných 

počítačových aplikácií, vie 

pouţívať kreslenie a písanie na 

počítači, 

dokáţe komunikovať pomocou 

elektronických médií, 

dokáţe aktívne vyhľadávať 

informácie na internete, 

vie pouţívať rôzne vyučovacie 

programy 

získa základy algoritmického 

myslenia 

uvedomuje si rozdiel medzi 

reálnym a virtuálnym svetom, 

rozumie príleţitostiam a moţným 

rizikám, ktoré sú spojené s 

vyuţívaním internetu 

a informačno-komunikačných 

technológií. 

má  osvojené  základné zručnosti v 

oblasti IKT ako predpoklad 

ďalšieho rozvoja, pouţíva 

základné postupy pri práci s 

textom a jednoduchou 

prezentáciou, 

dokáţe vytvoriť jednoduché 

tabuľky a grafy a pracovať 

v jednoduchom grafickom 

prostredí 

je schopný nahrávať a prehrávať 

zvuky a videá, 

dokáţe vyuţívať IKT pri 

vzdelávaní, 

 

Kompetencia 

riešiť problémy 

 

vníma a sleduje problémové 

situácie v škole a vo svojom 

najbliţšom okolí,  adekvátne 

svojej úrovni  navrhuje riešenia 

podľa svojich vedomostí 

a skúseností z danej oblasti,  

uplatňuje pri riešení problémov 

vhodné metódy zaloţené na 

analyticko-kritickom a tvorivom 

myslení, 

je otvorený (pri riešení problémov) 

získavaniu a  vyuţívaniu rôznych, 



pri riešení problémov hľadá 

a vyuţíva rôzne informácie,  skúša 

viaceré moţnosti riešenia 

problému, overuje správnosť 

riešenia a osvedčené postupy 

aplikuje pri podobných alebo 

nových problémoch, 

pokúša sa problémy a  konflikty vo 

vzťahoch riešiť primeraným 

(chápavým a spolupracujúcim) 

spôsobom, 

aj inovatívnych postupov, 

formuluje argumenty a dôkazy 

na obhájenie svojich výsledkov, 

dokáţe spoznávať pri jednotlivých 

riešeniach ich klady i zápory a 

uvedomuje si aj potrebu zvaţovať 

úrovne ich rizika, 

má predpoklady na  konštruktívne 

a kooperatívne riešenie  konfliktov, 

osobné, 

sociálne 

a občianske 

kompetencie  

má základy pre smerovanie k 

pozitívnemu sebaobrazu 

a sebadôvere,  

uvedomuje si vlastné potreby 

a tvorivo vyuţíva svoje moţnosti, 

dokáţe odhadnúť svoje silné 

a slabé stránky ako svoje 

rozvojové moţnosti, 

uvedomuje si dôleţitosť  ochrany 

svojho zdravia a jeho súvislosť 

s vhodným a aktívnym trávením 

voľného času 

dokáţe primerane veku odhadnúť 

dôsledky svojich rozhodnutí 

a činov, 

uvedomuje si, ţe má svoje práva 

a povinnosti,  

uvedomuje si základné 

humanistické hodnoty, zmysel 

národného kultúrneho 

dedičstva, uplatňuje a ochraňuje 

princípy demokracie,  

vyváţene chápe svoje osobné 

záujmy v spojení so záujmami 

širšej skupiny, resp. spoločnosti, 

uvedomuje si svoje práva 

v kontexte so zodpovedným 

prístupom k svojim povinnostiam, 

prispieva k naplneniu práv iných, 

je otvorený kultúrnej a  etnickej 

rôznorodosti,  

má predpoklady zainteresovane 

sledovať a posudzovať  udalosti a 

vývoj verejného ţivota a  zaujímať 

k nim stanoviská, aktívne 

podporuje udrţateľnosť  kvality 

ţivotného prostredia, 

kompetencie 

sociálne 

a personálne 
 

má osvojené základy pre efektívnu 

spoluprácu v skupine,   

dokáţe prijímať nové nápady 

alebo aj sám prichádza s novými 

nápadmi a postupmi pri  spoločnej 

práci, 

uvedomuje si význam pozitívnej 

sociálno-emočnej klímy v triede 

a svojim konaním prispieva k 

dobrým medziľudským vzťahom, 

 

dokáţe na primeranej úrovni 

reflektovať vlastnú identitu a 

budovať si vlastnú  

samostatnosť/nezávislosť ako člen 

celku, 

vie si svoje ciele a priority stanoviť 

v súlade so svojimi reálnymi 

schopnosťami, záujmami 

a potrebami, 

osvojil si základné postupy 

efektívnej spolupracuje v skupine - 

uvedomuje si svoju zodpovednosť 

v tíme, kde dokáţe tvorivo 

prispievať pri dosahovaní 

spoločných  cieľov, 

dokáţe odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného správania 

a konania a  uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v medziosobných 



vzťahoch, 

kompetencie 

smerujúce 

k iniciatívnosti 

a podnikavosti 

na veku primeranej  úrovni vie si 

zvoliť lepšie postupy riešenia 

úlohy, vie si stanoviť ciele 

a zhodnotiť sa , či ich dokáţe 

splniť.    

dokáţe si stanoviť ciele s ohľadom 

na svoje profesijné záujmy, 

kriticky hodnotí svoje výsledky 

a aktívne pristupuje 

k uskutočneniu svojich cieľov, 

je flexibilný a schopný prijať a 

zvládať inovatívne zmeny, 

chápe princípy podnikania 

a zvaţuje svoje predpoklady pri 

jeho plánovaní a uplatnení, 

dokáţe získať a vyuţiť informácie 

o vzdelávacích a pracovných 

príleţitostiach 

dokáţe  inovovať  zauţívané 

postupy pri riešení úloh,  plánovať 

a riadiť nové projekty    so 

zámerom dosiahnuť ciele,  a to 

nielen v rámci práce, ale aj 

v kaţdodennom ţivote 

kompetencia 

vnímať 

a chápať 

kultúru 

a vyjadrovať sa 

nástrojmi 

kultúry 

 

dokáţe sa vyjadrovať na úrovni 

základnej kultúrnej gramotnosti 

prostredníctvom umeleckých 

a iných vyjadrovacích 

prostriedkov, 

dokáţe pomenovať druhy umenia 

a ich hlavné nástroje 

a vyjadrovacie prostriedky (na 

úrovni primárneho vzdelávania), 

uvedomuje si význam umenia 

a kultúrnej komunikácie vo 

svojom ţivote,  

cení si a rešpektuje kultúrno-

historické dedičstvo a  ľudové 

tradície, 

rešpektuje vkus iných ľudí a  

primerane veku dokáţe vyjadriť 

svoj názor a vkusový postoj, 

ovláda základné pravidlá, normy 

a zvyky súvisiace s úpravou 

zovňajšku človeka, 

pozná beţné pravidlá 

spoločenského kontaktu (etiketu),   

správa sa kultúrne, primerane 

okolnostiam a situáciám,  

má osvojené základy pre  

dokáţe sa vyjadrovať na vyššom 

stupni umeleckej gramotnosti 

prostredníctvom vyjadrovacích 

prostriedkov výtvarného 

a hudobného  umenia, 

dokáţe sa orientovať  v 

umeleckých druhoch a štýloch a 

pouţívať ich hlavné vyjadrovacie 

prostriedky, 

uvedomuje si význam umenia 

a kultúrnej komunikácie vo svojom 

ţivote a v ţivote celej spoločnosti, 

cení si a rešpektuje umenie 

a kultúrne historické  tradície, 

pozná pravidlá spoločenského 

kontaktu (etiketu),   

správa sa kultivovane, primerane 

okolnostiam a situáciám,  

je tolerantný a empatický 

k prejavom iných kultúr. 

 

 



tolerantné a empatické vnímanie 

 prejavov iných kultúr. 

 

2.4. Pedagogické stratégie 

 

V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u ţiakov tvorivé myslenie, 

samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať 

stimuláciou skupín ţiakov so slabšími vyučovacími výsledkami podporou individuálnych 

schopností. Špeciálni pedagógovia poskytnú odbornú pomoc ţiakom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy. V oblasti 

protidrogovej prevencie  budeme sústavne pôsobiť proti fajčeniu, alkoholickým nápojom 

a návykovým látkam cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich účelným vyuţívaním 

voľného času i vlastným príkladom. Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej 

škole veľmi bohatá, aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. 

Ţiaci majú o túto oblasť veľký záujem. Budeme sa snaţiť dôsledne vychádzať z potrieb 

ţiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Budeme si všímať talent v 

jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej moţnej miery. Viac budeme preferovať 

samostatnú prácu ţiakoch a ich cieľavedomé zvládnutie učiva. Dôleţitým odporúčaním do 

budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie ţiakov, najmä 

slabo prospievajúcich pre zvýšenie vnútornej motivácie. 

 

2.5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

 

Cieľom výchovy a vzdelávania ţiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem 

všeobecných cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto ţiakov tak, aby čo najviac rozvinuli 

vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, preţívali vlastný ţivot a aby sa 

stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou. 

 

      Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je ţiak, pre ktorého je potrebné 

zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Pod „ďalšími zdrojmi“ 



rozumieme podmienky, ktoré je potrebné zabezpečiť navyše okrem typických podmienok pre 

vzdelávanie ţiakov. 

 

      Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je poţiadavka na úpravu podmienok(obsahu, 

foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre ţiaka. Špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo 

vývinu ţiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí 

rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj 

dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.  

 

     Ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla: 

1) ţiak so zdravotným znevýhodnením, t.j. 

   - ţiak 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) 

   - ţiak chorý alebo zdravotne oslabený, ţiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a 

pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným alebo nerovnomerným 

psychomotorickým vývinom), ţiak s intelektovým výkonom v hraničnom pásme, ţiak 

s poruchou správania 

2) ţiak zo sociálne znevýhodneného prostredia 

3) ţiak s nadaním 

 

Ďalšie zdroje sú rôzneho druhu, predovšetkým: 

a) zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní t.j. včasná špeciálnopedagogická, 

psychologická, medicínska diagnostika, vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-

vzdelávacieho programu - individuálna a skupinová práca so ţiakom, pouţívanie špeciálnych 

metód a foriem vyučovania, úprava vzdelávacieho obsahu, zaradenie špeciálnych 

vyučovacích predmetov, špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov, aplikácia 

alternatívnych foriem komunikácie, úzka spolupráca s rodičmi a iné, podľa individuálnej 

potreby konkrétneho ţiaka, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky; 

b) materiálne, ktoré zahŕňajú špeciálne učebnice, špeciálne vyučovacie pomôcky, 

kompenzačné pomôcky, prístroje, úpravy prostredia (napr. bezbariérový prístup) a iné; 



c) personálne t.j. odborný servis špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga, 

logopéda, liečebného pedagóga, asistenta učiteľa, školského psychológa, ďalej niţší počet 

ţiakov v triede, v prípade individuálnej integrácie zníţenie maximálneho počtu 

ţiakov v triede, odborná príprava učiteľov a iné; 

d) finančné na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych podmienok. 

 

 Na našej škole sme sa od začiatkov integrovaného vzdelávania zameriavali na 

integráciu ţiakov s vývinovými poruchami učenia, ktorí boli vzdelávaní v špeciálnych 

triedach pre ţiakov s vývinovými poruchami učenia. Okrem týchto ţiakov integrujeme aj 

ţiakov so zdravotným znevýhodnením, najmä telesným. Integrácia týchto detí si vyţiadala aj 

väčšie úpravy personálne i materiálno-technické. Uţ druhý rok integrujeme deti s narušenými 

komunikačnými schopnosťami od prípravného ročníka.  

 

Výchova a vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa  bude 

uskutočňovať:  

 v špeciálnych triedach pre ţiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou - poruchy 

reči         

 v špeciálnych triedach pre ţiakov s vývinovými poruchami učenia  

 formou individuálnej integrácie zdravotne znevýhodnených ţiakov s telesným           

postihnutím v beţných triedach spolu s ostatnými ţiakmi školy 

 

Títo ţiaci majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a sú na škole evidovaní ako ţiaci 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, na základe potvrdenia, ktoré vydáva podľa 

kompetencií školské zariadenie výchovnej prevencie a poradenstva na základe odborného 

vyšetrenia. 

Ţiakom sú vytvárané špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

 

 

Pre ţiakov s narušenými komunikačnými schopnosťami – poruchami reči máme 

zriadenú triedu prípravného ročníka a 1.,2.,3., 4. ročník. V týchto triedach vyučujú špeciálni 

pedagógovia – logopédi. V triedach je zníţený počet ţiakov. Ţiaci pouţívajú špeciálne 

učebnice, kompenzačné a korekčné pomôcky. Triedy majú relaxačný kútik a logopedický 

kútik s počítačom. Zameriavame sa na nápravu reči, rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej 



zásoby, pamäťových schopností, vizuálneho a sluchového vnímania. Ţiaci majú zavedený 

špeciálny predmet - Individuálna logopedická intervencia. Učiteľ pracuje so ţiakmi 

individuálne podľa záverov logopedickej diagnostiky. Vyuţíva pri logopedickej intervencii 

podľa potreby rôzne pomôcky, obrázky a hračky, testy, počítačové programy, špeciálne 

učebnice a odbornú literatúru. 

Cieľom logopedickej starostlivosti je odstrániť alebo aspoň zmierniť narušenie 

komunikačnej schopnosti a eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nej vyplývajú.  

 

Pre ţiakov s vývinovými poruchami učenia máme triedy v 5.-9. ročníku. Do týchto 

tried sú zaraďovaní ţiaci po dôkladnej diagnostike v poradenskom zariadení. Najčastejšie 

poruchy sú: 

dyslexia – porucha schopnosti čítať 

dysgrafia – porucha schopnosti písať 

dysortografia – porucha pravopisu 

dyskalkúlia – porucha matematických schopností  

V triedach vyučujú špeciálni pedagógovia aj beţní pedagógovia. V triedach je zníţený počet 

ţiakov. Obsah vzdelávania sa zásadne neodlišuje od vzdelávania ostatných ţiakov. Vyuţívajú 

sa však špecifické postupy a metódy. Vo všetkých ročníkoch sa vyučuje predmet Individuálna 

logopedická intervencia a Rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na kompenzáciu 

vývinovej poruchy učenia podľa individuálnej potreby ţiaka. 

 Vývinové poruchy učenia bývajú často sprevádzané poruchami pozornosti, hyperaktivitou, 

nesústredenosťou, impulzívnosťou. Títo ţiaci sa ťaţšie prispôsobujú školskému prostrediu, sú 

ľahko unaviteľní. V triedach majú zriadený relaxačný kútik, kde si môţu oddýchnuť. Snaţíme 

sa eliminovať všetky negatívne dopady nevhodného správania na vyučovací proces. Na 

ţiakov kladieme primerané poţiadavky s ohľadom na druh a stupeň vývinovej poruchy 

a vedieme ich k zodpovednosti pri plnení školských povinností, k spolupráci a vytváraniu 

vhodných, základných noriem správania. Vyuţívame sluţby školského psychológa. 

 

Ďalšou formou vzdelávania ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

je forma individuálnej integrácie zdravotne znevýhodnených  žiakov s telesným 

postihnutím v bežných triedach spolu s ostatnými žiakmi školy. 

Títo ţiaci majú zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné 

podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej ich individuálnym potrebám. Cieľom je naučiť 



ich samostatnosti v oblasti sebaobsluhy ale i vzdelávania, aby boli schopní pokračovať 

v štúdiu a plne sa začleniť do ţivota spoločnosti. 

 

Personálne zabezpečenie: 

Špeciálno-pedagogickú starostlivosť bude zabezpečovať špeciálny pedagóg a 3 asistenti 

učiteľa, ktorí pracujú so ţiakmi priamo na vyučovacích hodinách. Pomáhajú pri nácviku 

písania, písaní poznámok, pri vysvetľovaní a pochopení učiva, pri príprave pomôcok.  

Hygienickú starostlivosť, prepravu do učební a z učební, pomoc pri sebaobsluhe, pri 

stravovaní, cvičení a akciách organizovaných školou bude zabezpečovať pomocná 

vychovávateľka.  

Školský psychológ sleduje psychický vývin detí a poskytuje poradenské sluţby. 

Výchovný poradca poskytuje poradenské sluţby a pomoc pri profesijnej orientácii. 

V spolupráci s OZ majú ţiaci zabezpečené masáţe.  

V triedach, kde sú telesne postihnutí ţiaci, je zníţený maximálny počet ţiakov v triede. 

 

Materiálne a priestorové podmienky: 

V triedach majú špeciálny školský nábytok, stôl a stoličku s nastaviteľnou výškou, sú 

odstránené prahy. 

Do školy je zabezpečený bezbariérový prístup, ku vchodom do budovy sú vybudované 

nájazdové rampy, vo dvore sú parkovacie miesta pre autá.  

Na prepravu do učební na poschodiach slúţia 2 výťahové plošiny. 

Škola má na prízemí a prvom poschodí  vybudované bezbariérové hygienické zariadenia, na 

prízemí je aj sprcha a leţadlo.  

Na prízemí je vytvorená trieda na individuálne vyučovanie. Ak ţiak nezvláda v plnej miere 

učebné osnovy, špeciálny pedagóg zabezpečí vzdelávanie podľa modifikovaných učebných 

osnov, pričom zohľadňuje psychické a fyzické moţnosti ţiaka. Trieda je vybavená 

špeciálnymi pomôckami, nábytkom, relaxačným kútikom, počítačom. Tu sa vzdelávajú 

zdravotne znevýhodnení ţiaci aj v predmetoch, v ktorých majú nedostatky v rámci 

individuálneho vzdelávacieho programu.   

Škola má vybudovanú aj špeciálnu miestnosť pre telesne postihnutých ţiakov, vybavenú 

rehabilitačnými pomôckami( stacionárny bicykel, steper, beţiaci pás, fit lopty, pomôcky na 

cvičenie jemnej motoriky, masáţne kreslo) a špeciálnym pracovným a odpočinkovým  

nábytkom. V miestnosti je aj počítač. Tu sa deti stretávajú pred vyučovaním, počas veľkých 



prestávok a hodín, z ktorých sú oslobodené. Počas hodín telesnej výchovy rehabilitujú 

a vyuţívajú počítačové výukové programy. 

 

Organizačné zabezpečenie: 

Pre postihnuté deti je charakteristický nerovnomerný vývin sprevádzaný narušením 

psychomotorických funkcií( nepokoj, unaviteľnosť, poruchy vnímania, motoriky, myslenia), 

preto je umoţnená flexibilná školská dochádzka. 

      Ţiaci so zdravotným znevýhodnením majú vypracovaný individuálny výchovno-

vzdelávací program, ktorý vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym 

pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby na 

základe odporúčaní poradenského zariadenia. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: 

- základné informácie o ţiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces 

- poţiadavky na úpravu prostredia školy a triedy 

- modifikáciu učebného plánu a učebných osnov 

- aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov 

- špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov ţiaka 

- špecifiká organizácie a foriem vzdelávania 

- poţiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných 

pomôcok 

- zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, 

psychológa, logopéda a iných 

Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby 

zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím  potrebám konkrétneho ţiaka. Všeobecné 

ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach sú prispôsobené individuálnym 

osobitostiam ţiakov so zdravotným znevýhodnením. 

Ak je ţiakovi potrebné prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých 

vyučovacích predmetoch vypracuje vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym 

pedagógom Úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. Vypracováva sa pre tie 

predmety, v ktorých ţiak nemôţe postupovať podľa učebných osnov daného ročníka, 

prípadne potrebuje iné úpravy. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môţe upravovať 

a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb ţiaka. 



Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, špeciálny 

pedagóg a zákonný zástupca ţiaka prípadne aj ostatní vyučujúci. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program môţe mať vypracovaný aj ţiak so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý je ţiakom špeciálnej školy alebo špeciálnej triedy 

v prípade, ţe nemôţe vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie plniť poţiadavky 

príslušných vzdelávacích oblastí a štandardov. 

 

Pri hodnotení učebných výsledkov ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa bude brať do úvahy moţný vplyv zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho 

školský výkon.  

 

Škola spolupracuje: 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ( CPPPaP ) 

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva ( CŠPP ) 

VÚDPaP Bratislava 

 

2.6. Začlenenie prierezových tém 

 

 Prierezové témy: Dopravná výchova, Environmentálny výchova, Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti, Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova, Multikultúrna 

výchova, Finančná gramotnosť, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, Ochrana 

človeka a zdravia sa  budú podľa svojho obsahu zaradené do osnov jednotlivých vyučovacích 

predmetov. Výučba - Ochrana človeka a zdravia, Dopravná výchova sa bude realizovať 

v podobe didaktických hier – primárne vzdelávanie a účelových cvičení – niţšie sekundárne 

vzdelávanie. 

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA -  ENV 

 

CHARAKTERISTIKA PRIEREZOVEJ TÉMY 

Environmentálna výchova vedie ţiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných 

vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k ţivotnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a 

najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udrţateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý 



umoţňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a 

prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.  

 

Na realizácii prierezovej témy sa podieľajú viaceré vzdelávacie oblasti (učebné 

predmety). Vzájomným prepojením, rozšírením, upevňovaním a systematizáciou vedomostí, 

špeciálnych návykov a zručností upozorňujeme ţiakov na súvislosti medzi poznatkami, ktoré 

si uţ osvojili na pochopenie problematiky zo širšieho pohľadu. Len tak dokáţu skutočne 

pochopiť globálne problémy. Pochopenie je základnou podmienkou aktívneho prístupu 

ţiakov k efektívnej ochrane a udrţateľnému stavu ţivotného prostredia.  

 

Prierezové témy sú dôleţitým prvkom vo vzdelávaní a podieľajú sa na utváraní a 

rozvíjaní kľúčových kompetencií predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt.  

Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť poskytuje ucelený elementárny pohľad na okolitú 

prírodu a prostredie. Učí pozorovať, citlivo vnímať a hodnotiť konanie ľudí vo vzťahu k 

ţivotnému prostrediu. V maximálnej miere vyuţíva priame pozorovanie ţiakov okolitého 

prostredia, ktoré výrazne ovplyvňuje emocionálnu stránku osobnosti jedinca.  

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda zdôrazňuje pochopenie objektívnej platnosti základných 

prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí od ekosystémov po biosféru ako celku, 

postavenie človeka v prírode a komplexnú funkciu ekosystémov vo vzťahu k ľudskej 

spoločnosti.  

 

Vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť a Človek a hodnoty sa zameriavajú na 

súvislosti medzi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálnymi prístupmi k riešeniu 

problematiky a poukazujú na ďalšie princípy udrţateľnosti rozvoja (medziľudské vzťahy, 

spolupráca v rozmanitosti, odstraňovanie chudoby, chorôb, zmenšovanie rozdielov medzi 

ľuďmi, zaistenie dôstojného ţivota ľudí.).  

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb rieši problematiku vplyvu prostredia na vlastné 

zdravie a na zdravie iných. V súvislosti s problémami súčasného sveta poukazuje aj na 

dôleţitosť starostlivosti o ţivotné prostredie pri organizovaní masových športových podujatí.  

Dôleţitú úlohu v prierezovej téme zastupujú informačno-komunikačné technológie, ktoré 

umoţňujú vyuţívať aktuálne údaje o stave ţivotného prostredia a moţnosť simulovať určité 

udalosti. Komunikačné technológie podnecujú záujem o spôsoby riešenia ekologických 

problémov, umoţňujú nadväzovať kontakty v tejto oblasti a vymieňať si informácie v rámci 

republiky, krajín EÚ a sveta.  



 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra poskytuje mnoho príleţitostí na zamyslenie sa 

nad vzťahom človeka a ţivotného prostredia, na uvedomenie si prírodného a sociálneho 

prostredia ako zdroja inšpirácie pre vytváranie kultúrnych a umeleckých hodnôt a na 

vnímanie estetických kvalít ţivotného prostredia. Environmentálna výchova, prierezová téma  

CIELE 

V oblasti vedomostí, zručností a schopností:  

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

prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi ţivot na Zemi;  

 poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v 

rôznych oblastiach sveta;  

 schopnosť pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;  

 poskytovať vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú nevyhnutné pre kaţdodenné konanie 

a postoje človeka k ţivotnému prostrediu;  

 rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe ţivotného prostredia na miestnej, regionálnej a 

medzinárodnej úrovni;  

 pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, 

vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a 

výrobcu;  

 vedieť hodnotiť objektívnosť a závaţnosť informácií o stave ţivotného prostredia a 

komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská;  

 schopnosť vyuţívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a 

spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce.  

 

V oblasti postojov a hodnôt  

 vnímať ţivot ako najvyššiu hodnotu;  

 pochopiť význam udrţateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja 

ľudskej spoločnosti;  

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k ţivým organizmom a ich prostrediu;  

 podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane ţivotného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby;  



 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému ţivotnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia;  

 schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu;  

 prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k ţivotnému 

prostrediu;  

 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.  

 

Prierezová tému Environmentálna výchova sa vyučuje  podľa obsahu v jednotlivých 

vyučovacích predmetov 

v tematických celkoch: 

Ochrana prírody a krajiny ENV1 

 les (význam lesa, funkcia lesného ekosystému, les v našom prostredí, vzájomné vzťahy v 

ekosystéme lesa, negatívne dôsledky odlesňovania na ţivotné prostredie).  

 pole (význam, zmeny krajiny vplyvom činnosti človeka, spôsoby hospodárenia na poli, 

okolie polí),  

 vodné zdroje (ľudské aktivity spojené s vodným hospodárstvom, hospodárenie s vodou),  

 more (druhová rozmanitosť, význam pre biosféru, morské riasy a kyslík, cyklus oxidu 

uhličitého),  

 tropický dažďový prales (druhová rozmanitosť, miznutie tropických daţďových 

pralesov a ich následky na ekologickú rovnováhu Zeme),  

 ľudské sídlo – mesto – dedina (umelý ekosystém, jeho funkcia a vzťah k okoliu, 

aplikácia na miestne podmienky,  

 urbanizácia - vplyv na prírodu a krajinu, kultúrna krajina (pochopenie dôsledkov 

rozhodnutí a činnosti ľudí v minulosti na súčasný stav ţivotného prostredia ).  

 

 

Zložky životného prostredia ENV2 

 Voda (význam vody, kolobeh vody, ochrana jej čistoty, ohrozovanie vôd, pitná voda u 

nás a vo svete, čistenie odpadových vôd, spôsoby riešenia).  

 Ovzdušie (význam pre ţivot na Zemi, klimatické zmeny, zdroje znečistenia, čistota 

ovzdušia).  

 Pôda (význam pôdy pre ţivot na Zemi, ochrana pôdy, dôsledky erózie, znečisťovanie 

pôdy – odpadové skládky, priemysel, poľnohospodárstvo).  



 Zachovanie biodiverzity (význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej 

rovnováhy na Zemi a jej ochrana).  

 

Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana ENV3 

 Význam prírodných zdrojov pre človeka  

 Obnoviteľné prírodné zdroje  

 Neobnoviteľné prírodné zdroje  

 Racionálne vyuţívanie prírodných zdrojov vo vzťahu k udrţateľnému rozvoju  

 Vyuţívanie alternatívnych zdrojov energie  

 

Ľudské aktivity a problémy životného prostredia ENV4 

 Poľnohospodárstvo a životné prostredie, doprava a životné prostredie (význam, 

vývoj, energetické zdroje dopravy a ich vplyv na prostredie, druhy dopravy a ekologická 

záťaţ, doprava a globalizácia).  

 Priemysel a životné prostredie (priemyselná revolúcia a demografický vývoj, vplyv 

priemyslu na prostredie, spracovávané materiály a ich pôsobenie na ţivotné prostredie, 

vplyv právnych a ekonomických nástrojov na vzťah priemyslu k ochrane ţivotného 

prostredia, priemysel a udrţateľný rozvoj spoločnosti).  

 Odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi (odpady a príroda, princípy a spôsoby 

hospodárenia s odpadmi, druhy odpadu, likvidácia, triedenie, recyklovanie odpadu).  

 Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok (význam ochrany prírody a kultúrnych 

pamiatok, ochrana mestských pamiatok zaradených do zoznamu Svetového dedičstva, 

právne riešenie u nás , v EÚ a vo svete).  

 Zmeny v krajine (dôsledky urbanizácie – narušovanie prírodných ekosystémov, záber 

poľnohospodárskej pôdy, územné plánovanie z hľadiska ochrany ţivotného prostredia).  

 Dlhodobé programy zamerané na zvyšovanie ekologického vedomia ľudí (Agenda 

21, Deň Zeme, Deň ţivotného prostredia OSN...).  

 

 

Vzťah človeka k prostrediu ENV5 

 Naše mesto, obec ( prírodné zdroje, ich pôvod, spôsoby vyuţívania a riešenia 

odpadového hospodárstva, príroda a kultúra nášho okolia a jej ochrana).  

 Náš životný štýl (spotreba vecí, energie, odpady, vplyv na prostredie).  



 Lokálne a globálne ekologické problémy (príklad problému, jeho príčina, dôsledok , 

súvislosť ,moţnosti a spôsoby riešenia, vlastný názor, jeho zdôvodnenie a prezentácia).  

 Prostredie a zdravie (kvalita ţivota, rozmanitosť vplyvov prostredia na zdravie, 

moţnosti a spôsoby ochrany zdravia, environmentálne zdravie) nerovnomernosť ţivota 

na Zemi (rozdielne podmienky prostredia a rozdielny spoločenský vývoj na Zemi, príčiny 

a dôsledky globálnych ekologických problémov a princípy udrţateľnosti rozvoja). 

 

 

 

 

 

 

Finančná gramotnosť FIG 

 

Prierezová téma Finančná gramotnosť sa vyučuje  podľa obsahu v jednotlivých 

vyučovacích predmetov 

v tematických celkoch: 

1. Človek vo sfére peňazí ( FIG 1 ) 

 

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: Zachovať trvalé ţivotné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 

ţivotnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.  

 

Očakávania, že absolvent je schopný:  

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

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

ţivotných potrieb. Chápať funkciu peňazí ako prostriedku na ich zabezpečenie.  



 

Čiastková kompetencia 2: Pochopiť a váţiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z 

prostriedkov jej vyjadrenia.  

 

Očakávania, že absolvent je schopný:  

Úroveň 1: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú ţivotné potreby celej rodiny. 

Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti.  

Úroveň 2: Opísať, čo znamená pojem ľudská práca. Pomenovať základné charakteristiky 

bohatstva a chudoby vo vzťahu k peniazom. Chápať postoj k ţivotu ako zodpovednosť za 

seba a svojich blízkych. Uvedomiť si postavenie úspešných jednotlivcov a vymenovať 

príklady. 

 

Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, 

chudoby a dedenia chudoby.  

 

Očakávania, že absolvent je schopný:  

Úroveň 1: Opísať príklady bohatstva a chudoby.  

Úroveň 2: Vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na ţivotné podmienky rodiny.  

 

Čiastková kompetencia 4: Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v 

ekonomickej oblasti.  

 

Očakávania, že absolvent je schopný:  

Úroveň 1: Vedieť stručne popísať ekonomickú sféru človeka a rodiny.  

Úroveň 2: Uviesť príklady činnosti jednotlivcov a rodín v ekonomickej oblasti.  

 

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

 

Očakávania, že absolvent je schopný:  

Úroveň 1: Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho 

správania sa v domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a 

predmetmi v škole aj mimo nej.  



Úroveň 2: Poznať hodnotu vecí ako výsledku práce. Vedieť samostatne určiť pribliţnú výšku 

finančného vyjadrenia hodnoty vecí a na základe toho prijímať nákupné rozhodnutia. Vedieť 

vyhodnotiť vplyv reklamy na spotrebu.  

 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí ( FIG 2 ) 

Celková kompetencia:  Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov 

osobných financiách. 

 

Čiastková kompetencia 1:  

Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich moţných dôsledkov. Uviesť príklady, 

ako byť finančne zodpovedným mladým človekom.  

Úroveň 2: Popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným dospelým človekom. Uviesť 

príklady prínosov finančnej zodpovednosti a strát spôsobených finančnou nezodpovednosťou. 

Inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností. Uviesť príklady úspešných jednotlivcov na 

svojej plánovanej profesijnej ceste.  

 

Čiastková kompetencia 2:  

Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Uviesť príklady, prečo sa oplatí jednotlivcovi byť dobre finančne informovaný. 

Opísať zdroje finančných informácií.  

Úroveň 2: Analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia. Uviesť internetové a tlačové zdroje 

informácií o produktoch a vymenovať silné a slabé stránky kaţdého z nich.  

 

Čiastková kompetencia 3:  

Kontrolovať osobné údaje a informácie.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. 

Opísať moţné dôsledky takéhoto odhalenia.  



Úroveň 2: Vymenovať kroky, ktoré môţe jednotlivec podniknúť na ochranu svojich osobných 

údajov. Opísať problémy, ktoré sa môţu objaviť v prípade, ţe sa človek stane obeťou krádeţe 

osobných údajov. Uviesť spôsoby, ktorými zlodeji môţu získať osobné údaje a informácie. 

 

Čiastková kompetencia 4:  

Prijímať finančné rozhodnutia zvaţovaním alternatív a dôsledkov.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Zoradiť osobné ţelania/potreby podľa ich dôleţitosti. Stanoviť si merateľné 

krátkodobé finančné ciele. Vymedziť jednotlivé kroky pomocou zhodnotenia alternatív. 

Pouţívať rozhodovanie pri krátkodobých cieľoch.  

Úroveň 2: Zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority. Stanoviť si merateľné krátkodobé 

a strednodobé finančné ciele. Pouţiť finančnú alebo internetovú kalkulačku na stanovenie 

nákladov na dosiahnutie strednodobého cieľa. Zhodnotiť výsledky finančného rozhodnutia. 

Pouţívať zodpovedné rozhodovanie pri strednodobých cieľoch.  

 

Čiastková kompetencia 5:  

Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných záleţitostiach.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Uviesť príklady míňania peňazí u detí predchádzajúcich generácií. Porozprávať o 

hodnotách a postojoch predchádzajúcich generácií na základe ich osobných príbehov o 

peniazoch.  

Úroveň 2: Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záleţitostiach môţe pomôcť 

predchádzať konfliktom. Identifikovať rozdiely medzi hodnotami a postojmi k peniazom u 

rovesníkov.  

 

Čiastková kompetencia 6:  

Vedieť stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Vysvetliť podmienky na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch.  



Úroveň 2: Vyhľadať si príslušný orgán na ochranu spotrebiteľov v mieste pobytu. Uviesť 

príklady klamlivých alebo zavádzajúcich obchodných praktík, ktoré zakazuje zákon o ochrane 

spotrebiteľa. Vysvetliť kroky pri riešení reklamácie podanej zákazníkom.  

 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb – príjem  a práca (FIG 3) 

 

Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 

jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.  

 

Čiastková kompetencia 1:  

Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.  

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

 

Čiastková kompetencia 2:  

Porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania ţivotných ( ekonomických) 

potrieb jednotlivca a rodiny.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Opísať príklady základných ţivotných potrieb.  

Úroveň 2: Vysvetliť základné súvislosti zabezpečenia ţivotných potrieb jednotlivca a rodiny. 

 

Čiastková kompetencia 3:  

Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska uspokojovania ţivotných potrieb.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Opísať, čo je povolanie a zamestnanie.  

Úroveň 2: Uviesť príklady, ako záujmy, poznatky a schopnosti jednotlivca môţu ovplyvniť 

výber povolania. Uviesť príklady, ako vzdelanie alebo praktické zručnosti môţu ovplyvniť 

príjem počas ţivota. Identifikovať internetové a tlačové zdroje informácií o pracovných 

miestach, kariére a podnikaní. Porovnať osobné zručnosti a záujmy s rozličnými kariérnymi 

moţnosťami.  



 

Čiastková kompetencia 4:  

Identifikovať zdroje osobných príjmov.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

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

Úroveň 2: Vysvetliť pojem mzda. Uviesť príklady zdrojov príjmu iných neţ mzda (dar, 

provízia a zisk).  

 

Čiastková kompetencia 5:  

Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny peniazmi.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom.  

Úroveň 2: Vedieť popísať spôsob zabezpečenia peňazí vo vlastnej rodine a porovnať ho so 

zabezpečením v inej rodiny.  

 

Čiastková kompetencia 6:  

Opísať faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Definovať daň a vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty a daňou z 

príjmu. Uviesť príklad spôsobov, akými štát vyuţíva príjmy z daní.  

 

Čiastková kompetencia 7:  

Poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti, inšpirované úspešnými osobnosťami 

a uplatňovanie ich postupov.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Vysvetliť príklady úspešnosti a neúspešnosti človeka v ţivote.  

Úroveň 2: Opísať úspešnosť v ekonomickej oblasti. Vedieť diskutovať o vzťahu morálky a 

peňazí. Uviesť príklad finančne úspešného človeka vo svojom okolí.  

 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi ( FIG 4 ) 



 

Celková kompetencia: Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie 

hotovosti.  

 

Čiastková kompetencia 1:  

Vypracovať osobný finančný plán.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Porozprávať, aké môţu byť výdavky na domácnosť a aké môţu byť zdroje príjmov 

v domácnosti.  

Úroveň 2: Vypracovať denník osobných príjmov a výdavkov. Opísať spôsob rozdelenia 

finančnej čiastky pripadajúcej na týţdeň medzi jednotlivé finančné ciele - míňanie, sporenie a 

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

percentá pripadajúce na hlavné kategórie výdavkov v rámci mesačného rodinného rozpočtu.  

 

Čiastková kompetencia 2:  

Vypracovať systém na udrţiavanie a pouţívanie finančných záznamov.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Vysvetliť svoju predstavu o tom, čo je majetok.  

Úroveň 2: Zaloţiť si kartotéku informácií o produktoch v domácnosti, vrátane informácií o 

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

účtov 

 

Čiastková kompetencia 3:  

Popísať spôsob pouţívania rôznych metód platenia.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

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

Úroveň 2: Opísať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií. Vysvetliť, čím sa od seba líšia. 

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

jednotlivých platobných metód.  

 

Čiastková kompetencia 4:  



Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť 

zodpovedné rozhodovanie, primerané osobnému veku, pri nákupe.  

Úroveň 2: Uplatniť zodpovedné rozhodovanie, primerané osobnému veku, pri nákupe. 

Vysvetliť vzťah medzi spôsobmi míňania peňazí a dosahovaním finančných cieľov. Uviesť 

príklady ako vonkajšie činitele (napr. marketing alebo reklamné techniky) môţu u rozličných 

jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť peniaze. Opísať spôsob rozhodovania pri 

sporení a míňaní finančných prostriedkov. Prekontrolovať daň z pridanej hodnoty na doklade 

o zaplatení nákupu.  

 

Čiastková kompetencia 5: Zváţiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Opísať, ktoré charitatívne organizácie ţiak vo svojom okolí pozná.  

Úroveň 2: Stanoviť, či je prispievanie formou darcovstva a filantropie v súlade s osobným 

rozpočtom.  

 

Čiastková kompetencia 6:  

Uvedomiť si účel a dôleţitosť závetu.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Uviesť predmet, ktorý zdedil niektorý z členov domácnosti.  

Úroveň 2: Zistiť vek, v ktorom môţe jednotlivec spísať platný závet v danom štáte pobytu. 

Opísať hlavné prvky jednoduchého závetu a zistiť obvyklé náklady v prípade, ţe si závet dá 

vypracovať.  

 

5. Úver a dlh ( FIG 5 ) 

 

Celková kompetencia: Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a 

zvládanie dlhu.  

 

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



 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Opísať situácie, kedy si človek peniaze/ predmety nakupuje a kedy si ich 

poţičiava. Popísať dôsledky oboch moţností.  

Úroveň 2: Vysvetliť, prečo finančné inštitúcie poţičiavajú peniaze. Vymenovať nákupy na 

úver, ktoré dospelí beţne robia. Opísať výhody a nevýhody vyuţívania úveru. Vysvetliť, 

prečo je pouţívanie kreditnej karty určitou formou pôţičky. Vysvetliť, ako sa líšia debetné 

karty od kreditných kariet.  

 

Čiastková kompetencia 2:  

Vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať práva ţiadateľa o úver v súvislosti s 

informáciami o úverovej schopnosti.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Opísať, aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý si poţičia obľúbenú osobnú vec 

iného človeka. Opísať postup, ako si môţe človek opätovne získať dôveru poţičiavajúceho, 

ak stratil alebo poškodil poţičanú osobnú vec.  

Úroveň 2: Vysvetliť hodnotu informácií o úverovej histórii pre ţiadateľov a poskytovateľov 

úveru. Vysvetliť, prečo je dôleţité vybudovať si pozitívnu úverovú históriu. Opísať 

informácie nachádzajúce sa v správe o úverovej histórii a ako dlho sa tieto uchovávajú. 

Uviesť príklady dovoleného pouţitia správ o úverovej histórii na účely iné neţ je poskytnutie 

úveru.  

 

Čiastková kompetencia 3:  

Opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlţením (predĺţením) alebo ako ich 

zvládnuť.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Porozprávať o tom, čo môţe nastať pri poţičiavaní si cenných predmetov alebo 

peňazí. Úroveň 2: Vysvetliť, ako sa vyhnúť problémom pri poţičiavania si peňazí alebo 

predmetov vo vzťahu k ich hodnote. Uviesť príklady legálnych a nelegálnych postupov pri 

vymáhaní dlhov.  

Čiastková kompetencia 4:  

Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných úverov.  



 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Uviesť príklady ochranných prvkov, vychádzajúcich zo zákonov o 

spotrebiteľských úveroch.  

 

 

 

 

 

6. Sporenie a investovanie ( FIG 6 ) 

 

Celková kompetencia: Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými 

cieľmi.  

 

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 môţe sporiť.  

Úroveň 2: Uviesť príklady, ako sporenie môţe zlepšiť finančnú prosperitu. Opísať pozitívne a 

negatívne stránky sporenia na krátkodobé a strednodobé ciele. Vysvetliť hodnotu a význam 

„núdzového fondu“. Vysvetliť, prečo je sporenie základným predpokladom pre investovanie. 

 

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 moţné povaţovať za investíciu.  

Úroveň 2: Popísať hodnotu peňazí. Vysvetliť, ako môţe rásť hodnota investície. Rozhodnúť, 

kedy investovať hotovosť na krátkodobé výdavky alebo na núdzové situácie.  

 

Čiastková kompetencia 3:  

Zhodnotiť investičné alternatívy.  



 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Vysvetliť, prečo je dobré ukladať peniaze vo finančnej inštitúcii. 

Úroveň 2: Uviesť príklad investície, ktorá umoţňuje rýchly a jednoduchý prístup k finančným 

prostriedkom.  

 

Čiastková kompetencia 4:  

Opísať spôsob nákupu a predaja investícií.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Vysvetliť, na čo by človek mohol minúť väčšiu sumu peňazí, ktorú si našetril v 

peňaţnej inštitúcii.  

Úroveň 2: Opísať rôzne zdroje investičných informácií - prospekty cenných papierov, on-line 

zdroje a finančné publikácie.  

 

Čiastková kompetencia 5:  

Vysvetliť vplyv daní na návratnosť investícií.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Vysvetliť, ţe za všetko sa platí daň. Popísať, ako sa kupuje dom alebo auto pre 

domácnosť a aké majú s tým rodičia výdavky.  

Úroveň 2: Popísať výhody sporenia peňazí na starobu prostredníctvom dôchodkových 

programov a investičných sociálnych programov.  

 

Čiastková kompetencia 6:  

Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Vysvetliť, prečo je potrebné vytvárať prostredie dôvery a bezpečia pri pouţívaní 

peňazí v rámci denného nakupovania, ale aj ich šetrenia. Porozprávať o tom, ako predchádzať 

stratám a znehodnoteniu vecí a peňazí.  

Úroveň 2: Vysvetliť, ako ochrana vkladov chráni investorov.  

 

7. Riadenie rizika a poistenie ( FIG 7 ) 

 



Celková kompetencia:  Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. 

 

Čiastková kompetencia 1:  

Pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy rizík a vysvetliť základné metódy 

riadenia rizík.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Uviesť príklady rizík, ktorým môţu čeliť jednotlivci a domácnosti. Popísať 

spôsoby, akými by sa dali zníţiť rôzne druhy rizík alebo ako by sa im dalo úplne vyhnúť. 

Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením.  

 

Čiastková kompetencia 2:  

Zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednotlivca a rodiny.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Opísať na jednoduchých príkladoch existenciu vonkajších vplyvov na človeka.  

Úroveň 2: Vedieť vysvetliť existenciu vplyvov ekonomickej krízy na jednotlivca a rodinu.  

 

Čiastková kompetencia 3:  

Vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie a 

staroby.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Vedieť uviesť na príkladoch význam starých rodičov v rodine. Pochopiť význam 

ich dôstojného postavenia, vyjadreného zdravím a sociálnou istotou.  

 

Úroveň 2: Vysvetliť na ţivotných cykloch rodiny potrebu jej zabezpečenia prostredníctvom 

úspor v banke, verejného poistenia a potrebou ţivotného poistenia.  

 

Čiastková kompetencia 4:  

Vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerčným) poistením. Vymenovať 

povinné a nepovinné druhy verejného poistenia. Charakterizovať zdravotné poistenie a 

sociálne poistenie a v rámci neho nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové 

poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.  

 



Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť a na jednoduchých príkladoch názorne 

ukázať, ako poistenie funguje .  

Úroveň 2: Vysvetliť základný účel verejného poistenia, stručne charakterizovať zdravotné 

poistenie, sociálne poistenie a v rámci neho predovšetkým nemocenské poistenie, dôchodkové 

poistenie, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.  

 

Čiastková kompetencia 5:  

Vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam poistenia majetku, zodpovednosti 

za spôsobené škody, úrazového a ţivotného poistenia.  

 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 2: Vymenovať cennosti, ktoré sa beţne nachádzajú v domácnostiach. Opísať, akým 

spôsobom môţu byť tieto cenné predmety a majetkové hodnoty ohrozené alebo stratené. 

Opísať spôsoby ochrany cenných predmetov a majetkových hodnôt. Stručne charakterizovať 

oblasti, kde je človek vystavený moţnosti úrazu. Vysvetliť podstatu a význam poistenia: 

majetku, osôb, zodpovednosti za spôsobené škody, úrazového a ţivotného poistenia.  

 

Mediálna výchova MDV 

 

Jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje 

a správanie jedinca sú médiá. Osvojenie schopnosti kompetentného zaobchádzania s médiami 

je cieľom mediálnej výchovy ako prierezovej témy. 

Cieľom prierezovej tematiky je, aby ţiaci: 

 lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom 

orientovali, 

 dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne 

formujúce ich osobnostný a profesionálny rast, 

 dokázali si uvedomiť si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snaţiť sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať, 

 vedeli tvoriť mediálne produkty 

 mali schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi 

médií a ich produktmi, 



 boli spôsobilý zmysluplne, kriticky a selektívne vyuţívať médiá a ich produkty (čo 

znamená viesť ţiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania 

„mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane vyuţívali médiá a ich 

produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a 

mravnú), 

 boli schopný vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných 

informácií. 

 kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne 

formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tieţ ich schopnosť uvedomovať si 

negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snaţiť sa ich zodpovedným prístupom 

eliminovať. 

 rozvinúť schopnosť kompetentného a zodpovedného zaobchádzania s rôznymi druhmi 

médií, komunikačnými technológiami a ich produktmi.  

 boli schopní zmysluplne a selektívne vyuţívať médiá, poznať pravidlá ich fungovania 

a na základe prijímaných informácií formovať si svoj vlastný názor.  

 objavovať v médiách to hodnotné a pozitívne a naučiť sa eliminovať negatívne mediálne 

vplyvy na svoju osobnosť. Ţiaci by mali byť po absolvovaní mediálnej výchovy spôsobilí 

rozpoznať obsah médií chránený výlučnými právami  duševného vlastníctva.  

 ochrana pred moţnými negatívnymi vplyvmi médií. Prostredníctvom nej by mali ţiaci 

postupne nájsť optimálny spôsob ako ţiť v realite, ktorú médiá ovplyvňujú  a vyuţívať 

médiá ako nástroje pozitívneho ovplyvňovania tejto reality.  

 Na hodinách by mali byť vedení k aktívnemu zapájaniu sa do komunikačného procesu s 

médiami a k uplatneniu svojho kreatívneho potenciálu pri tvorbe vlastných mediálnych 

produktov. 

 

Mediálna výchova sa vyučuje  podľa obsahu v jednotlivých vyučovacích predmetov 

 

V tematických celkoch: 

 

Základné druhy médií, ich funkcie a vývoj (MDV1) 

 Periodická tlač (noviny, časopisy), elektronické médiá (televízia, rozhlas ), digitálne 

médiá „multimédiá“ ako informačné zdroje, prostriedky masovej, skupinovej, 

interpersonálnej  komunikácie, zdroje výkladu reality a predstavy o nej, nositelia 



a šíritelia hodnotových orientácií, etických kategórií, kultúry, prostriedky výchovy 

a vzdelávania, prostriedky ovplyvňovania udalostí verejného ţivota a ţivota 

jednotlivca, prostriedky sebarealizácie človeka, priemyselné odvetvie, ktoré ponúka 

pracovné príleţitosti, tvorcovia a distribútori zábavy, spôsobov trávenia voľného času. 

 História médií 

 Verejno-právne  a súkromné médiá. Verejno-právne a súkromné televízie, základná 

charakteristika, ich odlišnosti. Celoplošné, regionálne a lokálne televízie. 

 Rozhlas ako prostriedok masovej komunikácie zaloţený na akustickom a auditívnom 

princípe. Rádio. Rozhlasová stanica. Verejno-právne a súkromné rádiá. 

 Tlačové médiá. Knihy. Druhy a typy periodickej tlače. Denníky, týţdenníky, 

mesačníky. Časopisy podľa tematiky: všeobecné, rodinné, o ţivotnom štýle, 

motoristické, o počítačoch, detské, mládeţnícke... Seriózna a bulvárna tlač. 

 Digitálne médiá. Multimédiá. Digitálna televízia. Mobil. 

 

Druhy, typy mediálnych produktov a proces ich vzniku (MDV2) 

 Programové typy a ţánre v televízii: spravodajské, publicistické, dramatické, zábavné 

a zábavno-hudobné, kultúrne vzdelávacie, náboţenské, športové, programy pre deti 

a mládeţ. Televízne seriály. Reality šou. Soap-opery, tele novely. 

 Film, Filmové ţánre: hraný a dokumentárny film, akčné filmy, science-fiction, 

western, komédia. 

 Rozhlasové ţánre. Spravodajské a publicistické ţánre. Rozhlasová hra. 

 Internetové blogy. 

 Ţurnalistické ţánre v tlačených médiách, spravodajské a publicistické ţánre. Správa, 

komentár, riport, spravodajský rozhovor, komentár. 

 Ako vzniká film. Filmové a televízne profesie: producent, dramaturg, reţisér, 

scenárista, kameraman, strihač, maskér. 

 Tvorba mediálnych produktov. Profesia novinár. Redaktor. Moderátor v rôznych 

druhoch médií. 

 Tvorba a distribúcia tlačených médií. Autor, editor, jazykový redaktor, vedúci 

vydania, grafik, tlačiar, distribútor. 

 Publikum médií. Čitatelia novín a časopisov, poslucháči rozhlasu (rádia) i diváci. 

Prieskumy čítanosti, počúvanosti, sledovanosti, Peoplemetre. Prime-time v televízii. 

1. Mediálna realita a jej účinky na človeka (MDV3) 



 Filmová realita a skutočnosť, rozdiely. Filmová reč. Obraz. Záber. Strih. Scéna. Uhol 

kamery. Filmový efekt a trik 

 Účinky médií na človeka. Mediálne zobrazované fiktívne a reálne násilie. Fyzické 

a psychické formy násilia, trávenie voľného času s médiami, vhodný výber 

z mediálnej ponuky 

 Mediálny – filmový hrdina. Reálny hrdina. 

 Filmový kritik. Hodnotný film. Systém jednotného označovania programov 

v televízii(JSO) 

 Zobrazovanie reality v tele novelách, mydlových operách, talkšou, reality šou. 

 Hodnoty v hudobných videoklipoch. 

 Časopisy pre mladých. Komerčné a nekomerčné. Prostriedky ovplyvňovania. 

 Druhy reklamných komunikátor: televízny a rozhlasový spot, reklamný plagát, 

bilboard, leták. Sociálna a charitatívna reklama. Účinky reklamy na človeka. 

Manipulatívne prostriedky. 

 Multimediálna realita a jej znaky. 

 Počítačové hry, videohry, mobilné telefóny a ich účinky na človeka a ich bezpečné 

pouţívanie 

 

2. Etika v médiách a ich obsahoch (MDV4) 

 Etické zásady moderovania rozhlasových relácií. 

 Etické zásady novinárskej práce. Kódexy novinárskej etiky. Orgány na ochranu 

novinárskej etiky. Tlačová rada SR, Rada pre vysielanie a retransmisiu. Bulvár 

a porušovanie novinárskej etiky. 

 Neetické prvky v programoch typu reality šou, zábavné a zábavno-súťaţné relácie, 

relácie typu skrytá kamera. 

 Ochrana a porušenie autorských práv na internete. 

 Vplyv médií na ţivotný štýl – pozitívny, negatívny 

 

3. Praktická mediálna práca (MDV5) 

 Námet, scenár televíznej, rozhlasovej relácie, filmu a jeho realizácia. 

 Tvorba školského časopisu. 

 Tvorba reklamného plagátu 

 Tvorba vlastného mediálneho  produktu a jeho zverejnenie na internete. 



 

Multikultúrna  výchova  MUV 

ISCED 1  

Zmysel prierezovej témy: Tradičná kultúrna rozmanitosť Slovenska sa v súčasnosti 

prehlbuje vďaka otváraniu slovenskej spoločnosti s pomocou médií, vďaka voľnejšiemu 

pohybu osôb a rozvoju turistiky. Pomáha aj medzinárodná spolupráca, migrácia príslušníkov 

blízkych i vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr. Pestrosť kultúr v rámci jednotného 

právneho systému je dôleţité zachovať, aby sa prehlboval humanistický a tvorivý charakter 

kultúry Slovenskej republiky. Kultúrne prostredie Slovenska bolo a je často hlboko tolerantné 

voči príslušníkom iných kultúr, stále je však poznačené aj neznášanlivosťou.  

Hlavné ciele prierezovej témy Multikultúrna výchova pre primárne vzdelávanie:  

 Viesť ţiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných emocionálnych a 

sociálnych väzieb na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia.  

 Podporovať ich sebavedomie a uplatnenie v skupine, motivovať k tvorivosti v 

interakcii s druhými ľuďmi, hlavne so slabšími a znevýhodnenými.  

 Poskytovať dostatok podnetov pre zaţitie mnohorakosti sveta. Podnecovať zvedavosť 

a záujem o okolie.  

 Viesť ţiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti.  

 Podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale 

súčasne zachovávať ich povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre.  

 Rozvíjať sebareflexiu, ktoré vo vyšších ročníkoch primárneho vzdelávania vedie k 

uvedomeniu si koreňov a premien vlastnej kultúrnej identity.  

 Rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými ţiaci prichádzajú, alebo môţu v krátkodobom 

horizonte prísť do styku.  

 Rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať a 

spolupracovať s nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí.  

 

Multikultúrna výchova v primárnom vzdelávaní rozvíja hlavne kultúrne kompetencie ţiakov, 

osobné, sociálne a komunikačné kompetencie.  

Hodnoty: Ciele prierezovej témy vychádzajú z neopakovateľnej hodnoty individuálneho 

ľudského ţivota, z hodnoty komunity ako prirodzeného prostredia pre človeka, z rešpektu 

voči individuálnym potrebám človeka a z faktu rovnosti ľudí pred platnými zákonmi.  



Metódy: Pre Multikultúrna výchovu sú vhodné hlavne záţitkové, skúsenostné metódy 

vyučovania, aby škola prehlbovala skúsenosti s kultúrnou rôznorodosťou. V primárnom 

vzdelávaní rozvíja Multikultúrna výchova všeobecnú otvorenosť detí voči odlišnému 

vnímaniu sveta. Kladie aj základy pre budúce samostatné kritické myslenie ţiakov.  

Pri realizácii multikultúrnej výchovy je nevyhnutné rešpektovať lokálne podmienky a je 

vhodné spolupracovať s inými verejnými, štátnymi i mimovládnymi organizáciami v regióne. 

Svoje ciele napĺňa v celej spoločnosti, nielen v regiónoch, kde ţijú menšiny. Výchovno-

vzdelávacia činnosť školy v oblasti multikultúrnej výchovy je efektívna najmä vtedy, ak sa 

celé prostredie a atmosféra školy rozvíjajú ako systémy citlivé na kultúrne špecifiká.  

 

 

ISCED 2  

Zmysel prierezovej témy: Tradičná kultúrna rozmanitosť Slovenska sa v súčasnosti 

prehlbuje vďaka otváraniu slovenskej spoločnosti s pomocou médií, vďaka voľnejšiemu 

pohybu osôb a rozvoju turistiky. Pomáha aj medzinárodná spolupráca, migrácia príslušníkov 

blízkych i vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr. Pestrosť kultúr v rámci jednotného 

právneho systému je dôleţité zachovať, aby sa prehlboval humanistický a tvorivý charakter 

kultúry Slovenskej republiky. Kultúrne prostredie Slovenska bolo a je často hlboko tolerantné 

voči príslušníkom iných kultúr, stále je však poznačené aj neznášanlivosťou.  

Hlavné ciele prierezovej témy Multikultúrna výchova v nižšom sekundárnom vzdelávaní:  

 Rozvíjať sebareflexiu, ktoré povedie k uvedomeniu si koreňov, moţností, obmedzení i 

premien vlastnej kultúrnej identity.  

 Viesť ţiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti.  

 Podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr. 

Rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou.  

 Rozvíjať schopnosť pochopenia pre odlišnú kultúru a odlišný ţivotný štýl. 

Podnecovať tvorivosť v kaţdodennej interakcii s druhými ľuďmi.  

 Rozvíjať tolerantné postoje k príslušníkom iných kultúr pri uvedomovaní si a 

zachovávaní vlastnej kultúrnej identity. Motivovať ţiakov k argumentácii vo vzťahu k 

svojim postojom.  

 Rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými ţiaci prichádzajú, alebo môţu prísť do styku.  

 Konečným cieľom je rozvíjať schopnosť komunikovať a spolupracovať s nositeľmi 

iných kultúr v bezpečnom prostredí tolerancie a vzájomnej úcty.  



 

Multikultúrna výchova rozvíja v prvom rade kultúrne kompetencie ţiakov, osobné, sociálne a 

komunikačné kompetencie. Pre ţiakov v niţšom sekundárnom vzdelávaní je potrebné posilniť 

sebareflexiu vlastnej kultúrnej identity vo vzťahu k iným kultúram. Multikultúrna výchova 

pomáha ţiakom pri orientácii vo svete hodnôt a pri zvládaní zmätkov počas hľadania vlastnej 

svetonázorovej orientácie.  

Hodnoty: Ciele prierezovej témy vychádzajú z neopakovateľnej hodnoty individuálneho 

ľudského ţivota, z hodnoty komunity ako prirodzeného prostredia pre človeka, z rešpektu 

voči individuálnym potrebám človeka a z faktu rovnosti ľudí pred platnými zákonmi.  

Metódy: Pre multikultúrnu výchovu sú vhodné hlavne záţitkové, skúsenostné a kooperatívne 

metódy vyučovania, v ktorých sa rozvíja i kritické myslenie ţiakov, ako aj ich schopnosť 

samostatne a zodpovedne reagovať na kultúrnu rôznorodosť sveta. Samostatná aktivita ţiakov 

výrazne podporuje efektívnosť multikultúrnej výchovy.  

Pri realizácii multikultúrnej výchovy je nevyhnutné rešpektovať lokálne podmienky a je 

vhodné spolupracovať s inými verejnými, štátnymi i mimovládnymi organizáciami v regióne. 

Svoje ciele napĺňa v celej spoločnosti, nielen v regiónoch, kde ţijú menšiny. Výchovno-

vzdelávacia činnosť školy v oblasti multikultúrnej výchovy je efektívna najmä vtedy, ak sa 

celé prostredie a atmosféra školy rozvíjajú ako systémy citlivé na kultúrne špecifík 

 

Prierezová téma Multikultúrna výchova sa vyučuje  podľa obsahu v jednotlivých 

vyučovacích predmetov 

 

v tematických celkoch: 

 

Kultúrna rôznorodosť na Slovensku ( MUV 1 ) 

 pestrosť kultúr (Slováci, Maďari, Rómovia...) 

 kultúrna pestrosť - pozitíva a riziká 

 chápanie kultúr iných národov 

 

Vzťahy medzi kultúrami ( MUV 2 ) 

 medziľudské vzťahy v škole 

 efektívna komunikácia s príslušníkmi iných kultúr 



 spolunaţívanie menšín 

 tolerancia a rešpekt ku kultúrnej rozmanitosti 

 odstraňovanie konfliktov medzi menšinami 

 

Ľudia proti rasizmu ( MUV 3 ) 

 eliminovať negatívne správanie s prvkami neznášanlivosti, rasizmu a xenofóbie 

 rasové predsudky 

 eliminovať segregáciu rómskych detí 

 posilniť etnické, regionálne a iné uvedomenie rôznych sociálnych 

skupín 

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR 

 

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál ţiakov, 

poskytuje ţiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný ţivot. Znamená to nielen študijný 

(akademický) rozvoj ţiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne 

akademický rozvoj podporujú. 

Cieľom je rozvíjať u ţiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, 

sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný ţivot a 

sebavzdelávanie, naučiť ţiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a 

práva ostatných, pomáhať ţiakom získavať a udrţať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné 

medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre ţivot a spoluprácu, podporovať 

svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, 

agresivity, uţívania návykových látok). Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, 

pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby ţiakov. Nevyhnutné je, aby 

sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, 

diskusií, hier a iných interaktívnych metód.  

 

Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj sa vyučuje  podľa obsahu v jednotlivých 

vyučovacích predmetov 

 

v tematických celkoch: 



 

Sebapoznávanie a poznávanie druhých ( OSR 1 ) 

 Osobnosť človeka (osobnostné vlastnosti, postoje, hodnoty, motivácia, ašpirácie, 

temperament) 

 Obraz seba, identita seba 

 Sebavedomie a sebadôvera 

 Postoje a hodnoty 

 Motivácia a ašpirácie 

 Temperament a spôsoby reagovania v rôznych situáciách 

 Interpersonálna percepcia a sociálna senzitivita pri poznávaní iných 

 Konfrontovanie získaných poznatkov sebapoznávania a poznávania iných a schopnosť 

urobiť si adekvátnu komparáciu 

 

Komunikácia ( OSR 2 ) 

 Sociálna komunikácia, druhy, formy 

 Sociálna komunikácia na makroúrovni, mezoúrovni a mikroúrovni v škole, v rodine, 

vo vrstovníckej skupine, v partnerstve, v manţelstve a na pracovisku 

 Neverbálna komunikácia 

 Verbálna komunikácia 

 Rozhovor v medziľudských vzťahoch a efektívne vedenia rozhovoru vyuţitím techník 

aktívneho počúvania 

 Verejná prezentácia 

 Spoločenské správanie 

 Spoločenský bontón a etiketa 

 

Riešenie konfliktov ( OSR 3 ) 

 Cyklus konfliktov 

 Druhy a typy konfliktov 

 Reakcie na konflikty - agresívne, únikové a asertívne správanie ľudí 

 Komunikačné bariéry v medziľudských vzťahoch a interpersonálnej komunikácii 

 Efektívna komunikácia a komunikačné štýly 

 Špecifické postupy v komunikácii s problémovými ľuďmi 



 Adekvátne vedenie sporov v rodine, vo vrstovníckej skupine, v škole a na pracovisku 

 Rola facilitátora a mediátora pri vyjednávaní a kompromis a asertívne správanie pri 

riešení školských, vrstovníckych, rodinných, partnerských a pracovných konfliktov. 

 

 

 

Prevencia šikanovania, psychického násilia a týrania ( OSR 4 ) 

 Agresia, agresivita, násilie, vandalizmus v škole, v rodine, v manţelstve, v skupine 

a na pracovisku 

 Druhy a formy agresie 

 Typy agresorov a obetí 

 Príčiny a dôsledky agresie, šikanovania a mobbingu v škole, v rodine, v manţelstve, 

v skupine a na pracovisku 

 Mobbingové stratégie na pracoviskách 

 Reakcie ľudí na agresiu 

 Rozvíjanie emocionálnych zručností potrebných vo výchovnej, partnerskej a 

personálnej práci. 

 Moţnosti prevencie a odstraňovania agresie, šikanovania a psychického týrania v 

rodinách, 

 v školách, v manţelstvách a na pracoviskách 

 

 

 

 

 

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA- RGV 

 

 

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s 

prierezovou témou Multikultúrna výchova ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá ţivým 

a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky.  



Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u ţiakov predpoklady 

na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového 

umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.  

Edukačná činnosť je zameraná na to aby ţiaci v rámci regionálnej výchovy poznali 

históriu a kultúru vlastnej obce, mesta – na funkčné vyuţívanie historických regionálnych 

ukáţok: môj rodný kraj – kraj, kde ţijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej ţijem; 

čo sa mi v našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné 

miesta, sochy a i.), história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj 

súčasnosť vo všetkých smeroch napr. ekonomika); jej flóru a faunu – význam ochrany 

prírody, lesa, vody, ţivočíchov – objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie 

prírodných krás a zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria – cestujeme po 

Slovensku – oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu; povesti z veľkých a starých 

miest Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); 

pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – RODINA – 

rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými  rodičmi, známymi) na 

besedy; rozhovory so ţiakmi o minulosti ich regiónu a pod. Vedieť sa orientovať v turisticky 

a historicky atraktívnych miestach Slovenska.  Základom našej kultúrnej identity, ako aj 

zdrojom historického vedomia, patriotizmu a vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, 

je tradičná ľudová kultúra – kultúra, ktorú vytvorili, ktorou ţili a dodnes ţijú najširšie vrstvy 

obyvateľstva – vyuţitie danosti regiónu, návšteva ľudového majstra, dielne, výstavy – 

spoznávanie tradičných ľudových remesiel, ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičné 

jedlá, vlastná tvorba (remeslá), spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne, obci, poznatky 

vyuţiť vo výtvarnom zobrazovaní; tvorba zbierky ľudovej hudobnej kultúry, jej prezentácia 

(piesne, zvyky regiónu, vlastná tvorba – spevník regiónu); poznávanie vyčítaniek, hádaniek, 

básní, ľudovej piesne, tanec, ľudové kroje (hudobný, pohybový, výtvarný prejav), príslovie, 

porekadiel, pranostík, bájok, rozprávok: ľudových, autorských, povestí a pod. – skúmanie 

vlastnej kultúry, skúmať a objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti 

ľudových tradícií.   

Význam na kultivácii osobnosti ţiaka má pri rozvíjaní talentu ţiaka vo všetkých 

druhoch umenia vo voľno časových aktivitách, ako napr. v záujmovej činnosti Týmito 

aktivitami pomôţeme pri vytváraní predpokladov u ţiakov na pestovanie a rozvíjanie citu ku 

kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov.  

 



Pod regionálnou kultúrou rozumieme súhrn produktov (hmotných a nehmotných) 

ľudskej činnosti, ktoré sa viaţu na konkrétnu obec alebo región. Regionálna kultúra zahŕňa v 

sebe lokálne a regionálne kultúrne dedičstvo, ako aj ţivé kultúrne prejavy fungujúce v 

kaţdodennom ţivote, pri sviatkoch a slávnostiach. Regionálna kultúra nadväzuje na 

regionálne kultúrne tradície a pokladá ich za dôleţitú súčasť historickej pamäte i za zdroj 

identity obce alebo regiónu.  

 

Prierezovú tému Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra sa vyučuje  podľa 

obsahu v jednotlivých vyučovacích predmetov 

 

v tematických celkoch: 

 

Môj rodný kraj  ( RGV 1 ) 

Témy:  

 moja rodina,  

 škola, okolie školy,  

 obec, mesto, v ktorom ţijem (poloha, história a súčasnosť),  

 rozprávky, príbehy, legendy spojené s históriou obce, mesta,  

 tradičné regionálne zvyky, obyčaje,  

 kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce, mesta,  

 regionálne múzea, prírodovedné múzeá, galérie, skanzeny,  

 významné osobnosti regiónu,  

 prírodné krásy regiónu,  

 náučné chodníky v regióne,  

 chránené rastliny a ţivočíchy na území regiónu,  

 minerály, skameneliny, jaskyne na území regiónu,  

 tradičné produkty a zamestnania v regióne,  

 umelecké produkty, tradičné ľudovoumelecké remeslá regiónu,  

 miestne a regionálne jazyky.  

 

Objavujeme Slovensko  ( RGV 2 ) 

Témy:  



 spoznávanie regionálnej kultúry a najtypickejších prejavov kultúr iných regiónov 

Slovenska v oblasti ľudových tradícií,  

 spoznávanie základných znakov ľudovej kultúry národností ţijúcich na Slovensku,  

 výber z historických, kultúrnych pamätihodností Slovenska (hrady, zámky, 

architektúra,  

 flóra a fauna na Slovensku,  

 chránené územia na Slovensku,  

 ľudové piesne a tance, dramatické a výtvarné umenie, tradičné ľudovoumelecké 

remeslá z regiónov Slovenska,  

 geografické zvláštnosti Slovenska, geografické a prírodné monumenty, jaskyne a i.,  

 významné osobnosti rôznych oblastí kultúry a histórie Slovenska.  

 

Tradičná ľudová kultúra  ( RGV 3 ) 

 

Tradičnú ľudovú kultúru vnímame ako formy kultúrneho prejavu podporujúcu 

zachovanie kultúrnej identity. Kultúrnu identitu chápeme ako súhrn postojov, návykov, 

tradícií, hodnôt, interpretácií a seba interpretácií, spôsobov myslenia, cítenia a konania 

(vzorcov správania), ktoré charakterizujú organizovanú skupinu ľudí, jej kolektívnym, 

spoločným výtvorom.  

Tradičná ľudová kultúra je súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti, 

vytvorených v tradičných spoločnostiach. Prenášala sa z generácie na generáciu ústnym 

podaním, napodobňovaním a v podstatne menšej miere písomnou formou.  

Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a ţivý systém zanikala postupne s modernizáciou 

spoločnosti, jej javy sa stali zdrojom kultúrnej a spoločenskej identity, zdrojom historického 

vedomia, patriotizmu a vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, nástrojom tolerancie, 

občianskej súdrţnosti a porozumenia medzi národmi. Je súčasťou materiálneho a duchovného 

bohatstva Slovenskej republiky. Uchováva sa ako prejav lokálneho, regionálneho alebo 

kultúrneho dedičstva Slovenska.  

Témy:  

a) Tradičná hmotná kultúra:  

 ľudové staviteľstvo,  

 domácke a tradičné remeselné výrobky,  

 tradičné remeslá (ich história),  



 produkcia potravín a strava,  

 odev (kroje na dedine),  

 výtvarné umenie a i.,  

 

b) Tradičná nehmotná kultúra:  

 ústne tradície a prejavy vrátane jazyka (ľudová slovesnosť, nárečia),  

 interpretačné umenie (ľudové hudba, piesne, tance, hry),  

 spoločenské praktiky, zvyky,  

 rituály a slávnostné udalosti,  

 tradície spojené s náboţenskými sviatkami (napr. vianočné, veľkonočné a i.),  

 zvyky a obyčaje súvisiace s prírodou a vesmírom,  

 folklórne tradície (prejavy tradičnej ľudovej kultúry: ústne, herné, dramatické, spevné, 

tanečné a hudobné).  

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TBZ 

 

Prierezová téma rozvíja u ţiakov kompetencie tak, aby vedeli - komunikovať, argumentovať, 

pouţívať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, 

prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy je súčasťou 

viacerých predmetov. 

Hlavným cieľom je, aby sa ţiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť 

seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať 

ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, 

overiť ju a pod. 

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s pouţitím informačných a 

komunikačných technológií. Výsledkom vzdelávania bude, ţe ţiak vhodným spôsobom 

dokáţe zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné 

písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, vyuţiť 

nástroje IKT, identifikovať a popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, 

zhromaţďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 

vytvoriť plán prezentácie, naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky 

a vie ich vyuţiť pri vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na 

prezentáciu výsledkov svojho výskumu. 



 

Prierezovú tému Tvorba projektu a prezentačné zručnosti sa vyučuje  podľa obsahu v 

jednotlivých vyučovacích predmetoch 

 

 

v tematických celkoch: 

 

Argumentácia ( TBZ 1 ) 

 Argument jeho štruktúr, význam a jeho funkcia 

 Druhy argumentácie a ich tvorba 

 Chyby argumentácie 

Prezentácia a prezentovanie ( TBZ 2 ) 

 Formálne zásady prezentácie 

 Logická štruktúra prezentácie 

 Pouţitie nástrojov IKT pri tvorbe a prezentovaní 

 Získavanie informácií a ich triedenie a selektovanie 

 Prezentácia seba, svojich názorov, produktov 

Organizácia práce  ( TBZ 3 ) 

 Plán prezentácie 

 Plánovanie a realizácia výskumu 

 Identifikácia svojich silných stránok a ich vyuţívanie pri výbere témy 

 

 

Dopravná výchova DOV 

Charakteristika  

 

Milióny ľudí sú deň čo deň účastníkmi cestnej premávky. Pri ceste do práce, do školy, 

na nákupy, ako aj pri ceste za akýmikoľvek osobnými záujmami sa kaţdý z nás stáva 

účastníkom cestnej premávky či uţ ako chodec, cyklista, cestujúci v prostriedkoch hromadnej 

prepravy, vodič motorového vozidla a pod. Doprava je neodmysliteľnou súčasťou ţivota 

kaţdého človeka. Okrem pozitívnych stránok, ktoré so sebou doprava prináša, najmä v zmysle 

uspokojovania materiálnych a kultúrnych potrieb človeka, má doprava a motorizmus aj veľa 

záporných stránok. Jednou z najzávaţnejších negatívnych stránok od samých začiatkov 



vzniku automobilizmu aţ po dnešok to boli a sú dopravné nehody. S rozvojom motorizmu sa 

ich počet zvyšuje. Pri dopravných nehodách dochádza k stratám na ţivotoch, k ťaţkým 

úrazom, často s trvalými následkami. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých 

účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Akýkoľvek druh pohybu v cestnej 

premávke je nemysliteľný bez adekvátneho poznania a rešpektovania pravidiel cestnej 

premávky, teda platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre túto oblasť, učebný 

predmet a nepriamo celá vzdelávacia sústava pripravuje ľudí na ţivot v premávke na 

pozemných komunikáciách. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, ţe škola je základnou a 

najdôleţitejšou zloţkou tohto systému. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na 

bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom 

školy. Učivo predmetu Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania 

ţiakov základných škôl. Svojim špecifickým obsahom a zameraním cieľavedome pôsobí na 

mravné, intelektuálne, fyzické a psychické vlastnosti ţiakov. Úlohou dopravnej výchovy v 

školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov 

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

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

dopravných ihriskách (ďalej len DDI) alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 

Vekové kategórie žiakov a zameranie: 

1) Od 6 do 9 rokov: problematika chodca, problematika cyklistu začiatočníka (1. - 3. Ročník 

základnej školy), 

2) 10 rokov: problematika cyklistu, taktika, hodnoty a postoje účastníka cestnej premávky – 

(4. ročník základnej školy), 

3) od 11 do 15 rokov: problematika cyklistu, taktika bezpečného správania a jednania, 

podmienky premávky na cestách, technické podmienky premávky vozidiel a hodnoty a 

postoje účastníka cestnej premávky, 

 

Ciele dopravnej výchovy v základnej škole 

Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti ţiaka, na oblasť 

kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. Je prirodzené, ţe nie pri kaţdej téme sú v rovnakej 

miere rozvíjané všetky tri zloţky osobnosti ţiaka. Vyučujúci má dbať o to, aby na úkor 

osvojenia jednotlivých faktov a zručností nezanedbal rozvíjanie osobnosti ţiaka z tejto oblasti 

do takej miery, ako ho umoţňujú jeho osobné dispozície, vek, fyzická vyspelosť, atď. 

Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií : 



a) Pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 

b) formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri 

chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

c) osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), 

d) naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom ţivote, 

e) zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

f) zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

g) pochopiť význam technického stavu a údrţby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údrţby bicykla, 

h) uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky, 

i) pochopiť význam komunikácie a kooperácie medzi účastníkmi cestnej premávky, naučiť sa 

predvídať potenciálne riziká vyplývajúce z povahy vozovky, dopravnej situácie a správania sa 

iných účastníkov cestnej premávky, učiť sa predvídať a reagovať na chyby druhých, 

j) pochopiť význam a úlohy policajtov pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách, 

k) osvojiť si zásady, ale aj zručnosti a návyky súvisiace s poskytovaním prvej pomoci 

zranenej osobe pri dopravnej nehode, 

l) osvojiť si základné zručnosti a zásady správania sa pri dopravnej nehode. 

V priebehu vyučovania je potrebné vytvárať tieto kompetencie: 

1. Poznať dopravné značky a riadiť sa podľa nich. 

2. Bezpečne chodiť po chodníku a po ceste. 

3. Brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky. 

4. Kultúrne sa správať na cestách a v dopravných prostriedkoch. 

5. Zavolať alebo poskytnúť pomoc pri dopravnej nehode. 

6. Schopnosť pozorovať svoje okolie a vyhodnocovať ho z hľadiska bezpečnosti. 

7. Ovládať bezpečnú jazdu na bicykli. 

Výsledkom výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke je okrem 

osvojenia si rôznych poznatkov a pravidiel cestnej premávky aj nadobudnutie konkrétnych 

zručností, ale aj návodov na riešenie určitých dopravných situácií. Z uvedeného dôvodu obsah 

vzdelávania členíme do nasledovných oblastí a veku primerane ho spracovávame pre 

jednotlivé kategórie ţiakov. 



Prierezová téma Dopravná výchova sa vyučuje  podľa obsahu v jednotlivých 

vyučovacích predmetoch a formou účelových cvičení a didaktických hier a ako súčasť 

účelových cvičení a didaktických hier v tematických celkoch: 

 

Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky (DOV 1) 

 Chôdza po chodníku, ceste 

 Prechádzanie cez cestu, kriţovatku, ţelezničné priecestie 

 Pravidlá správanie sa v tuneli 

 Cestovanie hromadnou a individuálnou dopravou 

 Pohyb a základná bezpečnostná výbava na bicykli, skateboarde, kolieskových 

korčuliach,... 

 Bezpečné miesta pre hry 

 Zásady správania sa pri dopravnej nehode 

 

Dopravné značky a zariadenia ( DOV 2) 

 Dopravná značky: zákazové, príkazové, informatívne 

 Dodatkové tabule 

 Priečne a pozdĺţne čiary 

 Svetelné signály 

 

Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi ( DOV 3 ) 

 Určenie a vyhľadanie najbezpečnejšej trasy 

 Nácvik účasti cestnej premávky 

 Prechádzanie cez cestu 

 Prvky zreteľnej jazdy 

 Prispôsobenie jazdy podmienkam 

 Psychologické aspekty bezpečnej jazdy 

 Fyzikálne zákonitosti pôsobiace počas jazdy 

 Hodnotenie správania účastníkov cestnej premávky 

 Dopravné nehody – príčiny 

 

Podmienky premávky na cestách ( DOV 4 ) 

 Druhy ciest podľa určenia 



 Časti cesty 

 Riešenie premávky v okolí školy, bydliska 

 Povrch ciest 

 Vplyv počasia na bezpečnosť 

 Prostriedky na zabránenie nehôd – prechody, úprava komunikácie, okruţné 

kriţovatky,... 

 Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti 

 Miesta častého výskytu dopravných nehôd v okolí 

 Mimoúrovňové kríţenia, objazdové trasy miest, svetelná signalizácia 

 

Technické podmienky prevádzky dopravných prostriedkov ( DOV 5 ) 

 Druhy vozidiel 

 Bezpečné správanie v dopravných prostriedkoch 

 Rýchlosť jazdy 

 Význam a funkcia súčastí vozidiel 

 Bicykel – vybavenie 

 Údrţba bicykla, význam pravidelnej údrţby 

 Význam cestnej dopravy 

 Vplav cestnej dopravy ba ţivotné prostredie 

 Druhy pohonných hmôt, spotreba 

 Bezpečnostné prvky automobilov 

 

Ochrana života a zdravia OZO 

 

Charakteristika učiva 

Povinné učivo „Ochrana ţivota a zdravia“ (OZO) sa v našej škole realizuje prostredníctvom 

vyučovacích predmetov školského vzdelávacieho programu a obsahom samostatných 

organizačných foriem vyučovania – didaktických hier a účelových cvičení. Ochrana človeka a 

jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti ţiakov zamerané na ochranu ţivota a 

zdravia v mimoriadnych situáciách, tieţ pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môţu vzniknúť 

vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

 Ochrana života zdravia sa vyučuje  podľa obsahu v jednotlivých vyučovacích 

predmetov formou účelových cvičení a didaktických hier 



 

Ciele učiva 

Povinné učivo, ktoré nie je samostatným predmetom je súčasťou výchovy a vzdelávania 

ţiakov základných škôl. Poskytuje ţiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky 

a formuje ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a ţivota, tieţ zdravia a ţivota 

iných ľudí. 

Formatívna a informatívna zloţka učiva sa prezentuje činnosťou ţiakov: 

a) morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia; 

b) odbornou, ktorá im umoţňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane a 

poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a ţivota; 

c) psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v poţiadavkách záťaţových situácií; 

d) fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej telesnej 

zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaţ náročných ţivotných 

situácií; 

 

Kompetencie preberaného učiva zahŕňajú individuálne, medziľudské aspekty a pokrývajú 

formy správania, ktoré jednotlivec vyuţíva na efektívnu a konštruktívnu účasť na 

spoločenskom ţivote v prípadoch riešenia konfliktov. Základné zručnosti v rámci tejto 

kompetencie zahŕňajú schopnosť účelne komunikovať v rozličných prostrediach a situáciách 

ohrozujúcich ţivot a zdravie človeka. Tieto spoločenské a občianske kompetencie by mali 

ovplyvniť schopnosť ţiakov zvládať stres a frustráciu, komunikáciu s inými ľuďmi a 

solidaritu pri riešení problémov širšej komunity ľudí. Moţno predpokladať, ţe rozvíjaním 

týchto vlastností sa utvárajú poţadované schopnosti potrebné pre občana v oblasti ochrany 

ţivota a zdravia a to nielen v aktuálnom čase počas vzdelávania v škole, ale aj v úlohe 

perspektívnej v dospelosti v rôznych zamestnaniach. Absolvovaním učiva získavajú ţiaci 

nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na preţitie pri vzniku mimoriadnej 

udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie. Učivo obsahuje opatrenia a popis činností 

pri záchrane ţivota, zdravia a majetku obyvateľov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych 

udalostí. Svojou humánnou podstatou má pre ţiakov mimoriadny význam. 

Sebaochrana a vzájomná pomoc vychádza z práva kaţdého občana byť včas varovaný pred 

hroziacim nebezpečenstvom varovnými signálmi, zabezpečený individuálnymi ochrannými 

prostriedkami , evakuáciou a ukrytím. Mimoriadna udalosť môţe vzniknúť v rôznych častiach 

štátu kedykoľvek. Občania nemôţu očakávať okamţité poskytnutie pomoci. Z toho dôvodu 



musia byť schopní v rámci svojich moţností chrániť svoje zdravie a poskytnúť pomoc iným 

osobám. 

Cieľom spoločnosti je pripraviť kaţdého jedinca na ţivot v prostredí , v ktorom sa nachádza. 

Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie prírodného prostredia. Prioritne je 

učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných 

a ekologických havárií, dopravnými nehodami, ţivelnými pohromami a prírodnými 

katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých 

pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho štátu. 

V obsahu učiva je viac tém, ktoré sa odvíjajú zo základov takých oblastí, ktoré môţu prispieť 

k rozvoju vedomostí, zručností a návykov pre ochranu človeka a spoločnosti. Pre dosiahnutie 

cieľov vyuţíva OZO daný tematický obsah, vhodné organizačné formy, metódy a prostriedky 

prispôsobené daným podmienkam. Opakovanie určitých zhodných prvkov a príbuznosti tém 

treba chápať z hľadiska cieľov v ročníku ( vidieť, poznať, ovládať, získať poznatok a 

zručnosť ). 

Na záver deväť ročného štúdia na základnej škole by mali ţiaci teoreticky a prakticky ovládať 

vybrané úlohy: 

-z tematiky riešenia mimoriadnych situácií – civilná ochrana; 

-zo zdravotnej prípravy vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc; 

-vedieť zvládnuť základné činnosti pri pohybe a pobyte v prírode ; 

-vzhľadom na vek a pohlavie optimálne zvyšovať psychickú, fyzickú pripravenosť a odolnosť 

pre prípad vzniku predpokladaných mimoriadnych situácií. 

 

 

Na realizáciu učiva OZO sa využívajú viaceré organizačné formy : 

Didaktické hry ( DH ) v 1.-4. ročníku sa konajú v prírode 1 krát v roku v trvaní 4 hodín. Pred 

DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2-4 hodín podľa náročnosti 

plánovaných činností. Didaktické hry nezamieňame s cvičeniami v prírode v rámci telesnej 

výchovy - učivo z turistiky. 

Didaktické hry moţno vykonať po ročníkoch - triedach. Na komplexnejšie zabezpečenie 

uplatňovania učiva je moţné vyuţívať ďalšie vzdelávacie a organizačné činnosti školy : 

- vhodné témy z obsahu niektorých vyučovacích predmetov – medzi predmetové vzťahy, 

- úlohy objektovej ochrany školy, 

- rešpektovanie vnútorného poriadku školy, 

- poţiarne a poplachové smernice, 



- zabezpečenie úrazovej zábrany a predlekárskej prvej pomoci, 

- cvičenia v prírode v rámci TV, 

- príprava učiteľov na proces v DH. 

 

Účelové cvičenia ( ÚC ) v 5.-9. ročníku realizujeme v prírode 2 krát v roku po 5 hodín s 

pravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v 

rozsahu 3-5 hodín podľa náročnosti obsahu a organizácii plánovaného ÚC. Učivo turistiky 

realizované v rámci telesnej výchovy formou cvičení v prírode nezamieňame s ÚC. Účelové 

cvičenia moţno vykonať po ročníkoch - triedach. Na komplexnejšie zabezpečenie 

uplatňovania učiva je moţné vyuţívať ďalšie vzdelávacie a organizačné činnosti školy : 

- vhodné témy z obsahu niektorých vyučovacích predmetov – medzi predmetové vzťahy, 

- úlohy objektovej ochrany školy, 

- rešpektovanie vnútorného poriadku školy, 

- poţiarne a poplachové smernice, 

- zabezpečenie úrazovej zábrany a predlekárskej prvej pomoci, 

- cvičenia v prírode v rámci TV, 

- príprava učiteľov na proces v ÚC. 

 

 

Tematické celky 

1. Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana ( OZO 1 ) 

2. Zdravotná príprava ( OZO 2 ) 

3. Pohyb a pobyt v prírode ( OZO 3 ) 

 

 

Ročníkový vzdelávací štandard učiva ochrany ţivota a zdravia pre primárne vzdelávanie v 

základných školách s exemplifikačnými úlohami 

 

T e m a t i c k ý c e l o k : Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana 

 

1. ročník 

Obsahový štandard: 

 Naša obec – všeobecná charakteristika. Varovný signál. Povinnosti a činnosti ţiakov 

pri vyhlásení 



 signálov pri vzniku mimoriadnych udalostí. Spôsob evakuácie školy v prípade 

ohrozenia poţiarom. 

 Základné druhy horľavín a ich následky. 

Výkonový štandard: 

1. Varovné signály a činnosť žiakov po varovaní 

 Poznať signál „Všeobecné ohrozenie“ a činnosť po jeho vyhlásení. 

 Povedať, ako sa dozvieš o hroziacom nebezpečenstve. 

 Uveď, aký tón vydáva siréna pri signáli „Všeobecné ohrozenie“. 

 Povedať  , čím sa líši signál „Všeobecné ohrozenie“ od signálu „Ohrozenie vodou“. 

2. Evakuácia školy v prípade ohrozenia 

 Poznať činnosti pri opustení školy v prípade ohrozenia. 

 Vymenuj, ktoré materiály v škole, triede sú horľavé. 

 Ukáţ, kde stojíš v skupine pred odchodom z triedy. 

 Povedz, ktorou cestou pôjdeš z triedy po vyhlásení signálu v prípade ohrozenia. 

 Uveď príklad, kedy sa evakuuje škola. 

 Urči miesto, kde sa v škole nachádza sklad civilnej ochrany. 

 

2. ročník 

Obsahový štandard: 

Moţnosti vzniku mimoriadnych udalostí. Druhy varovných signálov. Opatrenia na ochranu 

ţivotov, zdravia a majetku pri vzniku mimoriadnej udalosti. Spôsob evakuácie. Detská 

ochranná maska a jej pouţitie. Pravidlá správania sa v prípade ohrozenia poţiarom. 

Protipoţiarne stanovište. Nebezpečenstvo hroziace pri manipulácii so zápalkami, 

zapaľovačmi a horľavinami, s elektrickým a plynovým zariadením. 

 

Výkonový štandard: 

1. Mimoriadne udalosti – možnosti vzniku 

 Poznať riziká, ktoré ohrozujú ţivot, zdravie, majetok. 

 Charakterizovať svojimi slovami pojem mimoriadna situácia, udalosť. 

 Povedať aspoň dve moţnosti vzniku mimoriadnej udalosti v prírode a na objektoch. 

 Povedať, kde v blízkosti školy a tvojho bydliska môţe dôjsť k vzniku mimoriadnej 

udalosti. 

 Určiť, ako znie tón pri vyhlásení varovného signálu „Všeobecné ohrozenie“. 



2. Požiarna ochrana 

 Osvojiť si pravidlá evakuácie pri ohrození poţiarom. 

 Popísať únikovú cestu v prípade vyhlásenia evakuácie pri vzniku poţiaru. 

 Uveď, kto a ako vyhlási signál „Horí“ na škole. 

 Povedať, komu a ako je potrebné ohlásiť poţiar. 

 Poznať nebezpečenstvo pri manipulácii s materiálom umoţňujúcim vznik poţiaru. 

 Vysvetliť nebezpečenstvo pouţitia otvoreného ohňa v blízkosti horľavých a 

výbušných látok. 

 Určiť, kde v škole sú umiestnené hasiace prístroje. 

 Povedať, čo všetko je potrebné skontrolovať pred odchodom z domu do školy, aby 

nedošlo k poţiaru. 

3. Prostriedky individuálnej ochrany 

 Poznať základné prostriedky ochrany jednotlivca. 

 Vymenovať beţné dosiahnuteľné prostriedky ochrany jednotlivca. 

 Povedať, pomocou čoho a ako sa zisťuje veľkosť ochrannej masky. 

 

3. ročník 

Obsahový štandard: 

Charakteristika jednotlivých druhov mimoriadnych udalostí. Druhy a spôsob vyhlásenia 

varovných signálov. Opatrenia na ochranu ţivotov, zdravia a majetku pri vzniku mimoriadnej 

udalosti. Moţné zdroje ohrozenia vzhľadom na polohu školy. Spôsob evakuácie v prípade 

ohrozenia školy a jej okolia – havária, ţivelná pohroma, katastrofa.. Povinnosti ţiakov pri 

organizácii evakuácie. 

 

Výkonový štandard: 

1. Mimoriadne udalosti 

 Poznať druhy mimoriadnych udalostí a spôsob ich vyhlásenia. 

 Charakterizovať ţivelnú pohromu, haváriu, katastrofu. 

 Povedať, čo urobíš keď zaznie siréna a nenachádzaš sa v škole ani doma, ale vonku. 

 Povedať, ako sa dozvieš o hroziacom nebezpečenstve a vzniku mimoriadnej udalosti. 

 Uviesť, ako dlho počuť sirénu pri signáli „Všeobecné ohrozenie“. 

 Uviesť miesta moţností vzniku mimoriadnych udalostí v okolí školy, bydliska. 

 Vymenovať najčastejšie poţiarne nedostatky (Závady) v škole, v domácnosti. 



2. Evakuácia 

 Osvojiť si základné zákony pri evakuácii školy. 

 Povedať, ako sa môţeme evakuovať z ohrozeného priestoru. 

 Vymenovať, ktoré veci sa odporúčajú vziať si zo sebou pri evakuácii – evakuačná 

batoţina.  

 Uviesť hmotnosť evakuačnej batoţiny pre deti. 

 

3. ročník 

Obsahový štandard: 

Nebezpečné (zdraviu škodlivé) látky. Moţnosti výskytu nebezpečných látok v okolí školy. 

Predlekárska pomoc v prípade zasiahnutia organizmu zdraviu škodlivými látkami. Opatrenia 

na ochranu ţivotov, zdravia v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Čiastočná hygienická 

očista a jej význam pre ochranu zdravia. Detské ochranné prostriedky (ochranná maska, 

kazajka, vak), ich význam a pouţitie. 

 

Výkonový štandard: 

1. Nebezpečné látky – druhy, zásady ochrany 

 Získať prehľad o nebezpečných látkach vyskytujúcich sa okolí školy a bydliska. 

 Vymenovať aspoň tri priemyselné podniky (závody), ktoré v okolí školy a bydliska 

pracujú s nebezpečnými látkami 

 Povedať, ktoré zdraviu škodlivé látky poznáš. 

 Určiť, v ktorom smere sa šíri nebezpečná látka pri poveternostných podmienkach 

a ktorým smerom opustíš ohrozený priestor. 

 Povedať načo môţu byť pouţité nebezpečné látky v prípade teroristického útoku. 

 Orientovať sa v mieste školy a jej okolí. Osvojiť si vedomosti, zručnosti a pohyb v 

teréne podľa prírodných úkazov. Základné informácie o významných budovách a ich 

účele. Historické objekty v obci a jej okolí. 

 

Výkonový štandard: 

1. Orientácia v mieste školy a jej okolí 

 Poznať svoju školu. 

 Uviesť názov ulice, na ktorej sídli škola. 

 Určiť miesto tvojej triedy v budove školy. 



 Ukázať na pláne školy jedáleň, telocvičňu, východ z budovy. 

 Poznať okolie školy. 

 Vymenovať najmenej dve ulice, ktorými prechádzaš cestou z domu do školy. 

 Uviesť presnú adresu svojho bydliska. 

2. Určovanie svetových strán 

 Poznať svetové strany 

 Ukázať, kde na obzore vychádza a kde zapadá slnko. 

 Vysvetliť určovanie svetových strán podľa slnka. 

3. Významné budovy a ich účel 

 Poznať významné budovy v mieste bydliska a školy. 

 Popísať presné miesto, kde sa nachádza zdravotné stredisko v obci. 

 Uviesť pribliţné miesto pošty. 

 Vymenovať dopravné prostriedky pomocou ktorých sa dostaneš do školy. 

 Zhotoviť jednoduchý náčrt dôleţitých budov v okolí školy a mieste bydliska. 

 

2. ročník 

Obsahový štandard: 

Význam vody v prírode a jej konzumácia. Zásady správneho a bezpečného správania sa v 

prírode. Jedovaté huby. Značenie turistických chodníkov. 

 

Výkonový štandard: 

1. Príroda – charakteristika a význam 

 Charakterizovať význam vody v prírode. 

 Povedať, ktorá rieka preteká v mieste tvojho bydliska, alebo okolí. 

 Povedať, čím sa znečisťuje voda v prírode. 

 Poznať jedovaté huby. 

 Rozlíšiť jedovaté huby na obrázku. 

2. Správanie sa a pohyb v prírode 

 Poznať zásady pohybu a pobytu v prírode. 

 Povedať, prečo nemáme poškodzovať prírodu. 

 Opíať, moţné následky nesprávneho ukrytia pred bleskom. 

 Poznať turistické chodníky 

 Určiť miesto, kde sa nachádza najbliţší turistický chodník v okolí školy, obce. 



 Popísať, ako sa označujú turistické chodníky. 

 

3. ročník 

Obsahový štandard: 

Okolie obce, chránené územia, objekty a prírodné útvary. Orientácia podľa poludňajšieho 

tieňa. Hlavné a vedľajšie svetové strany. Významné budovy a dominanty v okolí. Tvary 

zemského povrchu. 

 

Výkonový štandard: 

1. Orientácia v teréne 

 Poznať stanovište a okolie školy. 

 Určiť najvýhodnejšie miesto v okolí školy na pozorovanie. 

 Povedať, ako určujeme svetové strany podľa tieňa. 

 Určiť hlavné svetové strany podľa poludňajšieho tieňa. 

 Vymenovať hlavné a vedľajšie svetové strany. 

 Určiť významné budovy podľa svetových strán. 

 Ukázať hlavné svetové strany pred vchodom do školy. 

 Nakresliť, čo dôleţité sa nachádza severne, východne, západne a juţne od vchodu do 

školy. 

 Povedať, ktoré sú hlavné časti kompasu, alebo buzoly. 

 Určiť, na ktorú svetovú stranu ukazuje tmavý koniec strelky. 

 Určiť pomocou kompasu alebo buzoly, čo sa nachádza od vášho stanovišťa na 

vedľajších svetových  stranách. 

2. Tvárnosť krajiny 

 Charakterizovať tvárnosť okolia obce, mesta. 

 Uviesť rozdiel medzi rovinou a pahorkatinou. 

 Povedať, ktorý je najvyšší vrch v okolí obce. 

 Opísať Vysoké Tatry z hľadiska tvárnosti. 

 

4. ročník 

Obsahový štandard: 

Hranice Slovenskej republiky a ich poloha k susedným štátom na mape. Význam čistého 

ovzdušia pre človeka a prírodu. Základné zásady pri táborení v prírode. Základné úkony práce 



s mapou – určovanie svetových strán podľa mapy, čítanie z mapy podľa farieb a základných 

topografických značiek, určovanie nadmorských výšok a jednoduchý odhad krátkych 

vzdialeností. Jednoduchý náčrt pochodu, panoramatický náčrt. 

 

Výkonový štandard: 

1. Mapy, základné činnosti pri práci s mapou 

 Vedieť základné úkony pri práci s mapou. 

 Určiť na mape sever a ostatné svetové strany. 

 Uviesť štáty, s ktorými máme spoločné hranice. 

 Ukázať na mape miesto kde ţiješ. 

 Poznať základné topografické značky a čítanie z mapy. 

 Určiť na mape Slovenska najznámejšiu níţinu a vysočinu. 

 Uviesť farbu, ktorá sa pouţíva pre označenie riek a jazier na mape. 

 Nájsť na mape dve jaskyne. 

 Poznať obsah mapy. 

 Povedať, podľa čoho určíš, kde je na mape sever. 

 Povedať, akou topografickou značkou sa značí obec, cesty a ţeleznice. 

 Ukázať na mape vrstevnicu a charakterizuj ju. 

 Určiť výškový rozdiel dvoch ľubovoľných bodov na mape. 

2. Typy náčrtov a zhotovenie jednoduchého náčrtu 

 Zhotovenie jednoduchých náčrtov pochodu.  

 Nakresliť jednoduchý plán (situačný náčrt) ulice, na ktorej sa nachádza škola..  

 Popísať rozdiel medzi situačným a panoramatickým náčrtom.  

 Vedieť vysvetliť odhad vzdialeností.  

 Určiť dĺţku svojho kroku a dvoj kroku.  

 Opísať spôsob jednoduchého odhadu vzdialenosti krokovaním. 

 

T e m a t i c k ý c e l o k : Zdravotná príprava 

 

1.ročník 

Obsahový štandard: 



Význam poskytnutia prvej pomoci. Vybavenie domácej lekárničky a jej vyuţitie. 

Nebezpečenstvo svojvoľného pouţitia liekov. Význam symbolu „Červený kríţ“. Spôsob 

privolania pomoci k zranenému. Ošetrenie jednoduchých poranení rúk, nôh a hlavy. 

 

Výkonový štandard: 

1. Prvá pomoc s použitím domácej lekárničky 

 Poznať a charakterizovať prvú pomoc. 

 Povedať, komu je potrebné nahlásiť úraz. 

 Nakresliť znak (symbol) Červeného kríţa, ktorý vidíš na lekárničke, ... . 

 Poznať funkciu domácej lekárničky. 

 Povedať, prečo deti nesmú svojvoľne uţívať lieky. 

 Vymenovať tri lieky alebo zdravotné pomôcky, ktoré by nemali chýbať v domácej 

lekárničke. 

 Uviesť  tri najdôleţitejšie obväzové pomôcky. 

 Povedať, kde všade by nemala chýbať lekárnička. 

2. Jednoduché rany 

 Poznať postup ošetrenia jednoduchých poranení. 

 Určiť, akým prostriedkom vyčistíš ranu. 

 Vysvetliť, na čo slúţia rýchloobväzy (náplasti). 

 Ukázať na spoluţiakovi ošetrenie odreniny chrbtu ruky. 

 

2. ročník 

Obsahový štandard: 

Návšteva lekára v zdravotnom stredisku. Správanie sa v zdravotníckych zariadeniach. Úloha 

lekára pri pomoci chorým a zraneným. Prevencia pred chorobami a preventívne opatrenia 

proti uštipnutiu hmyzom. 

 

Výkonový štandard: 

1. Významné strediská z hľadiska zdravotnej prevencie a liečenia 

 Poznať významné zdravotnícke zariadenia. 

 Uviesť, kde sa nachádza zdravotné stredisko v mieste tvojho bydliska. 

 Opísať, na aký účel slúţi ľuďom nemocnica. 

 Vysvetliť, ako sa správať v čakárni u lekára. 



2. Starostlivosť o zdravie 

 Poznať zásady starostlivosti o zdravie. 

 Vysvetliť význam povolania lekár. 

 Uviesť, akých lekárov si navštívil a ako pomáhajú chorým a raneným. 

 Povedať, ktorým športom si upevňuješ zdravie. 

 Uviesť, aká strava je pre človeka najzdravšia. 

3. Nepríjemné poranenia 

 Poznať zásady ošetrenia nepríjemných poranení. 

 Uviesť, na aké poranenie pouţiješ studený obklad. 

 Povedať, pomocou čoho vytiahneš ţihadlo zapichnuté v koţi. 

 Povedať názov jediného jedovatého hada u nás. 

 Charakterizovať, ako vyzerá miesto so zahryznutým kliešťom. 

 

3. ročník 

Obsahový štandard: 

Zásady ochrany zdravia. Hygiena tela a starostlivosť o chrup. Správna ţivotospráva. 

Ošetrovanie a obväzovanie rán na prstoch ruky, lakťa, oka a hlavy. 

 

Výkonový štandard: 

1. Ochrana zdravia 

 Poznať časti ľudského tela a zásady správnej ţivotosprávy. 

 Vymenovať hlavné časti ľudského tela. 

 Povedať, ako sa máš správne starať o svoje zuby. 

 Povedať, prečo človek potrebuje pravidelný a dostatočný spánok. 

 Vymenovať základné zásady správnej ţivotosprávy. 

2. Prvá pomoc pri poranení hornej končatiny a hlavy 

 Poznať zásady ošetrenia a obväzovania. 

 Vysvetliť, prečo je potrebné kaţdé poranenie okamţite ošetriť. 

 Popísať, ako by si ošetril povrchové poranenie hlavy. 

 Ukázať na spoluţiakovi ošetrenie odreniny lakťa. 

 Pouţiť správny obväz na poranené prsty ruky. 

 

 



4. ročník 

Obsahový štandard: 

Základné ţivotné funkcie ľudského organizmu a ich význam. Hodnota zdravia, nákazlivé 

choroby a ochrana pred nimi. Pojmy prvej pomoci. Obväzová technika kolena a lýtka. 

Pouţitie trojrohej šatky pri znehybnení hornej končatiny. Zásady poskytovania prvej pomoci 

pri jednoduchých poraneniach. 

 

 

Výkonový štandard: 

1. Základné životné funkcie 

 Poznať, kedy človek potrebuje prvú pomoc. 

 Povedať, čo patrí k základným ţivotným funkciám ľudského tela. 

 Uviesť, ako realizujeme kontrolu vedomia. 

 Ukázať na spoluţiakovi, kde poloţíme ruky pri kontrole dýchania. 

 Ukázať miesta, kde nahmatáme pulz. 

2. Praktické precvičenie obväzovej techniky pri jednoduchých poraneniach horných a dolných 

končatín 

 Poznať zásady obväzovej techniky. 

 Uviesť, kedy pouţívame obvínadlo a kedy šatkový obväz. 

 Vysvetliť, na čo musíme dávať pozor pri prikladaní obvínadla. 

 Demonštrovať, ako sa prikladá obvínadlo. 

 Ukázať dva spôsoby ako upevníme koniec obvínadla. 

 Demonštrovať na spoluţiakovi špirálový obväz lýtka a znehybnenie hornej končatiny 

trojrohou šatkou. 

 

Obsah učiva pre nižšie sekundárne vzdelávanie 

V tejto časti je uvedený obsah učiva pre teoreticko – praktickú prípravu a účelové cvičenia v 

jednotlivých ročníkoch druhého stupňa základných škôl. Postup vyučovania zvolia vyučujúci 

podľa moţností školy a vyspelosti ţiakov s vyuţitím metodických odporúčaní metodických 

oddelení. Osobitnú pozornosť treba venovať výstupným vedomostiam a zručnostiam ţiakov 

deviateho ročníka. 

 

Obsahové zameranie v 5.ročníku 



1. Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

 varovné signály CO – činnosť na varovný signál „ Všeobecné ohrozenie“; „Ohrozenie 

vodou“ , „ Koniec ohrozenia“; 

 ochranná poloha ochranných prostriedkov ( DM-1, CM3-/3h ); 

 ukáţka prechodu priestoru kontaminovaného nebezpečnými látkami; 

 kolektívna ochrana, evakuácia –vyhlasovanie evakuácie, evakuačné zariadenia; spôsoby 

vykonávania evakuácie, evakuačná batoţina; 

 kolektívna ochrana – ukrytie a ochrana v budovách pri mimoriadnej udalosti; 

2.  Zdravotná príprava 

 i mobilizácia horných a dolných končatín pomocou štandardných dláh; 

 znehybnenie poranených končatín improvizovanými prostriedkami; 

 uloţenie postihnutého do stabilizovanej polohy – privolanie lekára; 

 ošetrenie a znehybnenie zlomenín dolných končatín; 

 spôsoby odsunu poraneného – podľa druhu a závaţnosti poranenia; 

3.  Pohyb pobyt v prírode 

 zásady orientácie v prírode podľa prírodných úkazov, kompasu, buzoly, mapy, 

 odhad vzdialeností do 300 m a výšky 10 m; 

 pochod na neznáme miesto s riešením úloh na určovanie vlastného stanovišťa podľa 

mapy; 

 správne zakladanie ohňa; 

 

Obsahové zameranie v 6.ročníku 

1. Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

 charakteristika nebezpečných látok ohrozujúcich školu a jej okolie; 

 vyhlásenie varovných signálov CO – činnosť v domácnostiach, činnosť ţiaka a triedy po 

ich vyhlásení; 

 lokalizácia a likvidácia poţiaru ručnými hasiacimi prostriedkami; 

 vyrozumenie a privolanie poţiarnikov – údaje; 

 dekontaminácia – hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu; 

 evakuácia z ohrozeného priestoru; 

 pravidlá správania sa obyvateľstva pri ohrození a pri vzniku mimoriadnej udalosti; 

2.  Zdravotná príprava 



 zloţitejšie obväzovanie obväzmi horných a dolných končatín, trupu a brucha – obväzová 

technika; 

 prakové obväzy brady nosa; 

 šatkové obväzy hlava, ruky, nohy; 

 náplasťové obväzovanie poranení na horných a dolných končatinách; 

 ošetrenie poranených kĺbov a kostí horných a dolných končatín- vyvrtnutie; vykĺbenie, 

zlomeniny; 

3.  Pohyb a pobyt v prírode 

 mierky máp a náčrtov, meranie vzdialeností na mape a v teréne; 

 pomer výšky a šírky s nárastom vzdialenosti; 

 zhotovenie jednoduchej pomôcky na odhad výšky a šírky; 

 zemepisný azimut; 

 určenie vlastného stanovišťa podľa mapy; 

 určenie svetových strán podľa núdzových orientačných prostriedkov; 

 prenášanie azimutu z mapy do terénu a z terénu do mapy; 

 preventívna ochrana pred bleskom; 

 

Obsahové zameranie v 7.ročníku 

1.  Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

 činnosť na varovné signály CO, 

 ukladanie a skladovanie ochrannej masky ( DM-1, CM-3-3/h ); 

 kolektívna ochrana, evakuácia obyvateľstva, obsah evakuačnej batoţiny; 

 ochranné stavby, pravidlá správania sa v úkrytoch, činnosť po opustení úkrytov; 

 dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, dekontaminácia; 

 postup pri vzniku poţiaru v osobnom automobile; 

 zbrane hromadného ničenia - ničivé účinky, škodlivé pôsobenie na organizmus a ochrana 

pred nimi; 

 ochrana potravín a vody pred škodlivinami a zamorením; 

2.  Zdravotná príprava 

 poskytnutie prvej pomoci s pomocou lekárničky v osobnom automobile; 

 prvá pomoc pri otrave plynom, chemikáliami; 

 prvá pomoc pri šoku, proti šokové opatrenia; 

 vytiahnutie poraneného z rokliny; 



 znehybnenie pri poranení panvy, krčnej chrbtice, hrudníka; 

 ošetrenie a znehybnenie otvorenej zlomeniny; 

 umelé dýchanie z pľúc do pľúc ( ústami, nosom ), masáţ srdca; 

 zastavenie tepnového, ţilového a vlásočnicového krvácania; 

3.  Pohyb a pobyt v prírode 

 príprava pochodu, zhotovenie harmonogramu a náčrtu pochodu; 

 výber a úprava plochy pre stanovanie, stavanie turistického stanu; 

 meranie rýchlosti, šírky a hĺbky vodného toku; 

 prekonávanie vodnej prekáţky; 

 správanie sa pri prietrţi mračien a prívaloch vody; 

 značenie mostov a prechodov cez vodné toky; 

 

Obsahové zameranie v 8.ročníku 

1.  Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

 jadrové zbrane a ich ničivé účinky; 

 ochrana pre svetelným ţiarením; 

 ochrana pred tlakovou vlnou ( tlakovým nárazom ); 

 ochrana pred prenikavou radiáciou a rádioaktívnou kontamináciou; 

 hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu,; 

 lokalizácia a likvidácia poţiaru s jedovatými splodinami horenia; 

 nebezpečné látky v okolí školy – zásady ochrany pri ich úniku, evakuácia z ohrozeného 

územia; 

 kolektívna ochrana – druhy úkrytov, pravidlá správania sa v úkrytoch; 

 odstraňovanie nebezpečných látok z povrchu terénu, budov a materiálu; 

2.  Zdravotná príprava 

 hromadné nešťastia, triedenie chorých a ranených; 

 postup pri poskytovaní prvej pomoci v mieste hromadného nešťastia; 

 praktické riešenie prvej pomoci topiacej sa osobe; 

 technická a zdravotná pomoc pri poranení elektrickým prúdom; 

 prvá pomoc pri popáleninách; 

 poskytnutie zdravotníckej pomoci pri strate vedomia; 

 poskytnutie prvej pomoci pri úpaloch; 

 sterilizácia prostriedkov; 



 nebezpečenstvo pohlavných chorôb, zásady prevencie; 

 alkoholizmus, drogy, toxikománia – škodlivé účinky, prevencia; 

3.  Pohyb a pobyt v prírode 

 pochod podľa pripravených azimutov, tabuľka pochodu; 

 vybavenie zdravotníckym materiálom pri individuálnej turistike( pešo, bicyklom); 

 značkovanie turistických ciest a chodníkov; 

 príprava jednoduchej teplej stravy s pouţitím ohňa, zásady bezpečnosti; 

 odstraňovanie devastačných následkov spôsobených ľuďmi v prírode; 

 

Obsahové zameranie v 9. ročníku 

1.  Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

 úlohy CO vyplývajúce zo Ţenevských dohovorov a dodatkových protokolov; 

 civilná ochrana v Slovenskej republike, jej miesto úlohy a poslanie; 

 analýza územia obce, mesta, okresu; 

 organizovanie jednotiek civilnej ochrany – štáby a odborné jednotky; 

 varovné signály CO – činnosť po ich vyhlásení; 

 činnosť pri záchrane ľudí zo závalov a poškodených krytov; 

 jódová profylaxia ( v okolí AE ); 

2.  Zdravotná príprava 

 preverenie vedomostí a prehĺbenie návykov a zručností z poskytovania prvej pomoci pri 

rôznych poraneniach, zlomeninách, obväzovanie, znehybňovanie častí tela; 

 darcovstvo krvi a transplantácie orgánov ľudského tela; 

 správanie sa pri náleze zraneného mimo obývaného priestoru; 

 prevencia proti kliešťovej encefalitíde; 

3.  Pohyb a pobyt v prírode 

 základný turistický výstroj; 

 absolvovanie trasy primeranej veku; 

 povinnosti turistov pri ochrane ţivotného prostredia; 

 

 

Výstupné vzdelávacie štandardy s exemplifikačnými úlohami povinného učiva ochrany 

života a zdravia pre nižšie sekundárne vzdelávanie základných škôl 

 



T e m a t i c k ý c e l o k : Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana 

Obsahový štandard: 

Činnosť po varovaní varovnými signálmi. Pouţívanie prostriedkov individuálnej ochrany. 

Základné zručnosti pri pouţití ochrannej masky. Kompletizovanie ochrannej masky, 

pochodová, pohotovostná a ochranná poloha. Čiastočná hygienická očista osôb a čiastočná 

dezaktivácia potravín, vody a materiálu. Ochrana pred účinkami zbraní hromadného ničenia. 

Prevencia proti poţiarom a činnosť po vzniku poţiaru. 

 

Výkonový štandard: 

1. Varovné signály a činnosť po ich vyhlásení.. 

 Poznať varovné signály a základné činnosti po ich vyhlásení. 

 Popísať, ako sa vyhlasuje varovný signál „ Všeobecné ohrozenie“, „ Ohrozenie 

vodou“, „Koniec ohrozenia“. 

 Uviesť, aká je činnosť po vyhlásení varovného signálu „ Všeobecné ohrozenie“. 

 Pripraviť si ochrannú masku do predpísanej polohy po varovaní signálom „ Všeobecné 

ohrozenie“. 

 Vedieť Čo zabezpečiť v byte pred odchodom do úkrytu? 

 Uviesť, kde najbliţšie sa nachádza úkryt a povedz, aký čas potrebuješ na presun do 

úkrytu. 

2.Prostriedky individuálnej ochrany. 

 Poznať prostriedky individuálnej ochrany a vedieť ich správne pouţívať. 

 Popísať z akých hlavných častí sa skladá ochranná maska CM 3-/3h 

 Poznať prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca. 

 Popísať funkciu ochrannej masky. 

 Uviesť, aké polohy ochrannej masky poznáš a čo je pohotovostná poloha. 

 Vymenovať improvizované prostriedky ochrany dýchacích ciest, končatín a tela. 

 Nasadiť si ochrannú masku správnym spôsobom v časovom limite do ochrannej 

polohy. 

 Vedieť dezinfikovať ochrannú masku Prečo je potrebná dezinfekcia. 

 Povedať, čo znamená skratka PIO. 

3.Kolektívna ochrana pred účinkami následkov pri mimoriadnej udalosti. 

 Získať vedomosti a zručnosti v oblasti kolektívnej ochrany. 

 Čo rozumieš pod pojmom kolektívna ochrana osôb ? 



 Popísať čo je evakuácia a ako sa uskutočňuje. 

 Uviesť, aké spôsoby evakuácie poznáš a aké sú povinnosti občanov. 

 Charakterizovať jednotlivé typy úkrytov. 

 Uviesť, čo má obsahovať evakuačná batoţina a aká je povolená hmotnosť pre tvoj 

vek. 

 Povedať základné zásady správania sa v úkrytoch. 

4.Zbrane hromadného ničenia a ich ničivé účinky. 

 Vedieť rozdeliť zbrane hromadného ničenia a poznať ich ničivé účinky. 

 Vymenovať tri druhy zbraní hromadného ničenia. 

 Povedať aké ničivé účinky jadrových zbraní poznáš. 

 Povedať účinky otravných látok a biologických zbraní. 

 Čo je prenikavá radiácia, rádioaktívne zamorenie, svetelné ţiarenie, tlaková vlna a ako 

sa proti nim chránime. 

 Pouţiť individuálnu ochranu pri zamorení ovzdušia otravnou látkou a urči cestu úniku. 

 Vymenovať aké sú zásady ochrany a prevencia pred infekčnou chorobou. 

5.Hygienická očista a ochrana potravín a vody. 

 Poznať zásady ochrany osôb, potravín, vody a materiálu. 

 Povedať, čo rozumieme pod pojmom kontaminácia. 

 Uviesť, čo znamenajú pojmy dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia a dekontaminácia. 

 Vykonať hygienickú očistu tváre, dýchacích ciest, očí, rúk a vrchného oblečenia po 

prechode prašného územia na účelovom cvičení správnym postupom. 

 Popísať, akým spôsobom sa vykoná úplná hygienická očista a špeciálna očista 

materiálu po zamorení rádioaktívnym prachom a otravnými látkami. 

 Popísať, ako chránime vodné zdroje proti zamoreniu. 

 Pripraviť na účelové cvičenie svoje potraviny a vodu do dostupných bezpečných 

obalov proti kontaminácii. 

6.Ochrana proti požiarom. 

 Poznať preventívne opatrenia proti poţiarom a zásady hasenia vzniknutého 

začínajúceho poţiaru. 

 Vymenovať jednoduché hasiace prostriedky a aké horľaviny nimi hasíme. 

 Vymenovať, aké ručné hasiace prístroje a aké horľaviny ktorým hasíme poznáš. 

 Povedať, akým ručným hasiacim prístrojom nesmieme hasiť horiace elektrické 

zariadenie pod prúdom. 



 Povedať, aké horľaviny sa nesmú nachádzať v blízkosti vykurovacích telies. 

 Vymenovať, aké tekuté horľaviny poznáš a akými prostriedkami ich hasíme. 

 Povedať, aké sú zásady manipulácie s otvoreným ohňom. 

 Uviesť, aké základné protipoţiarne opatrenia poznáš, ktoré dodrţujete vo vašej 

domácnosti. 

 Povedať, aké protipoţiarne opatrenia musíme dodrţiavať pri táborení. 

 Povedať, čo prikazujú poţiarne poplachové smernice vo vašej škole. 

 Uviesť, ako privoláš hasičov k vzniknutému poţiaru a ako sa vyhlasuje varovný signál 

„Poţiarny poplach“. 

 

T e m a t i c k ý c e l o k : Zdravotná príprava 

Obsahový štandard: 

Všeobecné zásady prvej pomoci. Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich ţivot – krvácanie, 

zastavenie dýchania, strata vedomia a šok. Základné ošetrenie a znehybnenie končatín 

štandardnými a improvizovanými prostriedkami pri zlomeninách, vyvrtnutiach a 

vykĺbeninách. Zásady pri poranení panvy, krčnej chrbtice. Obväzová technika a odsun 

raneného. Postup pri poskytovaní prvej pomoci pri hromadnom nešťastí, poranení 

elektrickým prúdom, popáleninách , úpaloch, podchladení a otravách. 

 

Výkonový štandard: 

1. Všeobecné zásady pri poskytovaní prvej pomoci 

 Poznať základné zásady prístupu k zranenému, technickú a zdravotnícku prvú pomoc. 

 Vymenovať tie činnosti, ktoré patria do technickej a zdravotníckej prvej pomoci. 

 Vymenovať dôleţité ţivotné funkcie. 

 Popísať, ako zistíš, či postihnutý dýcha, je pri vedomí a či je krvný obeh funkčný. 

 Uviesť technickú činnosť záchrancu pri poranení elektrickým prúdom a otrave 

v zadymenom priestore. 

 Vymenovať jednotlivé zásady proti šokových opatrení. 

 Povedať , ktorým zraneným poskytneš pomoc najskôr pri väčšom počte zranených 

osôb. 

 Aký je postup privolania odbornej zdravotníckej pomoci k zranenému? 

2.Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život. 

 Poznať druhy krvácania , spôsoby zastavenia a obnovenie krvného obehu. 



 Porovnať vonkajšie a vnútorné krvácanie. 

 Popísať rozdiel medzi ţilovým, tepnovým a vlásočnicovým krvácaním. 

 Vymenovať tlakové body a uveď ich význam pri zastavení krvácania. 

 Popísať, ako budeš postupovať pri príznakoch vnútorného krvácania. 

 Vymenovať spôsoby zastavenia krvácania z poranenej tepny. 

 Poskytnúť prvú pomoc zastavenia tepnového krvácania pomocou tlakového obväzu 

pri poranení ramennej tepny. 

 Povedať, prečo nesmieme podávať tekutiny pri vnútornom krvácaní. 

 Popísať, ako ošetríš krvácajúcu povrchovú reznú ranu. 

 Uviesť, kedy uskutočňujeme masáţ srdca a popíš, akým spôsobom sa vykonáva. 

 Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri zastavení dýchania. 

 Povedať, podľa akých príznakov zistíme, ţe postihnutý nedýcha. 

 Uviesť moţné príčiny zastavenia dýchania. 

 Popísať, akým spôsobom uvoľníme dýchacie cesty. 

 Vykonať vo dvojici správne umelé dýchanie z úst do úst a nepriamu masáţ srdca na 

modeli (Resusci Anne ). Ak nemáš model, popíš presný postup. 

 Uviesť počet stlačení hrudníka na jeden vdych postihnutému so zastaveným dýchaním 

a krvným obehom. 

 vykonať na figurantovi správne uloţenie do stabilizovanej polohy. 

 Vedieť zvládnuť situáciu a poskytnúť prvú pomoc postihnutému so stratou vedomia, 

podchladení, otravách a popáleninách. 

 Uviesť, ktoré ţivotné funkcie kontrolujeme u postihnutého so stratou vedomia. 

 Povedať, čo nám signalizujú modré pery u postihnutého so stratou vedomia. 

 Popísať, ak postihnutý dýcha, do akej polohy ho uloţíme. 

 Povedať, aké sú moţné príčiny straty vedomia. 

 Uviesť, ako zabezpečíme odbornú pomoc a prevoz do nemocnice. 

 Popísať prvú pomoc pri podchladení. 

 Povedať, čo spôsobuje otravy, ktoré sú najčastejšie druhy a ako poskytneme prvú 

pomoc. 

 Charakterizovať stupne popálenia a popíš prvú pomoc pri obarení. 

 Popísať príznaky podchladenia a prehriatia, prevenciu a prvú pomoc pri omrzlinách a 

úpale. 



 Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri zlomeninách a iných poškodeniach končatín a 

chrbtice. 

 Zvládnuť základnú obväzovú techniku a poznať princípy transportu. 

 Vymenovať štandardné a improvizované prostriedky na znehybnenie končatín. 

 Znehybniť zatvorenú zlomeninu predlaktia na figurantovi veľkým závesom pomocou 

trojrohej šatky. 

 Popísať, ako ošetríme otvorenú zlomeninu predkolenia. 

 Znehybniť štandardnými prostriedkami zatvorenú zlomeninu predkolenia. 

 Popísať Kramerovú a nafukovaciu dlahu, uveď spôsob pouţitia. 

 Povedať, do akých polôh uloţíme postihnutého s poranením brucha a hrudníka. 

 Uloţiť spoluţiaka do proti šokovej polohy. 

 Vedieť zvládnuť základnú obväzovú techniku a poznať princípy transportu. 

 Uviesť rozdelenie obväzov podľa účelu. 

 Zaradiť krycie, tlakové, odsávacie, nepriedušné, upokojujúce a spevňujúce obväzy k 

jednotlivým poraneniam. 

 Popísať a ukáţ tri spôsoby pouţitia trojrohej šatky. 

 Pouţiť prakový obväz na ošetrenie nosa a brady. 

 Určiť na obrázku, ktorý je kruhový, špirálový, osmičkový a klasový obväz. 

 Ošetriť a obviaţ simulované poranenie prstu ruky. 

 Povedať, pri akom zranení pouţijeme nepriedušný obväz. 

 Uviesť, aká je zásada pri podozrení z poranenia chrbtice a krčných stavcov. 

 Uviesť aké spôsoby odsunu raneného vzhľadom na charakter zranenia poznáš . 

 Zhotoviť vo dvojici improvizované nosidlá na účelovom cvičení. 

 Povedať, aké zásady platia pri transporte zranených na nosidlách. 

 

 T e m a t i c k ý c e l o k : Pohyb a pobyt v prírode 

Obsahový štandard: 

Určovanie svetových strán pomocou prírodných úkazov , buzoly a určovanie azimutov. 

Orientácia mapy, čítanie z mapy a topografické značky. Určenie vlastného stanovišťa, odhad 

vzdialeností, určenie výškového rozdielu a krokovanie. Mierka mapy a zhotovenie situačného 

a topografického náčrtu. Zhotovenie schematického náčrtu a pochod podľa azimutov. 

Turistické značky a chodníky. Výber miesta pre stanovanie, príprava ohniska a jednoduchej 

stravy. Preventívna ochrana proti blesku a prívalu vody. Poznávanie krajiny, pamiatok. 



 

Výkonový štandard: 

1. Pohyb v prírode pomocou mapy a buzoly. 

 Zvládnuť pohyb a orientáciu v prírode pomocou mapy a buzoly. 

 Určiť svetové strany podľa slnka a hodiniek a spresni ich pomocou buzoly. 

 Zorientovať sa na mape  a určiť vlastné stanovište. 

 Uviesť, aké topografické značky sa nachádzajú v blízkosti tvojho stanovišťa na mape. 

 Určiť z mapy nadmorskú výšku tvojho stanovišťa. 

 Určiť vzdialenosť do nasledujúceho bodu pochodu podľa mierky mapy. 

 Povedať, aká je dĺţka tvojho kroku a koľko tvojich krokov predstavuje 100 m. 

 Zhotoviť situačný a topografický náčrt pochodu. 

 Zhotoviť schematický náčrt a pochoduj podľa zvolených azimutov s vyuţitím 

turistických značiek a chodníkov. 

2. Pobyt v prírode a jej ochrana. 

 Poznať prírodu, zásady pobytu v nej a vedieť ju chrániť. 

 Popísať najvhodnejšie miesto na postavenie stanu. 

 Uviesť, aké sú zásady pre zhotovenie a uhasenie ohniska. 

 Povedať, aké sú zásady pri odchode z miesta táborenia. 

 Povedz, prečo nesmieme počas búrky stáť pod osamelým stromom alebo na voľnej 

ploche v prírode. 

 Povedať, z akého dôvodu musíme zmeniť miesto táborenia pri rieke počas výdatného 

trvalého daţďa  . 

 

Proces 

Učivo „ Ochrana ţivota a zdravia“ má niekoľko špecifík a odlišností od ostatných 

vyučovacích predmetov v základnej škole. Základným znakom učiva OZO je, ţe hoci nemá 

vyučovací predmet, je učivo pre ţiakov prvej a druhej zdravotnej skupiny povinné a výsledky 

sa neklasifikujú. Poslanie učiva je zamerané prípravou ţiakov v koedukovanej forme na 

správne činnosti a konania v prípade vzniku nebezpečnej mimoriadnej situácie. Ţiaci si v 

priebehu výchovného a vzdelávacieho procesu osvojujú potrebné vedomosti, zručnosti, 

návyky a schopnosti. 

Zvláštnosťou učiva OZO je viac tematický obsah navzájom nie podobný. Pre osvojovanie 

vedomostí a zručností sa vyuţívajú účelové cvičenia a didaktické hry, prípadne niektoré 



vhodné poznatky z iných oblastí vzdelávania. Pouţívané metódy rešpektujú beţné didaktické 

postupy, ţiada sa však uplatňovať menej verbálne a viac názorné metódy, cvičenia a kontroly. 

Dôleţitú funkciu plnia aktivizujúce a motivačné hodnotenia, samostatné alebo skupinové 

činnosti. Ţiaci majú v priebehu osvojovania učiva získať poznatky o potrebnosti a 

nenahraditeľnosti učiva pri vzniku a priebehu mimoriadnej situácie. Odporúčame spracovať a 

skoordinovať učivo vybraných vyučovacích predmetov k jeho vyuţitiu v medzi 

predmetových vzťahoch v prospech učiva OZO. Prvky učiva sú zapracované do učebných 

osnov povinných predmetov (telesná výchova, prírodoveda, pracovné a technické vyučovanie, 

biológia, zemepis, fyzika, chémia, vlastiveda) a sú ich neoddeliteľnou súčasťou. 

Rozdielnosť v procese vyučovania učiva OZO je, ţe sa realizuje prevaţne mimo učební so 

špecifickým materiálom a učebnými pomôckami. Dávame na zváţenie zaradenie niektorých 

tém do ÚC vzhľadom na : 

- priestorové podmienky školy, 

- blízkosť vhodného terénu, 

- dostupnosť materiálu a pomôcok na precvičovanie, 

- náročnosť, alebo neprimeranosť poţiadaviek a úloh na ţiakov vzhľadom na pohlavie a vek, 

- odbornú pripravenosť pedagogických pracovníkov. 

Na procese realizácie učiva sa okrem tém vo vybraných povinných predmetoch a účelových 

cvičení podieľajú aj : 

- školský reţim ( disciplinovanosť a kolektivizmus ), 

- civilná ochrana a objektová ochrana, 

- záujmová činnosť ( príprava mladých zdravotníkov, poţiarnikov, záchranárov CO, 

športových strelcov a pod.), 

Nakoľko sa učivo nerealizuje v samostatnom predmete, je potrebné, aby riaditeľ školy 

zabezpečovaním a usmernením učiva poveril zodpovedného učiteľa. Osobitnú pozornosť je 

treba venovať príprave a rozširovaniu materiálového zabezpečenia výučby, ktoré vzhľadom 

na prevaţujúci praktický charakter výučby bezprostredne ovplyvňuje kvalitu plnenia cieľov. 

Poverení organizátori zodpovedajú za účelné skĺbenie organizačnej a metodickej stránky tejto 

náročnej formy vyučovania. Odporúča sa vypracovať námetovú situáciu a túto spojiť so 

súťaţením tried po ročníkoch. Vzhľadom na priestorové a materiálne ťaţkosti je vhodné v 

jeden deň organizovať cvičenie maximálne s tromi triedami. Osobitnú pozornosť je potrebné 

venovať získaniu poţadovaných „výstupných“ vedomostí, zručností a návykov ţiakov 

deviateho ročníka. Preto je účelné organizovať cvičenia s týmito triedami osobitne s čo 

najväčším počtom starostlivo pripravených a materiálovo zabezpečených stanovíšť. 



V rozsahu učiva pre 9. ročník základnej školy treba zvýrazniť skutočnosť, ţe časť ţiakov sa 

zapojí do rôznych výrobných a nevýrobných činností bez ďalšieho vzdelávania. Preto ich 

vedomosti zručnosti a návyky z ochrany ţivota a zdravia treba posudzovať aj z toho hľadiska. 

 

Bezpečnostné opatrenia pri didaktických hrách na školách 

Za organizáciu ochrany a bezpečnosti pri uskutočňovaní didaktických hier a účelových 

cvičení zodpovedá vedúci didaktických hier a vedúci účelových cvičení, ktorý je povinný : 

- organizovať označenie priestoru DH (UC) a poriadkovú sluţbu v nebezpečných miestach, 

označenie a ohraničenie nebezpečných priechodov a miest, 

- označiť miesta imitácie a zaistiť bezpečnosť pri označení jednotlivých situácií, 

- udrţiavať poriadok pri činnosti cvičiacich značkárov, 

- spracovať pokyny pre bezpečnostné opatrenia pri cvičení v závislosti od miestnych 

podmienok, aby sa nimi oboznámili všetci účastníci didaktických hier, 

- kontrolovať osobne a prostredníctvom svojich zástupcov a pomocníkov dodrţiavanie 

bezpečnostných opatrení počas cvičenia. 

Za dodrţiavanie bezpečnostných opatrení počas didaktických hier sú zodpovední vedúci na 

jednotlivých pracoviskách, ktorí sú povinní : 

- oboznámiť ţiakov so stanovenými bezpečnostnými opatreniami, 

- oboznámiť cvičiacich s nebezpečnými miestami a označiť ich, 

- kontrolovať dodrţiavanie bezpečnostných opatrení, najmä počas imitácie a praktickej 

činnosti. 

Počas didaktických hier a účelových cvičení je zakázané : 

- preváţať imitačné prostriedky spoločne s osobami, 

- pouţívať nesprávnu či poškodenú techniku a dopravné prostriedky, 

- pohybovať sa a zdrţiavať sa v miestach presunov a činnosti techniky, 

- pouţívať rádiové stanice bliţšie ako 100 m od vedenia vysokého napätia, pracovať s nimi 

bez uzemnenia, 

- pouţívať nesprávne a poškodené imitačné prostriedky, pouţívať ich improvizáciu, 

- rozmiestňovať značkárov v miestach nebezpečnej imitácie, 

- pouţívať zápalné a dymové prostriedky bliţšie ako 50 m od osôb a ľahko zápalných látok 

(materiálov). Dymové prostriedky nepouţívať menej ako 200 m od obydlia a komunikácií, 

- uskutočňovať cvičné výbuchy v obytných miestach a na vodných plochách, 

- zbierať nepouţité – nevybuchnuté imitačné prostriedky a demontovať ich, 



- vykonávať činnosť v zadymených priestoroch bez ochranných pomôcok a zaistenia inou 

osobou, 

- dotýkať sa vodičov elektrickej energie a vodivých kovových predmetov bez preverenia ich 

odpojenia od elektrickej energie, 

- pohybovať sa v nebezpečných miestach, 

- vykonávať zemné práce bez súhlasu príslušných územných správnych orgánov, 

- rozkladať oheň v lesných porastoch a na miestach s moţnosťou vzniku poţiaru, 

- piť vodu z nepreverených vodných zdrojov. 

 

 

Na zaistenie bezpečnosti sa musia dodrţiavať tieto špecifické opatrenia: 

- dodrţiavať stanovené bezpečnostné opatrenia pre činnosť v príslušnom objekte (mieste), 

- pri činnosti v rámci účelového cvičenia zabezpečiť jednotlivé miesta proti poškodeniu, 

- zabrániť prípadnému narušeniu inţinierskych sietí a technologických zariadení výrobného 

procesu, 

- uskutočniť prieskum predpokladaných miest účelového pre didaktické hry, 

- priestory činnosti označiť stanovenými značkami ( tabuľkami ), 

- nedovoliť prekročenie noriem pobytu a práce v ochranných maskách a iných ochranných 

prostriedkoch. 

Pri činnosti v lesných priestoroch : 

- Uskutočniť prieskum a označiť nebezpečné a nepriechodné miesta, 

- Zaistiť dodrţiavanie všetkých protipoţiarnych opatrení, 

 - Zabezpečiť zdravotnícke opatrenia pri moţnom úraze, proti uštipnutiu hadom, 

otravám a pod. 

 


