
Poznámky 

 

1. Rozdelenie tried a zriaďovanie skupín v školskom roku 2017/18 sa uskutočňuje 

v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy. Vo vyučovacej oblasti Jazyk 

a komunikácia – anglický jazyk a Matematika a práca s informáciami – informatika 

sme triedy 1A,1B,2A,2B,3A,4A,4B rozdelili do dvoch skupín ( žiakov menej ako17), 

aby nadobúdanie a overovanie získaných vedomostí bolo účinnejšie. Trieda 3.B je 

zachovaná ako jedna skupina, nakoľko má žiakov menej ako 17. 

2. S prihliadnutím na záujem žiakov o vyučovanie v oblasti Človek a hodnoty – 

v predmetoch etická výchova a náboženská výchova sme spájali počty žiakov 

v triedach nasledovne – etická výchova: 1A+1B (15 ž.), 2A+2B+3A (16 ž. ), 

3B+4A+4B (14 ž.). Náboženská výchova: 4A+4B (20 ž.),  v ostatných triedach sa 

žiaci delili podľa ročníkov (menej ako 20 ž.). Ak si žiak vyberie daný predmet, 

navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka. 

3. Na hodinách anglického jazyka sú žiaci v každej triede delení na dve skupiny  tak ,aby 

počet žiakov v skupine nepresiahol 17 žiakov. 

4. Voliteľné / disponibilné/ hodiny použila škola na dotvorenie školského vzdelávacieho 

programu a profilácie školy. Posilnili sme a doplnili vo vyučovacej oblasti Jazyk 

a komunikácia - vyučovací predmet Anglický jazyk v prvom ročníku  o jednu 

vyučovaciu hodinu, v druhom ročníku o dve vyučovacie hodiny. Vo vyučovacej 

oblasti Matematika a práca s informáciami predmet Informatika sme doplnili 

z disponibilných hodín v dotácii – v prvom i druhom ročníku po jednej vyučovacej 

hodine.  

Škola si sama zvolila a pripravila obsah predmetu Mladý záchranár v treťom a vo 

štvrtom ročníku po jednej vyučovacej hodine. Dotvára našu profiláciu  vo vyučovacej 

oblasti Zdravie a pohyb ako inovačný program podnecujúci  ochranu zdravia 

a prevenciu pred sociálno-patologickými javmi v spoločnosti. 

Jednu disponibilnú hodinu škola využila v treťom ročníku na rozšírenie a prehĺbenie 

obsahu  vo vyučovacej oblasti Človek a príroda – predmet prírodoveda v daných 

tematických celkoch. 

5. Pri prestupe žiaka na našu školu v prípade zistených odlišností zohľadní  žiakovi jeho 

kompenzáciu v priebehu jedného školského roka. 

6. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to 

s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným 

znevýhodnením. 

 

 

 

 

 



Dodatok k poznámkam: 

 

Školský rok 2018/2019 

 

1. Rozdelenie tried a zriaďovanie skupín v školskom roku 2018/19 sa uskutočňuje 

v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy. Vo vyučovacej oblasti Jazyk 

a komunikácia – anglický jazyk a Matematika a práca s informáciami – informatika 

sme triedy 1B,2A,2B,3A,4A rozdelili do dvoch skupín ( žiakov menej ako17), aby 

nadobúdanie a overovanie získaných vedomostí bolo účinnejšie. Trieda 1.A a 4.B  je 

zachovaná ako jedna skupina, nakoľko má žiakov menej ako 17. 

2. S prihliadnutím na záujem žiakov o vyučovanie v oblasti Človek a hodnoty – 

v predmetoch etická výchova a náboženská výchova sme spájali počty žiakov 

v triedach nasledovne – etická výchova:  

1. ročník:   2 skupiny NAV   1 skupina ETV 

2. ročník:   2 skupiny NAV   1 skupina ETV  

3. ročník:  2 skupiny NAV  1 skupina ETV 

4. ročník:  2 skupiny NAV  1 skupina ETV 

Ak si žiak vyberie daný predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského 

roka. 

 


