
Vlastné poznámky k RUP 

 

1. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách do 20 žiakov. 

V školskom roku 2017/2018 sa delia žiaci na týchto predmetoch nasledovne: 

5. ročník:   2 skupiny NBV   1 skupina ETV 

6. ročník:   2 skupiny NBV   2 skupiny ETV  

7. ročník:  2 skupiny NBV  2 skupiny ETV 

8. ročník:  1 skupina NBV  1 skupina ETV 

9. ročník:  2 skupiny NBV  1 skupina ETV 

2. Cudzie jazyky - vyučuje sa anglický jazyk – všetci žiaci od 5. ročníka. Žiaci sa delia 

na skupiny podľa potreby do 17 žiakov nasledovne 

5. A, 6.A, 6.B, 7.A,7.B, 8.A, 9.A :  po 2 skupiny       

3. Ako druhý cudzí jazyk od 6. ročníka majú žiaci na výber:  

• nemecký jazyk 

• ruský jazyk 

Žiaci sa delia alebo spájajú na skupiny podľa potreby do 17 žiakov.  

4. Informatika  sa delí na skupiny, podľa potreby do 17 žiakov nasledovne: 

5. A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A  na 2 skupiny       

5. Pri prestupe žiaka škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak 

vzdelával na predchádzajúcej škole. V prípade zistených odlišností zabezpečí žiakovi 

ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roka. 

6. V predmete technika sa spájajú a delia triedy na skupiny podľa potreby do 17 žiakov 

v skupine. 

7. Vo vyučovacom predmete technika prihliadame na personálno-odborné a materiálno-

technické podmienky školy. Vzdelávací štandard učebného predmetu technika sa člení 

na dva tematické okruhy technika a ekonomika domácnosti, pričom každý z nich sa 

ďalej člení na jednotlivé tematické celky. Dôraz sa kladie na tematický okruh 

technika.  

8. Triedy na druhom stupni školy v predmete Telesná a športová príprava sa delia a 

spájajú na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet 

žiakov v skupine je 25.  

9. 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. 

10. Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny na 

predmet športová príprava. V rámci disponibilných hodín majú pridanú 1h na predmet 

športová príprava so zameraním na futbal.  /3 + 1/ Škola si pripravila obsah predmetu, 

ktorý vytvára profiláciu školy vo vyučovacej oblasti Zdravie a pohyb. 

11. Použitie disponibilných hodín: 

5. ročník: ANJ – 1h, DEJ – 1h, TCH – 1 h variant A 

6. ročník: 2.cudzí jazyk – 2h, ANJ – 1h, BIO – 1 h variant A 

7. ročník: SJL – 1h, 2.cudzí jazyk – 2h, MAT – 1h – variant A 

8. ročník: 2.cudzí jazyk – 2h, MAT – 1h – variant A 

9. ročník: 2.cudzí jazyk – 2h, FYZ – 1h, BIO – 1h – variant A 

 

 



 

Dodatok k poznámkam: 

 

Školský rok 2018/2019 

1. V 5. – 8. ročníku sa žiaci vzdelávajú podľa iŠkVP , žiaci v 9.ročníku sa vzdelávajú 

podľa pôvodného ŠkVP. 

Zmeny v RUP pôvodného ŠkVP – 9. ročník: 

Variant A 

• OBN – 2 hodiny 

• 2.cudzí jazyk – 1 hodina 

       Variant- športové triedy 

• GEO – 2 hodiny 

• 2.cudzí jazyk – 1 hodina 

2. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách do 20 žiakov. 

V školskom roku 2017/2018 sa delia žiaci na týchto predmetoch nasledovne: 

5. ročník:   2 skupiny NBV   2 skupiny ETV 

6. ročník:   2 skupiny NBV   1 skupina ETV  

7. ročník:  2 skupiny NBV  1 skupina ETV 

8. ročník:  2 skupiny NBV  1 skupina ETV 

9. ročník:  1 skupina NBV  1 skupina ETV 

3. Cudzie jazyky - vyučuje sa anglický jazyk – všetci žiaci od 5. ročníka. Žiaci sa delia 

na skupiny podľa potreby do 17 žiakov nasledovne 

5. B, 6.A, 6.B, 7.A,7.B, 8.A, 8.B, 9.A :  po 2 skupiny       

4. Ako druhý cudzí jazyk od 6. ročníka majú žiaci na výber:  

• nemecký jazyk 

• ruský jazyk 

Žiaci sa delia alebo spájajú na skupiny podľa potreby do 17 žiakov.  

5. Informatika  sa delí na skupiny, podľa potreby do 17 žiakov nasledovne: 

5. B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B  na 2 skupiny   

6. Žiaci 9.B triedy zaradení do kategórie U16 Futbalovej akadémie FC Nitra budú 

čiastočne oslobodení od vyučovania v jednotlivých predmetoch na žiadosť zákonného 

zástupcu nasledovne: 

• DEJ – 2 hodiny (pôvodne 3) 

• GEO – 1 hodina (pôvodne 2) 

• ANJ – 2 hodiny (pôvodne 3) 

• MAT – 4 hodiny (pôvodne 5) 

           Žiaci majú upravenú časovú dotáciu v učebných osnovách, ktoré sú prílohou k ŠkVP. 

 

  

  


