
 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 

PROGRAM 
INOVOVANIE OD 2021/22 

 

Platí pre 3. ročník: triedy 3.A, B, C 

Platí pre 5. ročník: triedy 5.A, B, C 

 

Od budúceho školského roku 2021/22 inovujeme školský vzdelávací program (ŠkVP) a meníme 

učebný plán pre žiakov 3. a 5. ročníka (terajších druhákov a štvrtákov). 

Snahou školy je vyformovať triedy, ktoré budú nadväzovať na tradície našej školy a zároveň budú 

plne odrážať požiadavky súčasného moderného vzdelávania s perspektívou dobrého uplatnenia sa 

v praxi. 

 

Našim cieľom je podchytiť talentované deti a dať im v rámci učebného plánu väčší priestor na 

rozvoj ich jazykových alebo matematických zručností - resp. v rámci edukácie posilniť informatiku 

a rozvoj digitálnych zručností žiakov. 

 

 

AKÝ JE ZÁMER ŠKOLY? 
 

Zámerom školy je samozrejme posunúť sa zase o kúsok dopredu. Posledná väčšia zmena školského 

vzdelávacieho programu bola v šk. roku 2014/15, kedy sme zo školského učebného plánu odstránili 

všetky nepovinné predmety - ako napr. projektová hodina, mladý záchranár, environmentálna 

výchova, regionálne dejiny, finančná gramotnosť a pod. A jednotlivé tematické celky z týchto 

vzdelávacích oblastí sme priamo implementovali do povinných predmetov, pričom sme sa sústredili 

hlavne na posilnenie cudzích jazykov, slovenského jazyka a literatúry, matematiky a prírodovedných 

predmetov.  

Pozitívna odozva a výsledky sa objavili v nasledujúcich rokoch! Naši žiaci (piataci a deviataci) začali 

byť úspešnejší v celoslovenských testovaniach zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky - 

testovanie T5 a T9. Vo vynikajúcich výsledkoch sme pokračovali aj vo vedomostných, športových 

a talentových súťažiach v rámci okresu či kraja. 

Relevantné indikátory úspechu školy za ostatné roky ponúkajú celoslovenský rebríček kvality škôl 

INEKO a okresná súťaž v predmetových olympiádach ŠKOLA ROKA. 



 

ŠKOLA ROKA 
 

Kvalitatívna súťaž škôl v predmetových olympiádach 

 

Organizátorom súťaže je Centrum voľného času Liptovský Mikuláš. Princíp vedomostných a 

talentových súťaží a olympiád je postavený na bodovom ohodnotení úspešných žiakov / riešiteľov. 

Na konci školského roka sa body pre jednotlivé školy sumarizujú. 

Školský rok Konečné umiestnenie školy Celkový počet bodov 

2013/14 2. miesto 120 bodov 

2014/15 1. miesto 103 bodov 

2015/16 1. miesto 184 bodov 

2016/17 1. miesto 212 bodov 

2017/18 1. miesto 231 bodov 

2018/19 2. miesto 174 bodov 

2019/20 Pre pandémiu sa nevyhodnocoval 

 

INEKO 
Rebríček kvality škôl porovnáva jednotlivé typy škôl na celoslovenskej úrovni podľa 45 ukazovateľov, 

ktoré sú objektívne merateľné a pochádzajú od renomovaných štátnych inštitúcií: Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania 

(NÚCEM), Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), zo Štátnej školskej inšpekcie (ŠSI) a od 

spoločnosti EXAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VYCHÁDZAME 

V ÚSTRETY POTREBÁM 

NAŠICH ŽIAKOV 
 

AKO SA ZMENÍ ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN OD 2021/22? 

 

V rámci inovovania ŠkVP meníme od školského roku 2021/22 učebný plán v 3. a 5. ročníku. 

Rešpektujeme pritom dlhoročné tradície našej školy a zároveň chceme ponúknuť našim žiakom 

väčší priestor pre rozvoj ich jazykových, matematických alebo digitálnych zručností a pripraviť ich 

tak lepšie pre uplatnenie sa v ich ďalšom štúdiu na stredných školách.  

Na základe podkladov od výchovného poradcu z ostatných rokov vieme, že naši absolventi 

(deviataci) sa hlásia vo veľkej miere na odbory na stredných školách, ktoré súvisia práve s cudzím 

jazykom, matematikou a prírodnými vedami, informatikou a programovaním.  

 

AKÉ BOLI PODMIENKY VÝBERU ŽIAKOV DO JEDNOTLIVÝCH 

VARIANTOV ALEBO TRIED? 

 

 
 

* CPPPaP = Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  

 

Diagnostický 
test CPPPaP L. 

Mikuláš

• zameranie testu 
na jazykové a 
matematické 
zručnosti žiakov

Vedomostný test 
z ANJ a MAT

• koncoročný test z 
preberaného 
učiva podľa TVVP

Hodnotenie 
vyučujúcim

• záverečné 
hodnotenie 
aktivity a 
výsledkov žiaka



 

ČASOVÁ DOTÁCIA 

A ZAMERANIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČEBNÝ PLÁN - OD 3. ROČNÍKA 

 

 na konci 2. ročníka sa žiaci na základe výsledkov z testovania a hodnotenia vyučujúcich rozdelia 

na predmete anglický jazyk do jazykového a nejazykového variantu. Časová dotácia v týchto 

triedach zostáva nezmenená, teda 3 hod./týždenne v obidvoch variantoch.  

 

Ročník Predmet Variant 

Časová dotácia 

(podľa štátneho 

rámcového učebného 

plánu) 

Časová dotácia (podľa 

navrhovaného 

školského učebného 

plánu) 

3. ročník ANJ 
jazykový a 

nejazykový 
3 hod./týždenne 3 hod./týždenne 

 

 

3. ročník

3.A
(jazykový a 
nejazykový 

variant)

3.B
(jazykový a 
nejazykový 

variant)

3.C
(jazykový a 
nejazykový 

variant) 5. ročník

Matematická
trieda

Jazyková 
trieda

Trieda s 
rozšíreným 
vyučovaním 
informatiky



 

 

UČEBNÝ PLÁN - OD 5. ROČNÍKA 
 

 
 

 na konci 4. ročníka sa žiaci na základe výsledkov z testovania a hodnotenia vyučujúcich rozdelia 

do matematickej triedy, jazykovej triedy a triedy s rozšíreným vyučovaním informatiky. 

 

MATEMATICKÁ TRIEDA (5.A) 

Ročník Predmet 

Časová dotácia (podľa 

štátneho rámcového 

učebného plánu) 

Časová dotácia (podľa 

navrhovaného školského 

učebného plánu) 

od 5. ročníka MAT 4 hod./týždenne 4+1 hod./týždenne 

 

od 6. ročníka MAT 4 hod./týždenne 4+1  hod./týždenne 

 

JAZYKOVÁ TRIEDA (5.B) 

Ročník Predmet 

Časová dotácia (podľa 

štátneho rámcového 

učebného plánu) 

Časová dotácia (podľa 

navrhovaného školského 

učebného plánu) 

od 5. ročníka ANJ 3 hod./týždenne 3+1 hod./týždenne 

 

od 6. ročníka 

ANJ 3 hod./týždenne 3+1 hod./týždenne 

NEJ/RUJ 0 hod./týždenne 
1 hod./týždenne 

+ od 7. ročníka 2 hod./týždenne 

 

TRIEDA S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM INFORMATIKY (5.C) 

Ročník Predmet 

Časová dotácia (podľa 

štátneho rámcového 

učebného plánu) 

Časová dotácia (podľa 

navrhovaného školského 

učebného plánu) 

od 5. ročníka INF 1 hod./týždenne 1+1 hod./týždenne 

 

od 6. ročníka INF 1 hod./týždenne 1+1  hod./týždenne 

 

* Pozn.: učebný plán pre 7.- 9. ročník bude rozpracovaný následne. M
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