
Učebný plán 

 
Základná škola s MŠ Ráztočno podľa zriaďovacej listiny MŠ SR (19. 11. 2002) je plnoorganizovanou 

školou s ročníkmi 1.- 9. Z dôvodu demografického vývoja a poklesu žiakov a tým znižovaním 

finančných prostriedkov (financovanie na žiaka) škola musela pristúpiť k spájaniu ročníkov to tried. 

Spájanie ročníkov  do tried závisí od počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch. 

Škola má pod 100 žiakov (73). Nespĺňa požiadavky o počte žiakov  zo školského zákona a preto 

postupuje  podľa § 29 ods. 16 písm. e) zákona 245/2008 Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K spájaniu ročníkov do tried 

dochádza  na 1. stupni a na výchovných predmetoch a disponibilných hodinách. Na II. stupni sa 

spájajú žiaci na výchovných predmetoch, disponibilných hodinách a na premetoch s najvyšším 

počtom hodín a to nie na všetkých hodinách s informovaným súhlasom rodičov so súhlasom Rady 

školy a obecného zastupiteľstva. Spájanie žiakov ročníkov do tried závisí od počtu žiakov 

a pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a obce – zriaďovateľa školy. 

Škola zabezpečuje plnenie počtu vyučovacích hodín podľa vytvoreného školského učebného  plánu  

a dodržiava predpísaný počet  vyučovacích hodín podľa Rámcového učebného plánu ŠVP. Počas 

školského roka je v škole dodržiavaný Školský vzdelávací program, učebné osnovy, učebný plán 

vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, vzdelávacím programom a Rámcovým 

učebným plánom. 

 
POZNÁMKY K UČEBNÉMU PLÁNU 

 

Rozsah týždenného počtu hodín  

1.-9. r. Základ Disponibilné hodiny  Spolu 

I. stupeň 1.-4.r.  88 hodín 8 96 

II. stupeň 5.-9.r  127 hodín 19 146 

 

1.- 9. ročník sa vyučuje podľa Rámcového učebného plánu inovovaného Štátneho vzdelávacieho 

programu. Z dôvodu nízkeho počtu žiakov školy sa žiaci vyučujú v spojených triedach podľa 

ročníkov nasledovne: 

Samostatne po ročníkoch na I. stupni  sa vyučujú žiaci 1. a 3. ročníka. Spojení dvoch ročníkov do 

triedy sú žiaci 2.+ 4. ročníka. Na prvom stupni sú žiaci spojení na disponibilných hodinách, na 

výchovných predmetoch a hodinách s najvyšším počtom. Žiaci v spojených triedach majú aj 

samostatné vyučovacie hodiny. O spájaní a samostatných vyučovacích hodinách sú rodičia 

informovaní a sú informovaní aj tom, ako vyučovanie v spojených ročníkoch prebieha. Pozornosť sa 

venuje rozvíjaniu zručností pracovať samostatne, v skupinách aktivizujúcimi vyučovacími metódami 

s individuálnym a diferencovaný prístupom.   

 

Počty žiakov na 1. stupni 

 

Ročník Počet žiakov 

1.  8 

2. 5 

3. 13 

4. 9 

 

Na výchovných predmetoch sa spájajú žiaci 1.+2.r., 3.+ 4. r. v predmetoch a disponibilných hodinách 

podľa obsahového a výkonového štandardu predmetov - príbuzné tematické celky a  možné 

špirálovité rozvíjanie a upevňovanie poznatkov v predmete.  

Na  druhom stupni sa žiaci vyučujú  samostatne po ročníkoch, so spojením vyučovacích hodín podľa 

najvyššieho počtu hodín v triedach 6.+ 7. r., 8.+ 9.ročník. Piaty ročník je vyučovaný samostatne. Žiaci 

druhého stupňa 5.-9. ročník sú spájaní na výchovných predmetoch, disponibilných hodinách 

a predmetoch s najvyšším počtom hodín súčasne s vyučovaním aj samostatných hodín. Pri tomto 

spôsobe vyučovania sú žiaci vedení k samostatnej práci, k činnosti prevziať svoju zodpovednosť za 

podanie čo najlepšieho výkonu, používať zručnosti života a získané kompetencie z vyučovania 



samostatných hodín pri nízkom počte žiakov s uplatňovaním individuálneho prístupu, projektového 

vyučovania, vyučovania v skupinách a integrácii predmetov.  

 

 

Počty žiakov na 2. stupni 

 

Ročník Počet žiakov 

5.  11 

6. 7 

7. 5 

8. 5 

9. 10 

 

 

 

 

Profilácia školy je orientovaná na prepojenie výchovno-vzdelávacieho procesu od materskej školy po 

deviaty ročník – vyučovanie anglického jazyka, informatiky a pohybovej výchovy. Orientujeme sa 

na integráciu predmetov. Na prvom stupni od prvého ročníka je predmet  funkčná gramotnosť 

orientovaná na integráciu predmetu informatika, prvouka, slovenský jazyk. Na tento predmet sú 

vypracované učebné osnovy a tematický plán učiteľa. Vzdelávací štandard funkčnej gramotnosti 

nepredstavuje iba súhrn obsahu a výkonu zo vzdelávacieho štandardu jedného predmetu vzdelávacej 

oblasti. Je to program obsahového a výkonového štandardu z viacerých predmetov vzdelávacích 

oblastí, gramotností a prierezových tematík  a navrhnutých viacerých rôznych činností a otvorených 

príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných možností žiaka. V predmete sa smeruje  

k  uvedomenému čítaniu , písaniu krátkych textov, z východiskových tém prvouky v prvotnom písaní 

na klávesnici PC. Vzdelávacím štandardom v predmete je  súbor požiadaviek na vedomosti – pojmy, 

zručnosti a návyky. 

Vyučované predmety  na druhom stupni z dôvodu nízkeho počtu žiakov 38, sú spájané s vyššou 

a posilnené disponibilnými hodinami. Nespojené sú predmety s hodinovou dotáciou. Na prvom 

a druhom stupni  k vyrovnaniu náukového charakteru vyučovania je u žiakov 3. ročníka, 5. – 9. 

ročníka posilnená disponibilnou hodinou pohybová výchova – dosiahnuté výsledky v športových 

súťažiach. Pre disponibilné vyučovacie hodiny sa nevypracúvajú učebné osnovy, keďže sú to nie 

nové predmety ale posilňujú obsahový a výkonový štandard najmä v predmetoch slovenský jazyk 

a literatúra, matematika, dejepis, anglický jazyk. Docvičením a upevnením obsahového 

a výkonového štandardu v predmetoch smerujeme k tomu, aby žiaci školy mohli čo s najlepšími 

základmi prejsť na ďalšie vzdelávanie - ISCED 3. Už viacero rokov po zisťovaní prípravy na SŠ žiaci 

školy sú úspešní v prijímacích pohovor na stredné školy podľa ich výberu .     

Prierezové témy, a gramotnosti sú  vyučované v podobe projektov na začiatku a konci školského roka 

a súčasne aj pri tematických celkov v jednotlivých predmetoch. Ochrana života a zdravia 
sa realizuje  dvakrát počas školského roka podľa vypracovaného a schváleného projektu. Žiaci školy 

sa zúčastnia tento školský rok plaveckého výcviku. 

 
 
 
 


