
Dodatok č. 1 

ku inovovanému školskému vzdelávaciemu programu POJEM 

ZŠ s MŠ Podolie 804 

platný pre šk. rok 2020/21 

 

1. Škola bude v šk. roku 2020/21 v  1. – 4. ročníku postupovať v zmysle doterajších vzdelávacích 

štandardov vyučovacích predmetov Štátneho vzdelávacieho programu schváleného dňa 

6.2.2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0.  

Učivo, ktoré sa nepodarilo prebrať alebo utvrdiť v minulom šk. roku v hlavných predmetoch 

1. – 4. ročníka: 

1. ročník Prvouka - téma Rastliny 

2. ročník 
Matematika - utvrdenie učiva - Súčet a rozdiel čísel do 100 s prechodom 
cez desiatku, Písomné počítanie 

3. ročník 
Slovenský jazyk - učivo zo slohu - opis, rozprávanie,  
Prírodoveda - tematický celok rastliny, utvrdenie témy stavovce 

4. ročník Slovenský jazyk - Neohybné slovné druhy 

 

Nie je kvôli tomu nutné meniť učebné osnovy predmetov, učivo bude priebežne prebrané 

alebo utvrdené. Učivo 4. ročníka v SJL Neohybné slovné druhy bude prebrané v 5. ročníku na 

začiatku školského roka v časti opakovanie učiva 4. ročníka. Priestor na hodinách slovenského 

jazyka bude dostatočný, keďže v učebnom pláne bola predmetu určená dotácia 6 hodín 

týždenne. 

2. Škola bude v šk. roku 2020/21 v  5. – 9. ročníku postupovať v zmysle doterajších vzdelávacích 

štandardov vyučovacích predmetov Štátneho vzdelávacieho programu schváleného dňa dňa 

6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre druhý stupeň základnej školy s platnosťou 

od 1. 9. 2015. Učivo v žiadnom predmete  sa nebude redukovať. Dôjde len k posunu 

niektorých neprebraných tém do vyššieho ročníka: 



a. V predmetoch slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka  neboli prebrané 

učivá: 

ročník Slovenský jazyk a 
literatúra 

Dejepis Občianska náuka 

5.A Prídavné mená, pravopis 
prídavných mien 

-  - 

6.A Citoslovcia, ja–rozprávanie, 
on-rozprávanie 

Nové kráľovstvá v 
Európe 

Vznik a význam EÚ, 
Európska mena - euro 

7.AB Jednočlenná veta, vetný 
základ, viacnásobný vetný 
člen, podmet a prísudok 

Epocha osvietenských 
vzdelancov 

Dobrovoľníctvo 
a charitatívna činnosť.  

 

8.A Literatúra faktu - Právo na zdravie, 
právo na vzdelanie 

9.A - Rok 1989 Dane a daňová 
sústava, Euro 
v Slovenskej republike 

  

Témy v dejepice a občianskej náuke nie je potrebné presúvať do vyšších ročníkov. 

Témy v slovenskom jazyku budú postupne v rámci opakovania prebrané, nie je nutné 

meniť učebné osnovy.  

b. V anglickom jazyku na 2. stupni sa neprebralo nasledovné učivo:  

6.A stupňovanie prídavných mien, vyjadrenie plánovanej budúcnosti, konverzačné 

témy Moja krajina, Zábava 

8.A tvorenie a praktické použitie jednoduchého predprítomného  času, vyjadrenie rady, 

odporúčania, zákazu a príkazu 

Učivo bude priebežne dobrané v šk. roku 2020/21, boli vypracované nové učebné 

osnovy. 

c. V predmete chémia neboli odučené v 8. ročníku témy Tvorba vzorcov a názvov 

oxidov, Tvorba vzorcov a názvov hydroxidov, Tvorba vzorcov a názvov kyselín a 

Tvorba vzorcov a názvov solí. Tieto témy sme presunuli do chémie deviateho ročníka, 

kde boli vypracované nové učebné osnovy a bol do nich vložený tematický celok: 

Tvorba názvov a vzorcov chemických látok. 

d. V predmete Informatika je situácia s neprebraným učivom nasledovná: 

 



Roč
. 

Prebraté učivo Neprebraté učivo 
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uľky 

5. 
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Exc
el 

6. 
Drawin
g 

x x 

7. 
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Pc sieť 
Tlač doku 
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Skype 
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Imagine 
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city 

Exc
el 

8. 

 

9. ročník prvýkrát v dlhej histórii školy nemal v šk. r. 2019/20 informatiku, kým v šk. 

roku 2020/21 informatiku už 9. ročník v učebnom pláne má. Učivo informatiky sa 

roztiahne na 5 vyučovacích rokov, takže sa preberie všetko naplánované. V predmete 

informatika boli vypracované nové učebné osnovy. 

 

Tento Dodatok č. 1 bol schválený na ped. rade dňa 2. 9. 2020. 

 


