
RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN 0. ročník 

Vzdelávacia oblasť 
Vyučovací 
predmet 

Počet 
hodín 
ŠVP 

Počet 
hodín 
ŠkVP 

Skratka 
predmetu 

Jazyk a komunikácia 
Rozvíjanie 

komunikačných 
schopností 

6 6 RVK 

Matematika a práca s 
informáciami 

Zmyslová výchova 
a základy 

matematických 
predstáv 

4 4 ZMR 

Človek a svet práce Pracovná výchova 3 3 PNV 

Umenie a kultúra 

Rozvíjanie 
grafomotorických 

zručností 
4 4 RGM 

Hudobno-
pohybová 
výchova 

3 3 HPD 

Zdravie a pohyb 
Telesná a 

športová výchova 
2 2 TEV 

Spolu spolu 22 22   

 
 
Poznámky: 

1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín 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.  

2. Vo vyučovacom predmete Technika sú zastúpené témy tematických celkov Technika a Ekonomika 

domácnosti.  

3. Disponibilné hodiny  škola použila na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné  

hodiny sa využili na: a. vyučovacie predmety, ktoré  prehlbujú, ale nerozširujú  obsah predmetov 

zaradených do štátneho vzdelávacieho programu; b. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolila 

c. špecifický  vyučovací predmet pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

4. Škola ponúka ako voliteľný predmet  v 7. – 9. ročníka druhý cudzí jazyk: Nemecký jazyk a Ruský 

jazyk, a to v dotácii  2 vyučovacie hodiny týždenne. Ako alternatívu k cudzím jazykom ponúkame 

predmet Pracovné vyučovanie. Skupina cudzieho jazyka sa otvára pri minimálnom počte 10 žiakov.  

V predmete Ruský jazyk vytvárame maximálne jednu skupinu žiakov v ročníku. 

 5. Škola poskytuje vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v Nultom ročníku a v Prípravnom 

ročníku pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou . Celkový týždenný počet vyučovacích 

hodín v nultom ročníku je 22 hodín, v prípravnom ročníku 20 hodín.  

6. Žiaci s RUP s MP sa vzdelávajú v bežnej triede ako začlenení žiaci.  

7. Pri prestupe žiaka škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompenzáciu spravidla 

v priebehu jedného školského roku.  

8. 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.  

 

 

 


