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Ciele výchovy a vzdelávania

www.skolafelix.sk

• rozvíjať u žiakov funkčnú gramotnosť a kritické myslenie;

• umožňovať každému žiakovi v rámci výučby nadobúdanie kompetencií vlastnou činnosťou a

aktivitami zameranými aj na objavovanie a vytváranie nových významov;

• motivovať žiakov k zodpovednosti a záujmu o vlastné vzdelávacie výsledky prostredníctvom ich

aktívneho zapojenia do procesu vzdelávania;

• viesť žiakov k využívaniu efektívnych stratégií učenia sa (učiť sa učiť);

• poskytovať každému žiakovi príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti v súlade s reálnymi

možnosťami, aby tak získal podklad pre optimálne rozhodnutie o svojom ďalšom vzdelávaní;

• sprostredkovať dostatok príležitostí na osobnostný rozvoj každého žiaka;

• rozvíjať u žiakov sociálne kompetencie s dôrazom na kultivovanú komunikáciu a spoluprácu;

• viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu práv iných ľudí.



Profil absolventa
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• pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov; 

• vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou;

• využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka;

• používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je 

schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového 

myslenia;

• používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj 

život;

• vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení 

problémov s uplatnením zásad kritického myslenia;

• dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote;



Profil absolventa
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• uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine;

• posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce 

profesijné záujmy;

• chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy 

zdravého životného štýlu v každodennom živote;

• uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote 

celej spoločnosti;

• prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti;

• pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných;

• má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte.



Výsledky Testovania 5
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Ciele matematiky na 1. stupni
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Žiaci na primárnom stupni vzdelávania majú dosiahnuť nasledujúce ciele:

• osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo 

vzdelávacom štandarde,

• pracovať s prirodzenými číslami (v obore do 10 000) tak, ako to bližšie špecifikuje 

vzdelávací štandard,

• používať zlomky na propedeutickej, prípravnej úrovni,

• identifikovať a správne pomenovať funkčné vzťahy medzi číslami,

• objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich,

• orientovať sa v tabuľkách, grafoch a vytvárať ich,

• identifikovať, pomenovať, narysovať a správne označiť geometrické útvary bližšie 

špecifikované vo vzdelávacom štandarde,



Ciele matematiky na 1. stupni

www.skolafelix.sk

Žiaci na primárnom stupni vzdelávania majú dosiahnuť nasledujúce ciele:

• odhadnúť a presne odmerať dĺžku útvaru, premeniť jednotky dĺžky (mm, cm, dm, 

m, km).

• používať matematiku ako jeden z nástrojov na riešenie problémov reálneho života

(vrátane postupného nadobúdania finančnej gramotnosti),

• rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa,

• rozvíjať poznávacie procesy a myšlienkové operácie,

• upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti (samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, 

húževnatosť, kritiku, sebakritiku, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, 

systematickosť pri riešení úloh v osobnom i verejnom kontexte),

• rozvíjať kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti.



Výsledky testu z matematiky
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Všeobecné výsledky:

• Veľká väčšina detí v sebahodnotiacich hárkoch uviedla, že majú matematiku radi 

alebo veľmi radi, baví ich a tešia sa na ňu.

• Vo všetkých úlohách sme dopadli lepšie ako celoslovenský priemer.

• Úspešnosť nad 80 % - kategória „veľmi ľahká úloha“ – 16 úloh z 30.

• Úspešnosť 60 – 80 % - kategória „ľahká úloha“ – ďalších 10 úloh.



Najťažšie úlohy (1, 7, 17, 23)
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Úspešnosť tesne pod 60 %



Najťažšie úlohy (1, 7, 17, 23)
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Úspešnosť tesne pod 60 %



Úlohy „úspešné“
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Úlohy, v ktorých sme boli výrazne úspešnejší ako celoslov. priemer (o 20 a viac %)



Úlohy „úspešné“
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Úlohy, v ktorých sme boli výrazne úspešnejší ako celoslov. priemer (o 20 a viac %)



Úlohy „úspešné“
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Úlohy, v ktorých sme boli výrazne úspešnejší ako celoslov. priemer (o 20 a viac %)



Ciele vyučovania SJL na 1. stupni
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• Cieľom výučby slovenského jazyka na primárnom stupni vzdelávania je naučiť 

spisovný jazyk na takej úrovni, aby ho žiaci vedeli používať v praktickom živote. 

Používanie jazyka vnímame ako komplexné využívanie všetkých komunikačných 

zručností – rozprávania, písania, čítania a počúvania. 



Ciele vyučovania SJL na 1. stupni
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Rozprávanie: žiaci disponujú spôsobilosťou samostatne rozprávať a rozprávať podľa predlohy. Ústne 

prezentujú výsledky svojej práce pri riešení rôznych úloh. Odpovedajú na otázky zamerané na 

prezentované informácie. 

Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. Nadobúdajú 

skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia formulovať otázky k 

prezentovanému textu. Snažia sa porozumieť inštrukcii učiteľa pri riešení úlohy a vedia si vyžiadať 

chýbajúce informácie. Formulujú inštrukcie k práci so spolužiakom, pri skupinovej práci. 

Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania, predovšetkým v porozumení čítaného textu a v 

technike čítania so správnou intonáciou a dôrazom na prednes. Vedia porozumieť informáciám, 

ktoré sú v texte uvedené priamo aj nepriamo podľa otázky formulovanej učiteľom. 

Písanie: žiaci čitateľne prepisujú a odpisujú text. Samostatne píšu texty podľa zadania učiteľa. 



Výsledky testu zo SJL
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Všeobecné výsledky:

• Vo všetkých úlohách sme dopadli lepšie ako celoslovenský priemer.

• Úspešnosť nad 80 % - kategória „veľmi ľahká úloha“ – 16 úloh z 30.

• Úspešnosť 60 – 80 % - kategória „ľahká úloha“ – ďalších 10 úloh.



Výsledky testu zo SJL
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Všeobecné výsledky:

• Vo všetkých úlohách sme dopadli lepšie ako celoslovenský priemer.

• Úspešnosť nad 80 % - kategória „veľmi ľahká úloha“ – 22 úloh z 30.

• Úspešnosť 60 – 80 % - kategória „ľahká úloha“ – ďalších 6 úloh.



Výsledky testu zo SJL
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Výsledky testu zo SJL
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Výsledky testu zo SJL
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Výsledky testu zo SJL
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Výsledky testu zo SJL
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