
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

 

 

Dodatok č. 1 k školskému vzdelávaciemu programu 

 

V kapitole 7.1 Poznámky k učebnému plánu sa text: 

Podľa § 55, ods. 2 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ďalej § 18, 

ods. 10 vyhlášky 320/2008 Z. z. o základnej škole a Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy sa neklasifikujú predmety Etická výchova a Náboženská 

výchova na na prvom a druhom stupni a predmet Technika na druhom stupni. Žiakom sa uvádza 

slovo absolvoval/a. 

 

mení na: 

 

Podľa § 55, ods. 12 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa predmety 

Etická výchova a Náboženská výchova na prvom a druhom stupni a predmet Technika na 

druhom stupni nehodnotia podľa § 55, ods. 2, 3 a 4 zákona 245/2008 Z. z. Žiakom sa na 

vysvedčení a v katalógovom liste uvádza aktívne absolvoval. 

 

Kapitola 13.1 Hodnotenie a klasifikácia predmetov prvého stupňa sa mení na: 

Predmet 

známka 
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

SJL klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia 
ANJ klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia 
PRV klasifikácia klasifikácia   

PRI   klasifikácia klasifikácia 
VLA   klasifikácia klasifikácia 
MAT klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia 
TŠV klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia 
VYV klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia 
HUV klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia 
PRA   klasifikácia klasifikácia 
INF   klasifikácia klasifikácia 
ETV iná forma iná forma iná forma iná forma 
NAV iná forma iná forma iná forma iná forma 
PLA klasifikácia klasifikácia   

ATL   klasifikácia klasifikácia 

 

 

 



Kapitola 13.2 Hodnotenie a klasifikácia predmetov druhého stupňa sa mení na: 

Predmet 

známka 
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

SJL klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia 

Prvý CUJ  klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia 

Druhý CUJ   klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia 

FYZ  klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia 

CHE   klasifikácia klasifikácia klasifikácia 

BIO klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia 

DEJ klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia 

GEO klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia 

OCHP   klasifikácia klasifikácia klasifikácia 

OBN  klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia 

ETV iná forma iná forma iná forma iná forma iná forma 

NAV iná forma iná forma iná forma iná forma iná forma 

MAT klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia 

INF klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia  

VYV klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia 

HUV klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia  

TŠV klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia klasifikácia 

PLA klasifikácia     

TECH iná forma iná forma iná forma iná forma iná forma 

 

Kapitola 13.1 a 13.2 sa mení v zmysle § 55, ods. 2, 3, 4, 12 a 13 zákona 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

 

 

 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť od 1.1.2022 

 

 

Mgr. Peter Fábry – riaditeľ školy 


