Základná škola Drábova 3,Košice
Dodatok č. 2
Úpravy:
1) časť 3. Opis školského vzdelávacieho programu
2) Rámcové učebné plány pre ročníky 1. a 5. v súlade s inovovaným ŠVP
(tab. 1a), úprava rámcové učebného plánu v ročníkoch 2. – 4. a 5. -9. (tab.
1b)
3) Príloha 1 Finančná gramotnosť žiakov
3 Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie - CLIL
3. Opis školského vzdelávacieho programu
V programe ISCED I
z dôvodu implementácie inovovaného štátneho vzdelávacieho programu do 1. ročníka od
1. septembra 2015/2016 sme využili možnosť výberu 2 vyučovacích hodín v danom
ročníku na dotáciu:
• vyučovanie cudzieho jazyka – 1 hodina. Vychádzame z požiadaviek rodičov na
pokračovaní vo vyučovaní cudzieho jazyka, s ktorým sa deti oboznamujú
v materskej škole a zároveň z predpokladu, že každý žiak sa mal oboznamovať s
cudzím jazykom už od 1. ročníka pri dodržiavaní podmienky individuálneho
prístupu a postupného zvyšovania záťaže,
• Vyučovanie informatickej výchovy od 1. ročníka v časovej dotácii 1 hodina.
Zo skúseností vieme, že žiaci sa s prácou s počítačom zoznamujú už
v predškolskom veku a preto je potrebné, aby sa formovali správne zásady práce
s PC už od 1. ročníka.

V 2. -4. ročníku:
•

Navýšenie počtu hodín v predmete slovenský jazyk a literatúra sme využili na
dokonalejšie zvládnutie obsahového štandardu v súlade so štátnym vzdelávacím
programom a využitie dramatickej výchovy. V 2. a 3. ročníku sa počet hodín
navýšil o 1 hodinu.

•

Pre rozšírenie obsahu v predmete prírodoveda v 3. a 4. ročníku sme
navýšili počty hodín 1 hodinu. Výber tém je súčasťou učebných osnov.

•

Navýšenie časovej dotácie v predmete výtvarná výchova o 1 hodinu v 2. a 3.
ročníku súvisí so zlepšením kvality vyučovania daného predmetu, spoznávaním
výtvarného umenia od najmladšieho školského veku žiakov a vytvorením
väčšieho časového priestoru pre tvorivú prácu žiaka ako aj potreby zdokonalenia
jemnej motoriky žiakov.

V programe ISCED II
•

implementácia inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v 5. ročníku

•

Navýšenie časovej dotácie pre predmet dejepis v 5.ročníku o 1 vyučovaciu
hodinu, z dôvodu navýšenia obsahu, na prehĺbenie vedomostí z histórie a na

Základná škola Drábova 3,Košice
budovanie pozitívneho vzťahu k minulosti a histórii ako aj na využívanie
projektových metód a na rozvíjanie prezentačných zručností žiakov.
•

•

Navýšenie časovej dotácie pre predmet matematika v 5.ročníku o 1
vyučovaciu hodinu, z dôvodu inovovaného obsahového štandardu ŠVP
(Súmernosť + 10 hodín) a dokonalejšieho zvládnutia obsahového a výkonového
štandardu ŠVP,
Navýšenie časovej dotácie pre predmet finančná gramotnosť v 5.ročníku o 1
vyučovaciu hodinu, z dôvodu pokračovania predmetu zo 4.ročníka. Predmet sa
riadi podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.1, ktorý schválilo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 31.
marca 2014 pod číslom 2014-2692/16076:12-10E0 s účinnosťou od 1. septembra
2014 .

•

Navýšenie časovej dotácie pre predmet geografia v 7.ročníku o 1
vyučovaciu hodinu, z dôvodu vytvorenia väčšieho časového priestoru pre
podrobnejšie a dokonalejšie zvládnutie obsahového a výkonového štandardu
ŠVP obohateného o regionálne poznatky, na využívanie projektových metód a na
zlepšenie prezentačných zručností žiakov.

•

Navýšenie časovej dotácie pre predmet geografia v 9.ročníku o 1
vyučovaciu hodinu, z dôvodu rozšírenia obsahového štandardu ( Miestna
krajina + 13 hodín), pre podrobnejšie a dokonalejšie zvládnutie obsahového
a výkonového štandardu ŠVP a na zlepšenie prezentačných zručností žiakov.

•

Predmety fyzika a dejepis v 7. ročníku bez časovej dotácie.

•

Navýšenie časovej dotácie pre predmet finančná gramotnosť v 8. ročníku o
1 vyučovaciu hodinu, z dôvodu pokračovania predmetu zo 7. ročníka. Predmet
sa riadi podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.1, ktorý
schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa
31. marca 2014 pod číslom 2014-2692/16076:12-10E0 s účinnosťou od 1.
septembra 2014 .

•

Predmet dejepis v 8. ročníku bez časovej dotácie.

•

Predmet fyzika v 9. ročníku bez časovej dotácie.

•

Navýšenie časovej dotácie v predmete 2.cudzí jazyk o 1 vyučovaciu hodinu
oproti 2 hodinám z minulého roka.

•

Navýšenie časovej dotácie pre predmet biológia v 9.ročníku o 1 vyučovaciu
hodinu, z dôvodu rozšírenia o environmentálne aktivity a vytvorenia väčšieho
časového priestoru pre zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP.

Dodatok č.2 schválený pedagogickou radou školy dňa 28.08.2015
Podpis riaditeľky školy:

