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ORGANIZAČNÁ SMERNICA č. 1/2022 

 

 

SMERNICA O VYUČOVANÍ DRUHÉHO CUDZIEHO JAZYKA 

 v Základnej škole 

Hlavná ulica 86/29, 985 26 Málinec   
 

 

 

 

 

Organizácia Základná škola  

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 35991364 

Obec a PSČ    985 26 Málinec 

Ulica a číslo Hlavná ulica 86/29 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán  Mgr. Ľuboslav Jablonský   

 

 

 

Smernica upravuje organizačné záležitosti súvisiace s vyučovaním druhého cudzieho jazyka v 7.-9. ročníku, 

spôsob jeho klasifikácie, resp. záverečného hodnotenia v zmysle školského zákona a platného Rámcového 

učebného plánu pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským.  

 

Smernica nadobúda účinnosť dňa 14. júna 2022.  

 

 

 

 

Málinec, 13.6.2022                                                       Mgr. Ľuboslav Jablonský,  riaditeľ školy 
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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Smernica upravuje organizačné záležitosti súvisiace s prípravou žiakov 6. ročníka na 

vyučovanie druhého cudzieho jazyka, spôsob jeho klasifikácie, resp. záverečného hodnotenia v 

nasledujúcich ročníkoch (7.-9.) v zmysle platného Rámcového učebného plánu pre základné 

školy s vyučovacím jazykom slovenským.  

2. V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR dostupného na webovom sídle ministerstva 

(https://www.minedu.sk/vysvetlenie-k-najcastejsie-kladenym-otazkam-k-poznamkam-v-rup-

pre-zs-s-vjs/): „Škola na konci 6. ročníka ponúkne žiakom možnosť vzdelávania druhého 

cudzieho jazyka od 7. ročníka podľa toho, aké má možnosti, t.j. učiteľa cudzieho jazyka, záujem 

žiakov. Nakoľko je škola povinná zrealizovať takúto ponuku, urobí to preukázateľným 

spôsobom. Vo svojom učebnom pláne si stanoví podmienky, na základe ktorých bude vyučovať 

druhý cudzí jazyk (napr. min. počet žiakov v skupine). Ak sa žiaci začnú vyučovať druhý cudzí 

jazyk, škola ho bude poskytovať najmenej dve hodiny týždenne, aby žiaci dosiahli 

komunikačnú úroveň A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) 

a tak splnili vzdelávací štandard pre zvolený jazyk.  

Žiakom, ktorí sa nebudú učiť druhý cudzí jazyk škola ponúkne iný predmet podľa 

svojich možností. Je potrebné si uvedomiť, že tieto hodiny sú z rámca voliteľných hodín, 

ktorých využitie je plne v kompetencii školy“ 

 

Čl. 2 

Prieskum záujmu o vyučovanie druhého cudzieho jazyka 

 

1. Triedny učiteľ šiestej triedy zrealizuje na konci šk. roka prieskum, podľa priloženej 

návratky, ktorým zistí záujem zákonných zástupcov žiakov o vyučovanie druhého  cudzieho 

jazyka.  

2.  Druhým cudzím jazykom je jazyk, ktorého vyučovanie vie škola personálne zabezpečiť. 

Vzhľadom na miestne sociálno-ekonomické podmienky je prioritným druhým cudzím jazykom 

nemecký jazyk (nezanedbateľná časť obyvateľstva pracuje najmä v nemecky hovoriacich 

krajinách).  

3.  Výsledky prieskumu predloží triedny učiteľ riaditeľstvu ZŠ v termíne najneskôr 

v posledný pracovný deň pred plánovanou klasifikačnou pedagogickou radou v mesiaci jún.  

4.  Ak aspoň 40 % žiakov prejavilo záujem o vyučovanie druhého cudzieho jazyka, bude 

sa vyučovať v 7. – 9. ročníku v danej triede bez obmedzení – klasifikuje sa známkou, tak ako 

ostatné nevýchovné predmety.  

https://www.minedu.sk/vysvetlenie-k-najcastejsie-kladenym-otazkam-k-poznamkam-v-rup-pre-zs-s-vjs/
https://www.minedu.sk/vysvetlenie-k-najcastejsie-kladenym-otazkam-k-poznamkam-v-rup-pre-zs-s-vjs/
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5. Ak o vyučovanie predmetu prejavilo záujem menej ako 40 % žiakov (viac ako 60% 

nemá o vyučovanie druhého cudzieho jazyka záujem) a študijné predpoklady žiakov, 

ktorí neprejavili o druhý cudzí jazyk záujem sú nepriaznivé (v zmysle Čl. 3), bude sa 

nemecký jazyk na konci klasifikačných období hodnotiť v zmysle § 55 ods. 12 Zákona č. 

245/2008 Z.z. (aktívne absolvoval, absolvoval, neabsolvoval).  

4.  V obzvlášť nepriaznivých prípadoch, ak študijné predpoklady žiakov sú veľmi slabé, 

resp. záujem o druhý cudzí jazyk je minimálny, môže riaditeľ školy po prerokovaní v 

pedagogickej rade zvážiť nahradenie druhého cudzieho jazyka iným vyučovacím 

predmetom.   

4.  O vyučovaní / nevyučovaní druhého cudzieho jazyka sa nevydáva rozhodnutie. 

Dokladom o vyučovaní / nevyučovaní ďalšieho jazyka alebo posilnení iného predmetu je 

rámcový učebný plán školy (súčasť ŠkVP), v ktorom sú všetky predmety vyučované 

v jednotlivých ročníkoch, spolu s časovou dotáciou, vyznačené.  

 

Čl. 3 

Nepriaznivé študijné predpoklady žiakov 

 

1. Za nepriaznivé študijné predpoklady je považovaná situácia, keď žiaci šiestej triedy, 

ktorých zákonní zástupcovia vyznačili, že nemajú záujem o vyučovanie druhého cudzieho 

jazyka, majú priemer známok zo všetkých klasifikovaných predmetov v prvom polroku 

aktuálneho šk. roka horší ako 3,0.  

2. Priemer známok žiakov, ktorí o vyučovanie druhého cudzieho jazyka neprejavili 

záujem, sa počíta na základe údajov v školskom informačnom systéme.  

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Dokumentácia súvisiaca s prieskumom vyučovania druhého cudzieho jazyka sa 

uchováva v zmysle registratúrneho poriadku školy v osobitnom spise alebo v spise súvisiacom 

s organizačným zabezpečením budúceho šk. roka.   

2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 14. 6. 2022.  

 

 

                                                                                                               .............................................. 

         Mgr. Ľuboslav Jablonský, riaditeľ ZŠ 
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Príloha č. 1 – návratka 

Základná škola, Hlavná ulica 86/29, 985 26 Málinec 
 

Týmto záväzne vyhlasujem, že žiak / žiačka: 
Meno a priezvisko........................................................., 
narodený/á..................................................................., 
bytom............................................................................, 

a) má 
b) nemá 

záujem o vyučovanie nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka v 7. – 9. ročníku. 
// Výber zakrúžkujte. // 

 
AK záujem o druhý cudzí jazyk bude príliš nízky, namiesto vyučovania nemeckého jazyka môže byť 
posilnené vyučovanie iného predmetu – napr. pracovné vyučovanie alebo nebude predmet 
klasifikovaný známkou. Prosíme o uvážlivý výber – v našej oblasti množstvo ľudí dochádza za prácou 
do nemecky hovoriacich krajín.    

Výber už v septembri 20.... nie je možné meniť!! 
 

V Málinci, dňa........................    
 ....................................................................... 

                Meno a priezvisko zák,. zástupcu, podpis 

 

 


