
Organizácia základnej školy 
 

Organizáciu základnej školy, plnenie povinnej školskej dochádzky, vrátene jej plnenia 

mimo územia SR, organizáciu a zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v škole 

vrátane integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mimo nej, 

žiakov s nadaním, pravidlá hodnotenia a klasifikácie a pravidlá bezpečnosti a ochrane zdravia 

žiakov rieši vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole. Zaoberá aj  činnosťami 

triedneho učiteľa, metodických orgánov, rozdelením tried na skupiny, organizáciou výletov, 

exkurzií, lyžiarskych a plaveckých výcvikov, obsahom pedagogickej dokumentácie, 

spôsobom hodnotenia a klasifikácie žiakov.  

 

Základná škola má spravidla deväť ročníkov s možnosťou zriadenia nultého ročníka. 

Člení sa na prvý a druhý stupeň, v ktorých sa vzdelávanie realizuje samostatnými na seba 

nadväzujúcimi vzdelávacími programami. Prvý stupeň základnej školy tvorí spravidla prvý až 

štvrtý ročník. Druhý stupeň základnej školy tvorí piaty až deviaty ročník. 

 

Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy je  

a) 16 žiakov v triede nultého ročníka, 

b) 22 žiakov v triede prvého ročníka, 

c) 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej 

školy, 

d) 25 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka, 

e) 28 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka. 

 
Rozdelenie triedy na skupiny 
 

Triedu podľa charakteru vzdelávacieho programu možno rozdeliť na skupiny. 

 

 Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla podľa priestorových, personálnych 

a finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu 

s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce.  

 Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať 

žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. 

Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov 

rozličných ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet,  navštevuje ho bez zmeny počas celého 

školského roka. 

 Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho istého 

ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. 

 Na vyučovanie predmetov informatika a informatická výchova možno triedu rozdeliť 

na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov. 

 Telesná výchova sa v prvom ročníku až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá 

spoločne. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a skupiny 

dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet žiakov v skupine 

klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. 

 Na vyučovanie predmetov svet práce a technika možno spájať žiakov rôznych tried toho 

istého ročníka  a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17. 


