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1. Ciele  a poslanie výchovy a vzdelávania 

 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania v špeciálnej základnej škole sú: 

 rozvíjať vedomosti, zručnosti, návyky a skúsenosti žiakov, posúvať hranice schopností 

žiakov tak, aby dosiahli čo najvyššiu možnú úroveň poznania a spôsobilosť použitia 

nadobudnutých kompetencií v praxi prostredníctvom ďalších špecifických cieľov:  

 systematickým a cieľavedomým pôsobením vplývať na uľahčenie a zlepšenie kvality života, 

 prehlbovať poznávacie procesy žiakov, učiť ich kriticky a tvorivo myslieť na základe vlastnej 

skúsenosti a aktivity, 

 podávať informácie podľa individuálnych osobitostí žiakov,  

 vytvárať podmienky k tomu, aby každý žiak mohol v škole zažiť úspech, 

 umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, 

 naučiť žiakov pracovať s materiálno-technickými,  kompenzačnými a špeciálnymi 

pomôckami, používať ich pri získavaní  nových   poznatkov,  overovaní   nadobudnutých  

poznatkov  a  uplatňovaní  v praxi, 

 ukázať spojitosť získaných poznatkov s praktickým životom, 

 naučiť žiakov pracovať s modernými informačnými technológiami, viesť žiakov k rozvíjaniu 

komunikácie, sociálnych vzťahov a interakcie, 

 formovať osobnosť žiaka, vytvárať jeho osobné názory a postoje, sociálne, emocionálne 

a morálne cítenie, 

 budovať a udržiavať dobré vzťahy medzi žiakmi, prostredie tolerancie, spolupráce 

a priateľstva, 

 zvyšovať úroveň vychovanosti žiakov, 

 usmerňovať výber životných priorít a hodnôt, 

 priblížiť žiakom kultúru, históriu, tradície a charakteristické črty regiónu, najbližšieho 

prírodného a spoločenského prostredia, spájať život školy so životom regiónu, 

 pestovať u žiakov zodpovedný prístup k prírode, osobnému a spoločnému vlastníctvu, 

 naučiť žiakov zdravo žiť a zodpovedne pristupovať k svojmu zdraviu, tráviť svoj voľný čas 

užitočne a hravo, 

 spolupracovať s rodičmi žiakov, zapájať ich do tvorivých aktivít  a tým vzbudzovať väčšiu 

zainteresovanosť na výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí. 



2. Zameranie školy 

 

Špeciálna základná škola je špeciálnou školou internátneho typu, vnútorne diferencovanou, 

ktorá poskytuje výchovu a vzdelanie žiakom s takými rozumovými nedostatkami, pre ktoré sa 

nemôžu úspešne vzdelávať v základnej škole a ani v  špeciálnych školách iného typu, no 

v podmienkach našej školy sú schopní osvojiť si aspoň niektoré prvky vzdelania.  

 

Špeciálna základná škola sa vnútorne diferencuje podľa vzdelávania žiakov na variant A, 

variant B, variant C. Vo variante A sa vzdelávajú žiaci s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia, prípadne žiaci s ďalším pridruženým zdravotným znevýhodnením. 

 

Úspešnosť projektov Infovek, Sme iní, ale nie horší – učíme sa moderne, Prázdninové brány 

školy dokorán, Návrat k prírode, Podpora polytechnickej výchovy v základných školách, 

Podporujeme celkové zdravie našich detí aj zdravie duševné, On-line metodické materiály pre 

žiakov a učiteľov špeciálnych škôl, Športujeme na novom ihrisku, Zdravá škola a účasť na 

rozvojových projektoch ako Rozvíjame čitateľskú kultúru, Stravujeme sa zdravo, Objavujeme 

novú cestu vo vzdelávaní  nás viedli k tomu, aby sme tvorbu školského vzdelávacieho 

programu zamerali na podporu a rozvoj telesnej a duševnej stránky žiakov, čitateľskej kultúry, 

spoločenského správania sa, poznania regiónu a krás okolitej prírody, histórie a pamiatok.  

 

Vzhľadom na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu  kvalifikovanými pedagógmi 

dáva škola predpoklad na kvalitnú prípravu žiakov, čoho dôkazom je ich úspešnosť v rôznych 

športových, výtvarných a iných tvorivých súťažiach na regionálnej, celoslovenskej ako aj 

zahraničnej úrovni. 

 

V spolupráci s odbornými zamestnancami CŠPP, (organizačná súčasť školy) pomáhame pri 

rozvoji a podpore správneho držania tela, správnej výslovnosti a rozvoji komunikačných 

zručností, čítania, písania, jemnej a hrubej motoriky, vizuomotorickej koordinácie, 

priestorovej, časovej a pravo-ľavej orientácie.  Prostredníctvom činností v záujmových 

útvaroch rozvíjame počítačovú gramotnosť, čitateľskú gramotnosť, konverzáciu v cudzích 

jazykoch, nadanie a talent žiakov v oblasti tanca, športu, výtvarnej a dramatickej výchovy  

a tiež v oblasti profesionálnej orientácie žiakov.  



Škola je registrovaná v Slovenskom zväze športovcov s mentálnym postihnutím, v Special 

Olympics Slovakia. Pravidelne sa zúčastňujeme vyhlásených športových podujatí – Národných 

špeciálnych olympiád, Majstrovstiev Slovenska v plávaní, unifikovanom futbale, stolnom 

tenise a atletike. 

 

Absolvent špeciálnej základnej školy variant A má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, 

matematickej, finančnej, prírodovednej, environmentálnej, kultúrnej a mediálnej 

gramotnosti. Disponuje kľúčovými kompetenciami: 

 ovláda algoritmus učenia sa,  

 vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,  

 je schopný vyjadriť svoj názor, 

 rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, 

 vie samostatne písomne komunikovať,  

 dokáže využiť získané matematické zručnosti na riešenie rôznych úloh z praktického života, 

dokáže správne hospodáriť s peniazmi, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie,  

 vie používať niektoré informačné a komunikačné technológie pri učení sa; pozná riziká, 

ktoré sú spojené s využívaním internetu a médií, 

 uplatňuje zásady kritického myslenia pri práci s informáciami,  

 chápe základné  prírodné javy,  

 má v úcte svoj život a chráni ho; chráni svoje zdravie a chápe jeho súvislosť s aktívnym 

trávením voľného času, 

 rozpozná problémové situácie, navrhuje riešenia na ich prekonanie,  

 uvedomuje si svoje práva a rešpektuje práva druhých; dokáže spolupracovať,  

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti, cení si kultúrno-historické 

dedičstvo a ľudové tradície, je tolerantný k iným kultúram, uvedomuje si svoje práva  

a rešpektuje práva druhých. 

 

 

 

 



3. Stupeň vzdelania 

 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. Dokladom o získanom stupni 

vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

4. Vzdelávacie oblasti 

 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je 

rozdelený do vzdelávacích oblastí. Vzdelávacie oblasti vychádzajú z obsahu vzdelávania 

a z kľúčových kompetencií. 

 

Vyučovacie predmety vo vzdelávacích oblastiach pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA Slovenský jazyk a literatúra 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

Rozvíjanie grafomotorických zručností 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI Matematika 

Informatika 

ČLOVEK A PRÍRODA Vecné učenia 

Fyzika 

Chémia 

Biológia  

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Vlastiveda 

Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

ČLOVEK A HODNOTY Etická výchova/náboženská 

výchova/náboženstvo 



ČLOVEK A SVET PRÁCE Pracovné vyučovanie 

Remeselná výchova 

UMENIE A KULTÚRA Hudobná výchova  

Výtvarná výchova 

ZDRAVIE A POHYB Telesná a športová výchova 

 

 

5. Rámcové učebné plány 

 

 

Školský vzdelávací program                       

Vzdelávacia     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

oblasť Predmet / ročník 

p
rí

p
ra

vn
ý 

                    

Jazyk 

a komunikácia  

slovenský jazyk 

a literatúra  

8 8 8 7 6 6 5 5 5 58 

1 1 2 

  

rozvíjanie 

komunikačnej 

schopnosti 

7 

         

7 

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

2 

         

2 

              

67 

2 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Informatika      1 1 1 1 1 5 

 

 

 

 

  

      

44 

9 

Človek a príroda 

vecné učenie  

1 1 1 1 

      

4 

 1 1 1 3 

  Fyzika        1 1 1 3 

 

Chémia          

1 1 

 1 1 

 

Biológia        

1 1 1 3 

 1 1 2 

              

11 

6 

Vlastiveda     2 2 3    7 

Primárne vzdelávanie 
Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

s vyučovacím jazykom slovenským 



Človek 

a spoločnosť 

1 1 

Dejepis        1 1 1 3 

Geografia        1 1 1 3 

občianska náuka        1 1 1 3 

            

16 

1 

Človek a hodnoty etická 

výchova/náboženská 

výchova/náboženstvo 

     1 1 1 1 1 5 

              

44 

9 

Človek a svet pracovné vyučovanie 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 31 

práce 2 1 1 1 1      6 

 remeselná výchova       1 1 1 1 4 

              

31 

10 

Umenie hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

a kultúra výtvarná výchova 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 10 

1 1 1 1 1 5 

              

20 

5 

Zdravie a pohyb 

telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

1 1 1 1 4 

              

20 

4 

Spolu povinná 

časť  18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 214 

Školský vzdelávací program 

Voliteľné   

2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 37 hodiny   

               

Spolu: povinná časť + voliteľné 20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 251 

hodiny              

 

Poznámky 

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý 

učebný plán. Celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. 

2. Vyučovacia hodina má 45 minút. V rámci výučby je možná individuálna práca s vybranými 

žiakmi prostredníctvom logopéda/špeciálneho pedagóga pre deti s poruchami 

komunikácie, školského psychológa, fyzioterapeuta s cieľom systematickej korekcie, 

terapie alebo reedukácie postihnutia. Špeciálny pedagóg pre deti so sluchovým 

postihnutím zabezpečuje u žiakov s poruchami sluchu a mentálnym postihnutím podľa 

potreby vyučovanie posunkového jazyka. 



3. V prípravnom ročníku zabezpečuje vyučovaciu hodinu predmetu rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti pedagogický zamestnanec v spolupráci so špeciálnym pedagógom pre deti 

s poruchami komunikácie. V prípade zmien môžu vyučovanie predmetu zabezpečovať 

dvaja pedagogickí zamestnanci alebo pedagogický zamestnanec a logopéd.  

4. V 5. až 9. ročníku sa vyučovacie hodiny predmetov: pracovné vyučovanie, remeselná 

výchova a telesná a športová výchova vyučujú v skupinách. Skupiny sa utvárajú spravidla 

oddelene pre chlapcov a dievčatá. Skupiny možno utvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov. 

Najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s počtom žiakov v triede príslušného ročníka. Ak 

je skupina utvorená zo žiakov najbližších ročníkov, najvyšší počet žiakov v skupine je 

zhodný s počtom žiakov v triede najnižšieho ročníka. Ďalšia skupina vznikne až po naplnení 

predchádzajúcej skupiny na maximálny počet. Na základe profesijnej orientácie 

a s ohľadom na zdravotné znevýhodnenie žiakov je možné utvárať spoločnú skupinu 

chlapcov a dievčat v predmetoch pracovné vyučovanie a remeselná výchova. 

5. Predmet pracovné vyučovanie a výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových 

celkoch. 

6. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia 

 

 Pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický 

vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého 

ročníka, má škola zriadený prípravný ročník. Po absolvovaní prípravného ročníka pokračujú 

žiaci v primárnom vzdelávaní na základe záverov rediagnostického psychologického 

vyšetrenia na takom type školy, pre ktorý majú predpoklady. 

 Dominantné postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese má predmet pracovné 

vyučovanie. Materiálno-technické a priestorové vybavenie školy zodpovedá požiadavkám 

tohto predmetu. 

 Žiakovi, ktorý má ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva, je možné vypracovať 

individuálny vzdelávací program z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa 

vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka. Táto skutočnosť sa uvádza aj do doložky  

na vysvedčení. 



 Žiakovi s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a narušenou komunikačnou 

schopnosťou poskytuje individuálnu alebo skupinovú logopedickú terapiu 

logopéd/špeciálny pedagóg pre deti s poruchami komunikácie. 

7. Organizačné podmienky výchovy a vzdelávania 

Triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov. Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia sa ustanovuje takto: prípravný a prvý ročník 6 

žiakov, druhý ročník až piaty ročník 8 žiakov, šiesty až deviaty ročník 10 žiakov. Trieda 

s rôznymi ročníkmi má najvyšší počet žiakov ustanovený podľa najnižšieho ročníka, ktorý sa 

v triede vyučuje. Riaditeľka školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede 

najviac o dvoch. 

Formy výchovy a vzdelávania určujú organizačné usporiadanie podmienok a priebehu 

vyučovacieho procesu. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame osvedčené aj inovatívne formy práce: 

 frontálne 

 kolektívne 

 blokové 

 skupinové 

 individuálne 

 diferencované 

 projektové vyučovanie 

 tematické vyučovanie 

 zážitkové učenie 

 vyučovacie hodiny v triede  

 vyučovacie hodiny v školskej dielni 

 vyučovacie hodiny na školskom pozemku 

 vyučovacie hodiny v cvičnej kuchynke 

 vychádzky 

 exkurzie 

 besedy 

 tvorivé dielne 



8.  Personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania 

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej 

činnosti, vykonali prvú atestáciu, riaditeľka školy vykonala druhú atestáciu, spĺňajú podmienky 

dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili funkčné vzdelávanie.  Sú odborne pripravení na 

riadenie pracovných úsekov. Podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie 

vzdelávanie svojich zamestnancov. Zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti 

personálnych vzťahov. 

Pedagogický zbor tvoria pedagogickí zamestnanci – učitelia a pedagogickí asistenti. Všetci 

učitelia majú  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s pedagogickou spôsobilosťou.  

Pre výkon práce učiteľa špeciálnej školy je nevyhnutné splnenie  osobitného kvalifikačného 

predpokladu vzdelania – špeciálnej pedagogiky. Pedagogickí zamestnanci preukazujú 

profesijné kompetencie pri práci so žiakmi a rodičmi. Uplatňujú zásady tímovej práce, 

kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov.  

Z radov pedagogických zamestnancov pracuje v škole:  

 výchovný poradca, ktorý úzko spolupracuje s ostatnými pedagógmi, odbornými 

zamestnancami Centra špeciálnopedagogického poradenstva a rodičmi pri riešení 

výchovných problémov žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese a tiež zabezpečuje 

agendu spojenú s  pokračovaním profesionálnej prípravy žiakov do odborných učilíšť 

a praktickej školy, 

 koordinátor globálneho vzdelávania a environmentálnej výchovy, 

 koordinátor zdravej školy a prevencie, 

 koordinátor čitateľskej gramotnosti,  

 koordinátor finančnej gramotnosti, informatizácie, mediálnej výchovy,  

 koordinátor pre oblasť ľudských práv, práv detí, diskrimináciu a národnostné menšiny, 

 zodpovedná osoba na dohľad ochrany osobných údajov. 

V škole pracujú asistenti učiteľa v triedach, ktoré navštevujú žiaci s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia, ak si to vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušných žiakov v závislosti 

od závažnosti ich postihnutia. Asistenti učiteľa spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej 

činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou. 



V Centre špeciálnopedagogického poradenstva pracujú odborní zamestnanci: fyzioterapeut, 

psychológ, logopéd/špeciálny pedagóg pre deti s poruchami komunikácie, somatopéd, 

špeciálny pedagóg, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti 

a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou pri poskytovaní fyzioterapeutickej, 

psychologickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej starostlivosti alebo výchovného 

a sociálneho poradenstva a prevencie. 

Metodické orgány sa členia na:  Metodické združenie prípravného - 4. ročníka A variantu, 

triedy B1 a C variantu a Predmetovú komisiu 5. – 9. ročníka A variantu a triedy B2. 

Systematicky plánujú modernizačné vzdelávanie podľa potrieb, zamerania školy a záujmu 

učiteľov, ktorí si rozširujú a dopĺňajú  poznatky priebežným vzdelávaním, odbornými 

školeniami a seminármi, organizovanými metodicko-pedagogickými centrami a inými 

organizáciami. 

Pedagogickí zamestnanci sa individuálne venujú samoštúdiu zameranému na nové trendy 

v pedagogike, na rozvoj a dopĺňanie potrebných kompetencií a zručností. 

Učitelia každoročne ponúkajú žiakom záujmové krúžky, súťaže vo viacerých  predmetoch, 

hudobné a recitačné prehliadky, športové súťaže, výtvarné súťaže v rámci okresu, kraja  

a celého Slovenska, ale aj na medzinárodnej úrovni. Orientujú pozornosť žiakov na kultúru, 

umenie, prírodu, šport a zdravý životný štýl, socializáciu a vytváranie dobrých medziľudských 

vzťahov. 

Športovci našej školy spolu so športovcami gymnázia tvoria unifikovaný futbalový tím chlapcov 

a dievčat. 

Učitelia zakomponovali do obsahu školského vzdelávacieho programu a podrobnejšie 

rozpracovali v tematických plánoch jednotlivých vyučovacích predmetov vedomosti  

a  zručnosti v práci so žiakmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím, nadobudnuté v rámci 

realizácie projektov: Sme iní, nie horší – učíme sa moderne, Prázdninové brány školy dokorán, 

Návrat k prírode, Podpora polytechnickej výchovy na základných školách, Podporujeme 

celkové zdravie našich detí aj zdravie duševné,  On-line metodické materiály pre žiakov 

a učiteľov špeciálnych škôl, Športujeme na novom ihrisku, Zdravá škola, Objavujeme novú 

cestu vo vzdelávaní, Voda okolo nás – WAU, Rozvíjame čitateľskú kultúru, Stravujeme sa 

zdravo, Bež, kolobežka, bež, Dráha ožije, Okolie dráhy ožije, Zdravie na tanieri, Prekážky sa 

dajú zvládnuť, Na motýlích krídlach. 

Schopnosti a skúsenosti pedagógov napomáhajú zabezpečovať kvalitný chod našej školy. 



9.  Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovy a  vzdelávania 

 

Škola má zriadené triedy podľa mentálneho stupňa postihnutia žiakov (A, B, C variant), 

v ktorých je dodržaný počet žiakov v zmysle platnej legislatívy. Niektoré učebne sú vybavené 

viacúčelovým  výškovo nastaviteľným nábytkom. 

Vyučovací proces prebieha v troch budovách:  

 V hlavnej budove sa spravidla učia mladší žiaci A variantu a žiaci B variantu, nachádzajú sa 

tu triedy, priestory pre manažment školy, pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov, telocvičňa, knižnica, priestory pre školský klub detí, školská jedáleň, 

kuchyňa, odkladacie a úložné priestory, hygienické priestory. 

 V druhej  budove  sú  spravidla umiestnení  starší žiaci A  variantu, nachádzajú sa tu triedy,  

zborovňa, multimediálna učebňa, cvičná kuchynka, kancelária zástupkyne školy, 

odkladacie a úložné priestory, hygienické priestory, triedy praktickej školy. 

 Na prízemí v budove internátu sú triedy pre žiakov C variantu,  Centrum 

špeciálnopedagogického poradenstva so  4 miestnosťami pre psychopéda, 

logopéda/špeciálneho pedagóga pre deti s poruchami komunikácie, špeciálneho 

pedagóga pre deti so sluchovým postihnutím, somatopéda a fyzioterapeuta.  

  

Vzhľadom na celkový počet žiakov sú priestory školy nedostačujúce. 

V areáli školy sa ďalej nachádzajú školské dielne pre prácu s kovom, drevom a keramikou, 

ktorých súčasťou sú aj sklady materiálu a náradia. 

Škola má k dispozícií átrium, školské ihrisko, doskočisko pre skok do diaľky, školský pozemok, 

školský dvor s preliezačkami, vonkajšie posedenie s krbom na odpočinkovú činnosť. 

Hromadné stretávanie žiakov celej školy sa uskutočňuje v priestoroch chodby hlavnej budovy.  

Žiaci majú možnosť využívať počítače v triedach a notebooky s prístupom na internet 

v multimediálnej učebni. Vo viacerých triedach sa nachádzajú interaktívne tabule. Pedagogickí 

zamestnanci používajú notebooky, dataprojektory, TV prijímače, DVD a CD prehrávače, rádiá, 

kamery, fotoaparáty. Zborovne, riaditeľňa a kancelárie vedúcich zamestnancov sú vybavené 

PC s tlačiarňou.   

Vybavenie kabinetov je postačujúce, avšak je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať 

a modernizovať.   



10.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  pri výchove 

a vzdelávaní 

 

BOZP je dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorej venujeme sústavne 

vysokú pozornosť.  

Všetci  pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy pravidelne absolvujú   školenie BOZP 

a PO, pravidelné preškolenie s preverením vedomostí sa uskutočňuje každé dva roky. 

Novoprijatí zamestnanci absolvujú školenie hneď pri nástupe do zamestnania. Školenia 

zabezpečuje odborný pracovník z danej oblasti. 

Žiaci sú každoročne na prvých triednických hodinách poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a oboznámení so školským poriadkom. Zvlášť je kladený dôraz na poučenie o BOZP 

na hodinách predmetov, vyžadujúcich zvýšenú pozornosť  - pracovné vyučovanie, telesná  

a športová výchova, fyzika, chémia, remeselná výchova.  

Vyučujúci vždy oboznamujú žiakov s pravidlami správania sa pred každým opustením areálu 

školy -  vychádzky, exkurzie, výlety, športové, kultúrne a iné akcie. 

Aktivity so žiakmi mimo budovy školy sa uskutočňujú s písomným informovaným súhlasom 

zákonných zástupcov.  

Povinnosti žiakov, vzťahujúce sa k bezpečnosti, sú zapracované aj vo vnútornom poriadku 

školy. Rodičia sú s BOZP a školským poriadkom oboznámení na zasadnutiach rady rodičov 

a písomne formou informovaného súhlasu. Školský poriadok je zverejnený na webovom sídle 

školy www.szsibytca.sk. 

Škola dbá na zdravé prostredie tried a učební, označenie všetkých nebezpečných predmetov 

a priestorov, vybavenosť lekárničiek, kontakty na RZP, linku dôvery, políciu, dodržiavanie 

zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok v škole a jej okolí  

a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou. 

Škola má vypracovaný plán revízii, podľa ktorého sa pravidelne uskutočňujú všetky revízie 

a neodkladne sa odstraňujú prípadné zistené nedostatky. 

Štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa je daná vekom a individuálnymi 

osobitosťami žiakov. 

V prípravnom až štvrtom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac päť vyučovacích hodín, 

v piatom až deviatom ročníku najviac šesť vyučovacích hodín. 

http://www.szsibytca.sk/


Vyučovacia hodina trvá 45 minút, posledná vyučovacia hodina (šiesta) je skrátená na 40 minút. 

11.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol dané učivo, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké 

sú jeho pokroky a úspechy. 

Odlišujeme hodnotenie vedomostí a zručností od hodnotenia správania.  

Hodnotenie vedomostí a zručností vyjadruje kvalitu a kvantitu získaných výsledkov, ktoré žiak 

dosiahol v súlade s požiadavkami učebných osnov. 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením, kombináciou klasifikácie 

a slovného hodnotenia alebo slovným komentárom bez vyjadrenia stupňov. O spôsobe 

hodnotenia rozhoduje riaditeľ po prerokovaní na pedagogickej rade.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie.  

a) priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov žiaka na 

vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter, učiteľ zohľadňuje vekové 

a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť, 

b) celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na 

konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie 

zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom 

predmete. 

V procese hodnotenia učitelia uplatňujú primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

žiakovi, rešpektujú práva dieťaťa a humánne sa správajú voči žiakovi. Predmetom 

hodnotenia  a klasifikácie  sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol  vo  vyučovacích  

predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými obsahom vzdelávania, osvojené 

kľúčové kompetencie vymedzené v príslušnom vzdelávacom programe, usilovnosť, 

rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského 

poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti 

žiaka. 

Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s: 



a) výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov, 

b) požiadavkami na rozvoj kľúčových kompetencií, 

c) obsahom vzdelávania vymedzeným v príslušných vzdelávacích programoch pre žiakov  

      s  mentálnym postihnutím. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ:   

a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

b) sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové), 

d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka s osobitným zameraním na manuálnu  

      zručnosť a na celkovú vyspelosť, 

e) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami, podľa potreby s odbornými  

      zamestnancami centra špeciálno-pedagogického poradenstva, 

f) rozhovormi so žiakom a zákonným zástupcom žiaka. 

Žiak je z vyučovacieho predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky, najmenej 

dvakrát v polročnom hodnotiacom období.  

Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky 

hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď 

a tak, aby žiak hodnoteniu porozumel. Výsledky hodnotenia písomných a grafických prác 

a praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 3 dní. 

V prípade predmetov, ktoré sa vyučujú 1 hodinu týždenne, výsledok hodnotenia oznámi 

vyučujúci žiakom na najbližšej vyučovacej hodine. 

Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. 

Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka. Písomné práce 

archivuje do konca príslušného školského roka. 

Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút, prekonzultuje 

učiteľ s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môže žiak robiť 

len jednu skúšku uvedeného charakteru.   

Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka. 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 

a) známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede, 

b) známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, grafické práce, praktické práce,  

      pohybové činnosti, 



c) posúdenie prejavov žiaka. 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný 

2 – chválitebný 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný, prvý až 

deviaty ročník vo variante A môže hodnotiť slovne stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky,   

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

Hodnotenie správania: 

 vychádza zo základných  spoločenských,  etických a morálnych  noriem  slušného 

správania sa, ktorých základy sú uvedené vo vnútornom poriadku školy, 

 je posudzované prísne individuálne, žiadny z jednotlivých prípadov nevytvára 

precedens záväzný pre hodnotenie správania iných žiakov, 

 nie je ovplyvnené dosiahnutým prospechom vo vyučovacích predmetoch, 

 nezahŕňa správanie sa žiaka mimo školy, ale snaha pedagógov smeruje k tomu, aby 

žiaci na verejnosti robili dobré meno nielen sebe, ale i škole a rodičom. 

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 

2 – uspokojivé,  

3 – menej uspokojivé, 

4 – neuspokojivé. 

Pre hodnotenie a klasifikáciu využívajú pedagógovia platný Metodický pokyn na hodnotenie 

a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

O kvalite a výsledkoch práce žiakov a o ich správaní sú pravidelne informovaní zákonní  

zástupcovia žiakov prostredníctvom žiackej knižky a rodičovských združení.  



12.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 

Najdôležitejším kritériom pre ohodnotenie pedagógov je celkový prístup k práci so žiakmi, 

k mimotriednej a mimoškolskej aktivite. 

 

Obsah vnútroškolskej kontroly :  

 vypracovanie tematických plánov v jednotlivých predmetoch, 

 činnosť metodických orgánov, 

 činnosť výchovného poradcu,  

 činnosť koordinátorov pre globálne vzdelávanie a environmentálnu výchovu, 

koordinátora pre oblasť ľudských práv, práv detí, diskrimináciu a národnostné 

menšiny, koordinátora drogovej prevencie, finančnej gramotnosti, čitateľskej 

gramotnosti, mediálnej výchovy, informatizácie, zdravej školy, zodpovednej osoby na 

dohľad ochrany osobných údajov, 

 odborná a metodická pripravenosť učiteľov, 

 uplatňovanie zásad hodnotenia a klasifikácie,  

 plnenie úloh z plánov školy, prijatých úloh a opatrení, 

 úroveň školskej dokumentácie, 

 dodržiavanie pracovného poriadku, 

 dochádzka zamestnancov školy, 

 dodržiavanie pedagogického dozoru. 

 

 

Formy vnútroškolskej kontroly: 

 pozorovanie, hospitácie vedením školy, vzájomné hospitácie, otvorené hodiny, 

 účasť na zasadnutiach PK, MZ, 

 tvorba projektov, 

 tvorba učebných pomôcok a ich využívanie vo výchovno-vyučovacom procese, 

 práca s digitálnymi technológiami – odovzdávanie vedomostí a zručností žiakom, 

 vedenie krúžkov, 

 príprava na súťaže a podujatia, 



 individuálny prístup k žiakom, vzťah učiteľ – žiak. 

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 

 poskytovať začínajúcim pedagógom možnosť adaptačného vzdelávania, 

 udržiavať  a  zvyšovať    kompetenciu    pedagogických    zamestnancov,   spôsobilosť  

efektívne vychovávať a vzdelávať,   

 motivovať  pedagogických  zamestnancov  pre neustále  sebavzdelávanie,  vzdelávanie  

a  zdokonaľovanie  profesijnej  spôsobilosti,  na získanie  prvej a druhej  atestácie, 

 podporovať zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, 

spôsobilosť pre tvorbu efektívnych vzťahov, konštruktívne riešenie konfliktov, 

vzájomnú komunikáciu a pod., 

 sprostredkovať pedagogickým zamestnancom najnovšie poznatky a inovácie  

z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, 

 pripravovať    pedagogických   zamestnancov   na   výkon   špecializovaných   funkcií, 

napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď. 

 pripravovať   pedagogických   zamestnancov   pre  výkon  činností  nevyhnutných  pre 

rozvoj školského systému, napr. tvorba pedagogickej dokumentácie, tvorba ŠkVP, atď., 

 pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod., 

 zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, 

podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov, 

 sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických 

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

13.  Školský vzdelávací program 

 

Školský vzdelávací program (ďalej len „ŠkVP“) pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pod názvom „Sme iní, ale nie horší“ je vypracovaný na základe Vzdelávacieho 

programu pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie 2016-

14674/20270:9-10F0, vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 



republiky. Je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len „ŠVP“) pre primárne 

vzdelávanie. 

ŠkVP sa považuje za základný dokument školy, podľa ktorého sa uskutočňuje edukácia.  

Je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a príslušným ŠVP. Konkretizuje obsah 

vzdelávania ako profiláciu školy v učebnom pláne s využitím všetkých voliteľných hodín.  

Na vypracovaní ŠkVP sa podieľajú všetci pedagogickí zamestnanci školy. ŠkVP vydáva riaditeľka 

školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a rade školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapracovanie predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti do ŠkVP  

na I. stupni školy 

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti zamerané na žiakov prvého stupňa základnej školy sa 

realizuje v troch etapách. Prvou etapou je získavanie čitateľských zručností, druhou etapou je 

prechod k plynulému čítaniu a treťou etapou je uvedomenie si obsahu prečítaného (Lapitka, 

2007). Zvládnutie úloh v jednotlivých etapách sa považuje za základ vzdelávania a prispieva 

k naplneniu cieľov vo všetkých vyučovacích predmetoch primárneho vzdelávania.  

V špeciálnej základnej škole je v prvom, druhom a treťom ročníku variant A  čítanie prioritne 

zamerané na nácvik techniky čítania. Žiaci môžu súčasne riešiť úlohy, zamerané na tvorbu  

a triedenie slov a na orientáciu v texte. Vyučovacie hodiny môžeme využiť na diskusiu  

o prečítanom texte, dramatizáciu textu, prezentovanie vlastných zážitkov žiakov. Žiakom sa 

tým uľahčuje porozumenie prečítaného textu, ktoré postupuje od chápania zmyslu 

jednotlivých slov, viet, ich vzájomných vzťahov až k pochopeniu myšlienkovej štruktúry textu.  

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti: 

 v prípravnom ročníku rozvíjať predčitateľskú gramotnosť na všetkých vyučovacích 

hodinách čítaním riekaniek, veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom,  

 u všetkých žiakov na I. stupni rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením,  

 v spolupráci s logopédom hravou formou rozvíjať fonematické uvedomovanie, 

sluchovú analýzu a syntézu, 

 zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu žiakov, viesť so žiakmi dialógy o vlastných 

skúsenostiach a zážitkoch, 

 pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie, 

 na hodinách pracovného vyučovania vyrábať z papiera jednoduché masky vhodné  

na dramatizáciu rozprávok, tvoriť leporelá z obrázkov najobľúbenejších kníh,  

 formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a k literatúre, 

 na hodinách slovenského jazyka  a literatúry, vecného učenia, matematiky, rozvíjať 

čitateľskú gramotnosť a čítanie s porozumením čítaním celku po častiach 

a objasňovaním nejasných častí textu, 

 pomocou didaktických hier riešiť úlohy na tvorbu slov s rôznymi významovými 

odtieňmi, na tvorbu slov s opačným a s rovnakým významom, na triedenie slov podľa 

všeobecnosti a konkrétnosti,   



 motivovať žiakov k mimočítankovému čítaniu,  

 využívať IKT, výukové programy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, 

 na telesnej a športovej výchove  využívať rôzne riekanky a didaktické hry spojené 

s pohybom,  

 rozvíjať čitateľské kompetencie na všetkých vyučovacích hodinách, v ŠKD, 

mimoškolskej a záujmovej činnosti, 

 zapojiť žiakov do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, Gaňova Tarnava, Otvorené 

srdcia, 

 v edukačnom procese efektívne využívať školskú knižnicu, ako aj ostatné dostupné 

knižnice, detské časopisy a časopisy vhodné pre mládež, 

 zapájať sa do aktivít školskej knižnice: 

- v októbri v súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc zapojiť sa  

do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“, 

- v súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc zapojiť sa do projektu 

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, ktoré sa uskutoční štvrtý októbrový 

pondelok, 

- v spolupráci so školskou knižnicou navštíviť Mestskú knižnicu v Bytči pri príležitosti 

Marca – mesiaca knihy, 

- v rámci aktivity „Týždeň čítania deťom v Slovenskej republike“ zúčastniť sa v júni  

podujatia „Čítajme deťom 20 minút každý deň“,  

- v spolupráci so školskou a  Mestskou knižnicou v Bytči zapojiť sa v júni do Detského 

čitateľského maratónu, s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a poukázať na význam 

literatúry pre detského čitateľa,  

- v rámci vyhláseného Roka čitateľskej gramotnosti zapájať žiakov do rôznych aktivít 

a podujatí poriadaných MŠVVaŠ SR, resp. inými organizáciami na miestnej, regionálnej 

či celoslovenskej úrovni. 

 

 

 

 

 



Zapracovanie čitateľskej gramotnosti do ŠkVP na II. stupni školy 

Čitateľská gramotnosť je pre žiakov nevyhnutná na zvládnutie vyučovacích predmetov v rámci 

edukačného procesu, preto by mal byť rozvoj čitateľských zručností považovaný  

za kľúčový nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj v ostatných vzdelávacích 

predmetoch. Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad na kvalitatívne dostatočné 

zvládnutie všetkých obsahov vyučovacích predmetov, preto by mali patriť v rámci školského 

vzdelávania medzi kľúčové oblasti. 

Čitateľská gramotnosť musí byť systematicky a plnohodnotne rozvíjaná vo všetkých 

vzdelávacích oblastiach a vyučovacích predmetoch. 

Hlavné úlohy rozvoja čitateľskej gramotnosti: 

 Zadeľovať žiakom prácu s rôznymi druhmi textov,  čítať a  porozumieť textovým aj 

netextovým informáciám, symbolom, obrázkom, kresbám, fotografiám. 

 Upevňovať a prehlbovať správne čitateľské návyky a  čítanie s porozumením. 

 Osvojiť si text hlasným a tichým čítaním,  počúvaním nahrávok  a prerozprávaním. 

 Učiť sa z textu a naučené poznatky vedieť použiť v praxi. 

 Sformulovať svoju predstavu o pokračovaní textu po prečítaní, vypočutí alebo 

prerozprávaní časti príbehu. 

 Používať jednoduché literárne pojmy. 

 Zostaviť osnovu prečítaného textu – zápis slovnej úlohy, zápis pracovného postupu, 

laboratórne práce, technické výkresy. 

 Podporovať záujem o čítanie spolu so záujmom o objavovanie. 

 Vyhľadávať v prečítanom texte potrebné informácie. 

 Vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov. 

 Využiť získané informácie a poznatky pri riešení konkrétnych úloh a životných situácií. 

 Učiť žiakov vysloviť vlastný názor, objektívne hodnotiť seba a iných, zaujať stanovisko 

k určitým situáciám. 

 Viesť žiakov k schopnosti rozpoznávania a kritického hodnotenia nepravdivých, 

zavádzajúcich, nesprávnych, nepresných, neodborných a škodlivých informácií. 

 

 

 



Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti: 

 Čas na čítanie – počas vyučovacích hodín vyčleniť čas na čítanie z dôvodu slabej slovnej 

zásoby žiakov, vyplývajúcej z nedostatku práce žiakov s knihou mimo vyučovania. 

 Vlastný výber textu – správnym a premysleným usmernením zabezpečiť literatúru, 

z ktorej si žiaci vyberú takú, ktorá bude zodpovedať špecifikám mentálnej úrovne 

a veku, bude pre žiakov zaujímavá, pútavá, hravá, so zmyslom pre humor, žánrovo 

pestrá a tematicky variabilná. 

 Reakcia na prečítané – reprodukcia prečítaného, výtvarné zobrazenie prečítanej 

ukážky, čítanie grafov, schém, tvorivá dramatika. 

 Návšteva školskej knižnice 

- v rámci  Medzinárodného mesiaca školských knižníc na podporu čítania zapojiť sa  

do projektu: „Záložka do knihy spája školy“, 

- v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc zapojiť sa do projektu 

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. 

 Návšteva mestskej knižnice  

- pri príležitosti Mesiaca knihy navštíviť Mestskú knižnicu v Bytči, 

- zapojiť sa do Detského čitateľského maratónu. 

Motivovať žiakov k mimočítankovému čítaniu, formovať kladný vzťah žiakov ku knihe 

a k literatúre. Viesť žiakov k aktívnemu poznávaniu a čítaniu pôvodnej slovenskej klasickej 

a modernej literatúry. 

 Návšteva divadelných predstavení podľa aktuálnej ponuky v priestoroch školy, 

Sobášneho paláca alebo Kultúrneho domu v Bytči – porozumenie hraného textu, 

rozvoj aktívnej slovnej zásoby. 

 IKT – rozvíjanie čitateľskej gramotnosti – práca s textom, vyhľadávanie,  a selektovanie 

získaných informácií z rôznych zdrojov. 

 Súťaže – pripraviť rôzne netradičné zábavno-súťažné aktivity, zamerané na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti a čitateľských zručností: „Číta celá škola“, „Čítajú väčší 

menším“, „Zaujímavý obal na knihu“. Zapájať žiakov do  fotografických,  výtvarných, 

speváckych a literárnych súťaží, napr.: „Trenčiansky slávik“, „Otvorené srdcia“, 

„Gaňova Tarnava“ a iné. Zorganizovať regionálnu prehliadku „Hviezdoslavov Kubín 

a Bytčiansky slávik“. 



 Besedy – zorganizovať rôzne  besedy, napr. s autormi kníh, zdravotníkmi, členmi 

policajného a hasičského zboru, záchranármi a pod. 

 Školský časopis – podporovať literárnu a  výtvarnú tvorbu žiakov, ich príspevky  

uverejňovať v školskom časopise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapracovanie povinných tém súvisiacich s multikultúrnou výchovou, 

výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv 

dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám rasizmu, 

xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky 

migrácie do ŠkVP 

Základným cieľom Národného akčného plánu pre deti je dosiahnutie pokroku v oblasti 

ochrany práv detí uznaných Dohovorom o právach dieťaťa a pokroku pri ich používaní. 

Výchovu a vzdelávanie k ľudským právam vnímajú pedagógovia a zamestnanci školy ako 

proces výchovy, pokus o rozšírenie informovanosti, zameraný na vytváranie všeobecnej 

kultúry, spomínajúcej ľudské práva prostredníctvom vštepovania vedomostí a zručností, ako 

aj formovania postojov k jedincom so zdravotným znevýhodnením, národnostným menšinám, 

etnikám, cudzincom.  

Úlohy, ktoré sa budú aplikovať v rámci predmetov ŠVP a ŠkVP: 

 na hodinách etickej výchovy, občianskej náuky, dejepisu sa zamerať na propagáciu 

porozumenia, tolerancie, rovnosti šancí a priateľstva medzi žiakmi, národmi, ako aj 

rasovými, národnostnými, etnickými, náboženskými a jazykovými skupinami, a tým 

predchádzať všetkým formám diskriminácie, intolerancie a rasizmu, 

 zapájať žiakov prostredníctvom aktivizujúcich metód  do aktivít v oblasti výchovy  

k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, 

návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv,  

 zapojením žiakov do medzinárodných a národných projektov v rámci 

jednotlivých  predmetov – občianska náuka - Jeden svet na školách - národný projekt,  

 na hodinách občianskej náuky a triednických hodinách oboznámiť žiakov  

s Európskym týždňom  miestnej demokracie, 

 na triednických hodinách v mesiaci september oboznámiť žiakov s „Školská linka 

pomoci“,  

 úzka spolupráca koordinátora pre ľudské práva a práva detí s výchovným poradcom, 

psychologičkou CŠPP a vedením školy, 

 uskutočniť školské kolo súťaže  - Olympiáda ľudských práv, 

 beseda so psychologičkou na tému - Riešenie konfliktov – oblasť emocionálnej 

inteligencie, ako jednej zo základných kľúčových kompetencií žiaka. Besedu zrealizovať 



na konci I. polroku školského roku po vyhodnotení anonymných lístkov, príp. 

adresných lístkov, na ktorých môžu sami žiaci požiadať, resp. uviesť  osobné prípady 

konfliktov a porušovania základných ľudských práv v škole, v rodine -  šikanovanie, 

diskriminácia, týranie, národnostné menšiny, rôzne vlastné problémy žiakov, ktoré 

chcú riešiť. Lístky s podnetmi môžu žiaci vhadzovať do škatuľky s označením „Školská 

linka pomoci“, 

 besedy a prednášky v spolupráci s príslušníkmi Mestskej polície Bytča, ústrednými 

orgánmi v oblasti diskriminácie, prevencie kriminality, intolerancie a patologických 

javov u detí, 

 na triednických hodinách viesť rozhovory, zameriavať sa na eliminovanie problémov 

segregácie rómskych žiakov, žiakov s viacnásobným postihnutím v škole, 

 využitie manuálu KOMPAS  a KOMPASITO – manuál výchovy mládeže k ľudským 

právam, zverejnený na www.iuventa.sk,   

 exkurzie, návštevy pamätných miest v blízkom okolí školy – návšteva synagógy v Bytči 

 aktualizovať nástenku s tematikou práv detí, ľudských práv, 

 na triednických hodinách oboznámiť žiakov s Charitatívnymi podujatiami – v spolupráci 

s organizáciami a občianskymi  združeniami 

o Svetový deň zvierat (Sloboda zvierat) - október 

o Svetový deň boja proti týraniu detí - november 

o Svetový deň boja proti AIDS - december 

o Nezábudky (Liga pre duševné zdravie) - marec 

o Liga proti rakovine - apríl 

o Úsmev ako dar (pre detské domovy) - máj 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapracovanie globálneho  vzdelávania  a environmentálnej  výchovy do ŠkVP 

Cieľom globálneho vzdelávania  je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti tak, aby boli 

schopní svojimi  postojmi prispievať  k tvorivému a pozitívnemu riešeniu spoločenských 

globálnych problémov. Globálne vzdelávanie je výchovou ku komplexnej zodpovednosti  

za život, za svet. Globálne vzdelávanie sa v školskom vzdelávacom  programe  bude vyučovať 

v predmetoch - vlastiveda, občianska náuka, náboženská výchova v témach, ktoré budú 

zamerané na: 

 rodinu a vzťahy v rodine, 

 sebapoznanie, sebahodnotenie, 

 utváranie vlastného pohľadu na svet, 

 poznanie a rešpektovanie pohľadu iných na svet, 

 toleranciu a znášanlivosť, 

 rešpektovanie  názoru iných, 

 budovanie  dobrých vzťahov k okoliu, 

 riešenie aktuálnych  problémov  vo svete. 

Cieľom  environmentálnej  výchovy  bude osvojovanie si primeraných vedomostí a poznatkov 

o prírode a jej ochrane, osvojovanie si zručností a návykov pri ochrane prírody, pestovaní  

a ošetrovaní rastlín. Celým výchovno-vzdelávacím procesom je potrebné prelínanie získaných 

poznatkov k uvedomelej ochrane prírody. Environmentálnej výchove sa v školskom 

vzdelávacom programe  budeme venovať v predmetoch vlastiveda, pracovné vyučovanie, 

výtvarná výchova.   

Prakticky sa environmentálna výchova bude realizovať pomocou:  

 súťaží s environmentálnou tematikou, 

 zberu  elektronického odpadu (Recyklohry) a použitých olejov, 

 šetrenia  školských pomôcok a zariadení,     

 šetrenia úžitkovej vody a elektrickej  energie,  

 čistenia  lúky v Súľove od náletových drevín,  

 čistenia a údržby areálu školy, 

 environmentálnych vychádzok do prírody, pozorovaním prírody, 

 výsadby ovocných drevín v školskej záhrade, 



 účasťou na aktivitách spojených s čistením parkov, verejných priestranstiev  

pri príležitosti Dňa Zeme, 

 šetrenia potravín a surovín pri príprave jedál v cvičnej školskej kuchynke, 

 hospodárneho zaobchádzania s jedlom, potravinami, 

 separovania odpadu (plasty, sklo, papier, kov, olej), 

 kompostovania rastlinného odpadu zo  školskej záhrady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapracovanie tém zdravého životného štýlu do ŠkVP 

Štátna politika zdravia Slovenskej republiky formuluje dlhodobé i krátkodobé ciele, stratégie 

a priority zamerané na podporu a ochranu zdravotného stavu občanov. Vychádza z Ústavy SR 

a berie do úvahy odporúčania z dokumentu európskeho regionálneho výboru Svetovej 

zdravotníckej organizácie „Zdravie pre všetkých v 21. storočí – zdravotná politika  

pre Európu“. Chce v maximálnej miere napomôcť v mobilizovaní spoločnosti pri podpore 

a ochrane zdravia. Mnohé z priorít priamo zasahujú i do edukačného procesu. Je to najmä 

starostlivosť o zdravie žiakov, zlepšenie mentálneho zdravia, zdravé a bezpečné prostredie, 

redukcia negatívnych návykov a osobná zodpovednosť mládeže za svoje zdravie. 

V súlade so štátnou politikou a na základe presvedčenia o potrebe zvýšenia zdravotného 

povedomia žiakov a zlepšenia ich zdravotného stavu, zapojila sa aj naša škola do Národného 

projektu „Škola podporujúca zdravie“, ktorý bol iniciovaný Svetovou zdravotníckou 

organizáciou, Komisiou európskych spoločenstiev a Radou Európy a schválený Ministerstvom 

školstva SR a stala sa tak súčasťou Národnej siete škôl podporujúcich zdravie.  

Okrem menovaného projektu plní naša škola úlohy a ciele Národného akčného plánu na 

prevenciu obezity na roky 2015 – 2025, ktorý tematicky vychádza z Národného programu 

prevencie obezity SR. Preferujeme zdravý životný štýl, ktorý súvisí so správnou výživou 

a pohybovou aktivitou, podporujeme vyvážené stravovanie a fyzickú aktivitu žiakov. 

Intenzívne vplývame na žiakov a vyvíjame potrebné opatrenia na zníženie rizika vzniku 

nadváhy a obezity, snažíme sa prispieť k ich zdravému rastu a vývinu. Motivujeme žiakov 

k vlastnej aktívnej účasti na prevencii obezity, ktorej následkom sú kardiovaskulárne 

ochorenia, cukrovka, poruchy podporno-pohybovej sústavy, ale aj poškodenie zdravia 

v zmysle psychosomatických a psychosociálnych následkov v neskoršom živote, sociálna 

stigmatizácia a problémy v oblasti duševného zdravia. 

 

ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

Životný štýl predstavuje súbor činností človeka, správanie sa v rozličných životných situáciách, 

reakcie na vonkajšie podnety, spôsob riešenia problémov a uspokojovanie svojich potrieb. 

Zdravie je stav optimálnej, želanej a spokojnej existencie človeka. Je spojené s biologickou, 

fyzickou, psychickou, citovou, sociálnou i duchovnou stránkou bytia človeka, ako aj  

s prostredím, v ktorom žije.  



Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu je dôležitou súčasťou života našej školy, je 

významným a nevyhnutným prvkom výchovno-vzdelávacieho procesu. Zapadá do širšieho 

kontextu potenciálu školy - prispievať k zlepšeniu zdravotného stavu žiakov; predstavuje 

dôležitú stratégiu na predchádzanie chorobám a poškodzovaniu zdravia; napomáha vychovať 

zdravých žiakov, z ktorých budú zdraví dospelí. Je to komplexná a rozsiahla oblasť vzhľadom 

na skutočnosť, že sa nejedná iba o zdravie ako o neprítomnosť choroby, ale o celkový stav, 

ktorý je súhrnom biologicko-psychologicko-sociálnych faktorov a je podmienený mnohými 

vplyvmi. Z tohto dôvodu aj jej obsah tvorí široký okruh oblastí, ako sú výživa, stravovacie 

návyky, starostlivosť o chrup a dentálna hygiena, prevencia chorôb a civilizačných ochorení, 

správanie sa v situáciách ohrozujúcich zdravie a život, režim dňa, aktívny oddych, pohybové 

aktivity a šport, prevencia obezity, prevencia návykov a závislostí, psychohygiena, 

emocionálne a duševné zdravie, partnerstvo a sexuálne zdravie a so zdravím súvisiace 

správanie sa žiakov v sociálnom kontexte, prevencia sociálno-patologických javov, prevencia 

a eliminácia násilia, agresivity a šikanovania, medziľudské vzťahy, vplyvy mimoškolského 

sociálneho prostredia, psychosociálna klíma triedy a školy, bezpečnosť pri práci 

a predchádzanie úrazom, vplyvy životného prostredia, ekologické faktory, význam, 

znečisťovanie a ochrana prírody, pôdy, vôd a ďalšie, pričom dôležitými princípmi sú základné 

ľudské práva, práva detí a ich ochrana. 

Podstatou  vzdelávania v tejto oblasti je odovzdať žiakom poznatky, vedúce k ich orientácii  

v otázkach zdravia, jeho upevňovania a ochrany, k pozitívnemu spôsobu myslenia a k voľbe 

správnych rozhodnutí v prospech zdravia; formovať ich návyky, názory, postoje a skúsenosti 

získavané a overované v praktických situáciách každodenného školského i mimoškolského 

života; vypestovať u nich zodpovedné správanie a spôsobilosti, umožňujúce aktívne 

ovplyvňovanie vlastného telesného a psychického stavu. Našim zámerom je vplývať  

na žiakov tak, aby sa každodenný zdravý spôsob života stal pre nich samozrejmosťou. Výchovu 

k zdraviu považujeme za zámernú, cieľavedomú, systematickú, dlhodobú, dôslednú 

a nepretržitú výchovno-vzdelávaciu činnosť, zameranú na osvojovanie si správnych 

vedomostí, vytváranie a rozvíjanie životných zručností, žiaducich návykov, pozitívnych 

názorov, postojov a hodnôt žiakov v otázkach ochrany a upevňovania zdravia. Poznatky, 

skúsenosti a spôsobilosti získavajú žiaci od špeciálnej materskej školy a počas celého 

primárneho vzdelávania postupne, primerane veku, mentálnym osobitostiam, schopnostiam 

a zručnostiam.  



CIEĽOM výchovy k zdraviu a zdravému životnému štýlu je poskytnúť žiakom potrebné 

teoretické vedomosti, praktické poznatky a skúsenosti, formovať a ovplyvniť ich názory 

a postoje tak, aby dokázali aktívne a zodpovedne ochraňovať a podporovať svoje zdravie a aby 

sa zdravý životný štýl stal trvalým spôsobom ich života.   

ÚLOHY z hľadiska procesu výchovy k zdraviu a  zdravému životnému štýlu: 

 zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov, formovať ich názory a postoje v oblasti podpory 

a ochrany zdravia, 

 posilňovať pozitívnu motiváciu, podporovať pozitívne myslenie, preferovať pozitívne 

hodnotenie v súvislosti so zdravým spôsobom života, 

 vytvárať žiaduce zručnosti, návyky a skúsenosti prostredníctvom rôznych akcií, aktivít 

a praktických činností, 

 motivovať žiakov ku školským a mimoškolským aktivitám, podporujúcim zdravie, 

 podporovať zdravie zabezpečením zdravej klímy školy, vhodného pracovného a sociálneho 

prostredia školy a tried, 

 zabezpečiť celoškolský prístup k podpore zdravého životného štýlu, zainteresovať všetkých 

zamestnancov školy a rodiny žiakov. 

Jednotlivé úlohy sa prelínajú celým výchovno-vzdelávacím procesom, celým pobytom detí  

a žiakov v škole. Zdraviu prospešné správanie je dodržiavané počas vyučovacích hodín, počas 

prestávok, na vychádzkach, výletoch, exkurziách, na školských i mimoškolských akciách 

i v rámci pobytu žiakov v školskom klube detí a v školskom internáte. Pôsobíme na žiakov 

nielen počas vyučovacích hodín, ale aj mimo nich, snažíme sa vytvárať dobrú atmosféru 

a zabezpečiť neformálnosť výchovného pôsobenia, podporovať dobré vzťahy medzi učiteľmi 

a žiakmi, medzi žiakmi navzájom a v celej školskej komunite.  

 

ÚLOHY z hľadiska obsahu výchovy k zdraviu a  zdravému životnému štýlu: 

 pravidelný režim dňa, dodržiavanie zásad zdravej životosprávy, 

 správne stravovacie návyky, povedomie o vplyve jedla na zdravie, pestrá, vyvážená, 

racionálna výživa, prevencia obezity, 

 pravidelný a zodpovedajúci pitný režim, 

 pravidelný, cieľavedomý pohyb a dostatok športovo-pohybových aktivít, 

 harmonické vzťahy medzi ľuďmi, duševná pohoda, pozitívny prístup k životu, 



 odmietanie návykových látok, odolnosť voči škodlivým vplyvom a návykom, 

 zodpovednosť v oblasti učenia sa, práce a života (psychohygiena, poznanie vlastných 

možností, bezpečnosť pri práci, činnosti, hre a športe), 

 dodržiavanie zásad osobnej, pracovnej a komunálnej hygieny, 

 zodpovedné environmentálne správanie, 

 zdravé partnerské vzťahy, zodpovedný pohlavný život. 

 

METÓDY, FORMY A PROSTRIEDKY výchovy k zdraviu a zdravému životnému štýlu volíme 

zámerne tak, aby sme docielili čo najaktívnejšiu účasť žiakov v edukačnom procese a udržali 

ich záujem. Využívame kombináciu tradičných a inovatívnych didaktických metód, klasických 

a alternatívnych foriem, postavených na základe zážitkového učenia, vlastnej skúsenosti 

a praktických činností žiakov, so zámerom zaujať ich, presvedčiť a podporiť ich dobrovoľné 

prispôsobovanie sa smerom k  zdravému a zodpovednému správaniu a konaniu. Cielene 

využívame tiež diagnostické metódy, aby sme dokázali monitorovať názory a postoje žiakov, 

zmeny v ich prežívaní a správaní, ich aktuálnu životnú situáciu, spôsob života, a mohli tak 

prispôsobiť pedagogické pôsobenie ich aktuálnemu psychickému a fyzickému stavu, včas 

a kompetentne zasiahnuť, pomôcť a usmerniť ich. 

Teoretické vedomosti a poznatky získavajú žiaci najmä vo vyučovacom procese. Informácie 

sú základom orientácie žiakov v problematike zdravého životného štýlu, umožnia im 

poznávanie najdôležitejších priaznivých a nepriaznivých vplyvov, ktoré pôsobia na telesný 

a duševný vývin človeka. Dostatočné a  kvalitné informácie prehĺbia porozumenie 

mechanizmom ovplyvňujúcich zdravie a rizikové správanie, poskytnú žiakom alternatívy aj 

s ich zdravotnými, psychickými a sociálnymi dôsledkami, možnosť správneho výberu spôsobu 

života a kontrolu nad vlastným zdravotným stavom.  

Praktické zručnosti, skúsenosti a spôsobilosti si žiaci osvojujú v rámci vyučovania formou 

zážitkového učenia, vychádzok, pozorovania, pokusov, didaktických hier, vytváraním 

a analýzou modelových situácií, riešením praktických úloh, pohybovými a športovými 

aktivitami, pobytom v teréne, cvičeniami v prírode a pod. Opakujú a utvrdzujú si teoretické 

vedomosti, získavajú správne návyky, zručnosti a učia sa správať spôsobom, ktorý vedie 

k podpore, udržiavaniu alebo obnoveniu zdravia. Výchova k  zdraviu a zdravému životnému 

štýlu je implementovaná v rôznej miere do všetkých vyučovacích predmetov v súlade s ich 



obsahom a témou vyučovacej hodiny, alebo je preberaná v kontexte zdravotných otázok 

žiakov súvisiacich s aktuálnym učivom ktoréhokoľvek predmetu.  

Žiaci l. stupňa získajú podľa ročníkov nasledovné kompetencie: 

Prípravný ročník  

 Poznať vlastné telo, ukázať pomenované časti svojho tela, 

 vedieť sa orientovať v bežných životných situáciách,  

 vysvetliť úlohu lekára a zdravotnej sestry, 

 venovať sa pohybovým aktivitám a športu, uskutočňovať pohybové cvičenia 

obsahujúce kondičné, relaxačné a zdravotné cviky.  

Žiaci l. stupňa počas všetkých denných činností dodržiavajú zásady zdravej životosprávy,  

počas vyučovacích hodín uskutočňujú relaxačné chvíľky a dychové cvičenia. V učive, 

usporiadanom podľa ročných období, pozorujú formou vychádzok, ako sú zmeny v prírode 

počas roka spojené s činnosťou ľudí a s ich životom, učia sa chápať interakciu prírody a človeka. 

Učia sa chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných pri hrách, pri letných i zimných športoch a pri 

pobyte v prírode.  

 Žiaci II. stupňa získajú výchovou k zdraviu a zdravému životnému štýlu podľa vyučovacích 

predmetov nasledovné kompetencie, pričom ich kvalita a kvantita s vyšším ročníkom narastá: 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 Využívať vhodné texty a články ako motiváciu k zdravému životnému štýlu, poznávať  

všetky činitele ovplyvňujúce zdravý spôsob života, diskutovať na predmetnú tému, 

vysvetľovať a  zdôvodňovať vhodné alebo nevhodné správanie a konanie, príčinno-

následné vzťahy a súvislosti v kontexte s podporou všetkých stránok zdravia, 

 chápať vplyv a dosah negatívnych a pozitívnych vzorov správania na vlastné zdravie 

a spôsob života, akceptovať pozitívne vzory a dokázať vzdorovať negatívnym, hľadať 

pozitívne vzory správania, konania a životného štýlu v literatúre, umení a ľudovej 

slovesnosti, 

 prezentovať a obhajovať svoje názory a postoje k otázkam ochrany a poškodzovania 

zdravia formou dramatizácie, hraním rolí, riešením modelových situácií, porovnávať 

a analyzovať názory a postoje, poznať dôsledky konania, osvojiť si vhodný spôsob 

komunikácie, argumentácie, rozvíjať kritické myslenie, sebapoznanie, sebavedomie, 

toleranciu, asertivitu, hodnotový systém, priority, 



 interpretovať vlastné zážitky a skúsenosti zo školského, mimoškolského a rodinného 

prostredia s tematikou zdravia a zdravého životného štýlu formou slohových prác, 

rozprávania, opisu, charakteristiky ai., vysvetliť spôsob a dôvody ich mentálneho 

spracovania, chápania, prežívania, vplyvu, rozlíšiť pozitívne a negatívne vzory okolia, 

chápať dôsledky ich vplyvu na vlastný spôsob života, poznať spôsoby vyhýbania sa 

negatívnym vplyvom okolia, vedieť posúdiť a korigovať vhodnosť svojho správania 

a konania, dokázať presadiť svoj názor a postoj v záujme ochrany svojho zdravia. 

VECNÉ UČENIE 

 Poznať fungovanie ľudského tela, rešpektovať vlastné zdravie a zodpovedne pristupovať  

k jeho aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu,  

 vedieť poskytnúť predlekársku pomoc, zavolať odbornú pomoc, poznať tiesňové linky, 

spôsob oznamovania udalosti,  

 chápať starostlivosť o zdravie v súlade s ochranou prírody, 

 poznať základy ochrany prírody a ochrany zdravia, zásady bezpečného pohybu 

v prírodnom prostredí.  

VLASTIVEDA  

 Využívať poznatky o ľudskom tele pri starostlivosti o vlastné zdravie, poznať základné 

podmienky potrebné pre život a činitele dôležité pre zdravý spôsob života,  

 chápať účinok výživy na zdravie, predchádzať obezite, poznať a konzumovať vitamíny, 

zdravé plodiny, chápať význam ochrany pôdy, 

 dodržiavať pitný režim, chápať význam ochrany vôd, 

 poznať a chrániť sa pred látkami, ktoré sú jedmi (nikotín, alkohol), 

 využívať poznatky o elektrických izolantoch na ochranu vlastného zdravia pred pôsobením 

elektrického prúdu.     

BIOLÓGIA  

 Využívať poznatky o anatómii a fyziológii ľudského tela pri starostlivosti o vlastné zdravie, 

poznať podmienky správnej funkcie všetkých sústav a orgánov ľudského tela, faktory, 

ktoré im prospievajú a poškodzujú ich (srdcovo-cievne a respiračné ochorenia, ochorenia 

tráviacej a opornej sústavy, nádorové ochorenia, alergie ai.), 

 dodržiavať prevenciu, ako najlepší spôsob zachovania zdravia a spokojného života, 

 poznať príčiny a dôsledky chronických ochorení, 



 dodržiavať správnu životosprávu, striedať prácu a oddych, využívať aktívny odpočinok, 

poznať príčiny a dôsledky stresu, psychických porúch a depresií, 

 chápať význam živín (bielkovín, tukov, sacharidov, vlákniny, vitamínov a minerálnych látok) 

pre zdravé telo, príčiny a riziká ich nedostatku alebo nadbytku, poznať správne zloženie 

stravy, príčiny a dôsledky porúch príjmu potravy, podvýživy, nadváhy, obezity, poznať 

a konzumovať vhodné potraviny v zdraviu prospešnom množstve, 

 poznať vplyv a dôsledky návykových látok (drogy, lieky) pre zdravie a život človeka,  

pre jeho rodinu, priateľov, okolie, osvojiť si pocit zodpovednosti za vlastné zdravie,  

 poznať účinky jedovatých rastlín a húb na ľudský organizmus a zdravie, chrániť sa pred ich 

konzumáciou, 

 poznať vplyv parazitov na hygienu a zdravie človeka, poznať príčiny a dôsledky infekčných 

ochorení, osvojiť si samostatnosť a dôkladnosť pri osobnej hygiene, hygiene odevu, 

prostredia, zhodnotiť vplyv čistoty a hygieny človeka na svoje okolie, 

 poznať príčiny a dôsledky pohlavných chorôb a AIDS, 

 chápať súvislosti medzi všetkými zložkami životného prostredia a človekom, nezvratných 

zmien v prírode (vyhynuté a ohrozené druhy), lokálne a globálne súvislosti, príčinno-

následné vzťahy, dokázať pozitívnym ovplyvňovaním svojho okolia vytvárať bezpečné, 

príjemné prostredie a chrániť svoje zdravie,  

 teoreticky aj prakticky ovládať základy poskytovania prvej pomoci, vážiť si vlastný život aj 

život ostatných ľudí,     

 pozorovaním biologických procesov a prírodných javov potvrdiť faktory poškodzujúce 

alebo ohrozujúce zdravie. 

FYZIKA  

 Rešpektovať potrebu šetriť vodou a prírodnými zdrojmi energie, 

 chápať interakciu človeka a prírody, význam prírody a jej ochrany, vytvárať si vlastný 

hodnotový systém s ohľadom na svoje zdravie a na životné prostredie,  

 poznať prírodné úkazy a javy ovplyvňujúce a ohrozujúce zdravie, ovládať spôsoby ochrany 

pred nimi,  

 poznať príčiny vzniku a negatívny vplyv smogu, kyslých dažďov, elektrosmogu, hluku 

a elektromagnetického žiarenia na zdravie, 



 dodržiavať pravidlá pri práci s elektrickými spotrebičmi s vedomou ochranou svojho 

zdravia,   

 pokusmi a priamym pozorovaním prírodných javov a fyzikálnych zákonitostí potvrdiť 

faktory poškodzujúce alebo ohrozujúce zdravie. 

CHÉMIA  

 Posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického a zdravotného 

hľadiska,  

 poznať význam vzduchu, vody a pôdy pre život, hlavné zdroje ich znečisťovania, dokázať 

ovplyvniť ich kvalitu vo svojom okolí,  

 chápať vplyv a dôsledky niektorých prvkov, zlúčením a návykových látok na ľudský 

organizmus, chápať negatívne pôsobenie tolerovaných a zakázaných drog na zdravie 

a život, dokázať odolať vplyvu prostredia a odmietať ich užívanie, správať sa a konať 

zodpovedne, s vedomou ochranou svojho zdravia,   

 dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami, ovládať zásady správneho 

hasenia požiaru podľa druhu horiaceho materiálu, 

 pokusmi a priamym pozorovaním chemických reakcií potvrdiť faktory, poškodzujúce alebo 

ohrozujúce zdravie. 

DEJEPIS 

 Poznať vývoj ľudstva, pozitívne a negatívne vplyvy na život ľudí v rôznych obdobiach, 

 chápať vplyv spôsobu života v rôznych historických obdobiach na zdravie ľudí, kvalitu 

a dĺžku života, využívať poznatky v prospech svojho zdravia, 

 poznať činnosti vo vývoji ľudí, ovplyvňujúce životné prostredie a ich dopad na zdravie, 

poznať globálne a lokálne súvislosti poškodzovania a ochrany životného prostredia. 

GEOGRAFIA 

 Poznať základné charakteristiky a život iných národov a národností, chápať význam 

rovnoprávnosti, tolerancie, znášanlivosti, dobrých medziľudských vzťahov ako súčasť 

zdravého a spokojného života, 

 vedieť porovnať život ľudí podľa geografických, klimatických a prírodných podmienok, 

poznať faktory ovplyvňujúce jeho kvalitu a dĺžku (podnebie, poloha, spôsob života, 

tradície, kultúra, priemysel, poľnohospodárstvo, stravovacie návyky a pod.), dokázať si 

zobrať príklad z prospešného životného štýlu iného národa alebo kultúry. 



OBČIANSKA NÁUKA  

 Poznať charakteristiku, význam a vplyv telesného, sociálneho, citového, duševného 

a environmentálneho zdravia na kvalitu a spôsob života, 

 poznať dôsledky sociálnych patológií pre zdravie a život človeka, pre jeho rodinu, priateľov, 

okolie, osvojiť si pocit zodpovednosti za vlastné zdravie,  

 poznať a dodržiavať zásady hygieny, stolovania, zdravého stravovania, pravidlá slušného 

správania, dobrých medziľudských vzťahov, práva a povinnosti svoje aj iných, bezpečnosť, 

toleranciu, znášanlivosť, empatiu, ochranu zdravia a života a pod., 

 vedieť prebrať zodpovednosť za vlastné názory, postoje, správanie sa a konanie v súvislosti 

so zdravím, dokázať posúdiť ich vhodnosť alebo nevhodnosť, naučiť sa predvídať ich 

dôsledky a získavať zručnosti správať sa a konať spôsobom prijateľným  

pre podporu zdravého životného štýlu. 

ETICKÁ VÝCHOVA   

 Chápať život, telesné a duševné zdravie ako etickú hodnotu, starostlivosť o zdravie 

a ochranu života ako etický problém, vnímať dôležitosť zdravého životného štýlu 

 vo svojom živote a snažiť sa pozitívne vplývať na svoje živé aj neživé okolie, 

 poznať hlavné faktory ovplyvňujúce zdravie telesné, psychické, sociálne, environmentálne, 

chápať ich význam a vplyv na kvalitu života, zaujať zodpovedný postoj k zdraviu, dokázať 

prispôsobiť svoj život, správanie a konanie v prospech zdravého životného štýlu,  

 poznať dôležité životné hodnoty a hodnotový systém v súvislosti so zdravím, ekológiou 

a ekonomikou a prispôsobiť tomu svoje životné potreby a ciele, 

 vedieť formulovať a formovať svoje životné ciele v súlade so zdravým spôsobom života, 

poznať seba samých, svoje silné a slabé stránky, možnosti a schopnosti, pozitívne  

a negatívne vlastnosti a podriadiť tomu svoje konanie bez ohrozovania alebo 

poškodzovania svojho zdravia, prijať sám seba aj so svojimi nedostatkami a pracovať  

na sebe v záujme upevňovania a ochraňovania svojho zdravia, 

 pristupovať pozitívne k životu a ľuďom v spojení s kritickým myslením, preberať 

zodpovednosť za svoje rozhodnutia, vlastné názory, postoje, potreby, city, poznať vplyv 

psychiky na zdravie a výkonnosť človek, uplatňovať zásady duševnej hygieny, 

 pestovať a rozvíjať zdravé medziľudské vzťahy, chápať význam a hodnotu spolupráce, 

priateľstva a lásky, ovládať a používať základy spoločenského správania, využívať a rozvíjať 



sociálne a interpersonálne zručnosti, asertivitu, efektívnu komunikáciu, kultivovane 

prejavovať svoj názor, učiť sa rešpektovať ľudí s inými názormi, vedieť sa presadiť a obhájiť 

v rôznych situáciách, využívať, kompromis, korektné riešenie konfliktov, poznať a používať 

vhodné spôsoby ovládania negatívnych citov, prudkých emócií a reakcií, poznať 

nevhodnosť a dôsledky pasivity a agresie, korigovať svoje správanie a konanie v záujme 

duševného a sociálneho zdravia svojho aj iných ľudí, 

 poznať a dodržiavať morálne a etické normy, súvisiace so životom a zdravím svojim aj 

iných ľudí, chápať význam svedomia a zodpovednosti, nadobúdať prosociálne 

a emocionálne zručnosti, empatiu, vnímať situáciu starých, chorých, zdravotne 

znevýhodnených, slabých a bezbranných, mať úctu k ľuďom, vedieť zaujať správny postoj 

k potrebám iných, solidaritu, pozitívnu iniciatívu, pomoc,  

 poznať a dodržiavať všeobecné ľudské práva, vrátane týkajúcich sa ochrany a podpory 

zdravia, vážiť si zdravie a ľudský život, vysvetliť a obhájiť svoje názory, rozhodnutia a práva 

bez upierania práva iným, preferovať toleranciu, znášanlivosť, 

 akceptovať a prezentovať pozitívne vzory správania v každodennom živote, vytvoriť si 

a rozvíjať racionálne komponenty svojho správania a konania v prospech zdravia 

a spokojného života, 

 vedieť správne vyhodnotiť a riešiť krízové situácie, ohrozujúce zdravie a osobnú 

bezpečnosť, mať spôsobilosť a vôľu ochrániť sa proti návykovým látkam a závislostiam, 

čeliť nesprávnym vzorom, manipulácii, tlaku skupiny a okolia,  

 správať sa zodpovedne v súvislosti s ochranou zdravia a života v sexuálnych vzťahoch,  

v manželstve a rodičovstve, uplatňovať etické aspekty a sociálne zručnosti v rámci rodiny, 

empatiu, otvorenú a citlivú komunikáciu, asertivitu, využívať objektivitu, kritické myslenie 

a reflexiu pre ovplyvnenie, udržanie a zlepšenie zdravia a zdravého životného štýlu 

vlastnej rodiny. 

MATEMATIKA 

 Využívať slovné úlohy s  vhodnou tematikou na rozhovory a diskusie o význame zdravého 

spôsobu života, 

 poznať a využívať miery a váhy v súvislosti so zdravím, 

 prezentovať merateľné veličiny (rýchlosť, vytrvalosť, výkonnosť, športovú zdatnosť 

a úspešnosť) ako dôsledok zdravého životného štýlu. 



INFORMATIKA 

 Chápať informačno-komunikačné prostriedky ako zdroj pravdivých aj nepravdivých 

informácií, vedieť posúdiť zdroje poznatkov, vyhnúť sa poškodeniu zdravia porovnávaním 

informácií z viacerých zdrojov, 

 vedieť posúdiť a dokázať eliminovať negatívny vplyv mediálnych, informačno-

komunikačných prostriedkov a reklamy na svoj životný štýl, 

 dodržiavať správnu životosprávu, striedať prácu a oddych, poznať príčiny a dôsledky 

sedavého spôsobu života, príčiny a dôsledky vzniku impulzívnych porúch (internet, mobil) 

a virtuálnych závislostí (sociálne siete, chaty), 

 preferovať zdravý a prirodzený medziľudský kontakt a osobnú komunikáciu. 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

 Vyjadriť svoj postoj k pozitívnym a negatívnym stránkam zdravia a životného štýlu, 

 pracovať individuálne aj kolektívne, vedieť prijať kompromis, konštruktívnu kritiku,  

 aktívne sa zapájať formou výtvarných prác do podpory zdravého životného štýlu účasťou 

na výstavách, akciách, projektoch a kampaniach (školských, regionálnych, celoštátnych 

a medzinárodných), 

 dokázať vyjadriť svoj názor, akceptovať názory iných, byť vnímavý, chápavý, tolerantný, 

citlivý, empatický.  

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA  

 Osvojiť si vedomosti a zručnosti, súvisiace so starostlivosťou o svoje telo, vypestovať si 

zodpovednosť za svoje zdravie, preferovať prevenciu ako hlavný nástroj ochrany 

a podpory zdravia, 

 získať pozitívny vzťah k pohybu, cvičeniu a športu, kladné postoje k pohybovej aktivite  

v škole i mimo nej,  

 venovať sa pravidelne pohybu a športu, zamerať aktivitu a energiu spoločensky aj 

zdravotne žiaducim smerom, 

 osvojiť si základy pohybovej kultúry, techniky a taktiky využívaných cvičení správne, 

zabrániť fyzickému poškodeniu tela, predchádzať úrazom, 

 rozvíjať svoju prirodzenú pohyblivosť, dosiahnuť optimálny telesný a pohybový výkon, 



 zvyšovať telesnú zdatnosť, pohybovú výkonnosť a fyzickú odolnosť, dosiahnuť pocit 

osobnej spokojnosti, sebavedomie, sebaúctu, vykonávať činnosti, ktoré sú nielen zdraviu 

prospešné, ale osobne blízke, 

 dosiahnuť žiadaný a možný stupeň telesnej zdatnosti, odolnosti a pohybových zručností, 

rozvíjať si sebapoznanie, vytrvalosť, sústavnosť, systematickosť, cieľavedomosť, kritickosť, 

sebahodnotenie,  

 zmierňovať alebo odstraňovať pohybové nedostatky, nahradzovať chýbajúce športové 

zručnosti inými pre udržanie alebo zlepšovanie fyzického stavu a zdravia, 

 dodržiavať správnu životosprávu, striedať aktivitu a relaxáciu,  

 poznať a dodržiavať správne stravovacie návyky, zloženie a množstvo stravy, predchádzať 

obezite, 

 dodržiavať pitný režim adekvátny zvýšenej aktivite a vonkajšiemu prostrediu, 

 využívať aktívny pohyb ako kompenzáciu sedavého spôsobu života, ako prevenciu porúch 

oporno-pohybového aparátu, najmä chrbtice, poznať a dodržiavať správnu polohu tela pri 

rôznych činnostiach, 

 využívať aktívny pohyb ako prevenciu mnohých chronických ochorení a porúch, 

 rozvíjať poznávacie schopnosti v činnosti, ako súčasť rozvoja psychických funkcií, 

 upevňovať si zmysel pre kolektív, spoluprácu a vzájomnú pomoc, dokázať ovládať svoje 

emócie, rozvíjať si pozitívne charakterové vlastnosti a osobnosť, 

 osvojovanie mravných vlastností a noriem, formovanie pozitívnych hodnotových orientácií 

a zmysluplná náplň voľného času, sebarealizácia, sebapoznanie, sebahodnotenie, 

sebaakceptácia, 

 poznať a dodržiavať hygienické návyky, najmä v súvislosti s fyzickou aktivitou, 

 poznať a dodržiavať zásady bezpečnosti pri pohybe a cvičení, športe, v teréne, v prírode, 

pri letných a zimných hrách a športoch, 

 poznať a ovládať elementárne zručnosti k účinnému poskytovaniu prvej pomoci, záchrany 

a pomoci pri cvičení a športe, 

 poznať a dodržiavať zásady bezpečnosti cestnej premávky. 

Vyučujúci TSV pripravujú žiakov na každoročné regionálne, celoštátne a medzinárodné 

športové podujatia a súťaže v atletike, futbale, stolnom tenise a plávaní. Zúčastňujú sa súťaží 



v rámci špeciálnych ale aj základných škôl. Súťažia dievčatá, chlapci a aj zmiešané družstvá 

v spolupráci s Gymnáziom Bytča a základnými školami v Bytči.   

TRIEDNICKÉ HODINY 

 Riešiť problematiku zdravia a zdravého životného štýlu aktuálne, podľa potreby 

jednotlivých žiakov alebo celého žiackeho kolektívu, 

 diskutovať o posolstve a význame svetových, medzinárodných a európskych dní, 

venovaných zdraviu a zdravému spôsobu života. 

Mimovyučovacie aktivity a činnosti sú plánované a realizované cieľavedome a zámerne tak, 

aby poskytovali žiakom priestor na precvičovanie a overovanie si získaných vedomostí v praxi, 

na osvojovanie a utvrdenie si praktických zručností, spôsobilostí,  návodov a skúseností, 

podporujúcich zdravie. Ich úlohou je motivovať žiakov zaujímavými a netradičnými formami 

k pozitívnemu a zodpovednému prístupu k zdraviu, s cieľom trvale ovplyvniť ich myslenie, 

postoje a konanie v prospech zdravého spôsobu života. 

Vzhľadom na široký záber problematiky výchovy k zdraviu a zdravému životnému štýlu 

a v záujme efektívneho pôsobenia na žiakov, je obsah aktivít a praktických činností tematicky 

rozčlenený a spadá do kompetencie viacerých koordinátorov školy, podľa ich primárneho 

zamerania (globálne vzdelávanie a environmentálna výchova, drogová prevencia, ľudské 

práva, výchova k  zdraviu). Činnosť koordinátorov je kooperatívna, nadväzná, kontinuálna, 

s jednotným výchovným pôsobením a rovnakým cieľom. Náročnosť, obsah a rozsah aktivít 

a činností závisí od veku, mentálnych schopností a manuálnych zručností žiakov. Praktické 

činnosti sú diferencované tak, aby mal možnosť uspieť každý žiak a získal tak kladný vzťah 

k zdraviu prospešnému správaniu a konaniu. 

Koordinátor Zdravej školy každoročne plánuje prednášky, besedy, tvorivé aktivity, súťaže, 

organizuje a zabezpečuje akcie a činnosti týkajúce sa:  

 zdravého a racionálneho stravovania, zdravých potravín, potravinovej bezpečnosti, 

 konzumácie ovocia a zeleniny, významu vitamínov, 

 pitného režimu, 

 konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov, 

 pohybu a športu, 

 prevencie obezity, 

 otužovania, 



 osobnej hygieny (ruky, nechty, vlasy, pleť), 

 dentálnej hygieny a predchádzaniu zubnému kazu, 

 zásad a poskytovania prvej pomoci pri ohrození zdravia a života. 

Ďalšie aktivity a činnosti sú realizované podľa významných dní týkajúcich sa zdravia: 

 7. apríl – Svetový deň zdravia  

 10. máj – Svetový deň – Pohybom ku zdraviu 

 17. máj – Svetový deň mlieka  

 32. týždeň v roku – Týždeň zdravia  

 25. september – Deň jablka  

 10. október – Svetový deň duševného zdravia 

 16. október – Svetový deň výživy  

Koordinátor zdravej školy spolupracuje pri realizácií praktických aktivít a činností s pedagógmi 

a zamestnancami školy, s CŠPP (psychologička, fyzioterapeut), s vedúcou školskej jedálne, 

s lekármi, dentálnou hygieničkou, zdravotnými záchranármi, odborníkmi v oblasti canisterapie 

a hipoterapie, zamestnancami služieb (manikérka, pedikérka, kaderníčka, kozmetička), s CVČ, 

Gymnáziom a základnými školami v Bytči, s občianskym združením Červený nos, s rodičmi 

žiakov.  

Naša škola, ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia, vplýva i na rodičov detí a žiakov 

prostredníctvom organizovania rôznych aktivít a poradenskou činnosťou, a tak sa snaží 

zabezpečovať jednotný vplyv na deti v oblasti zdravej výživy a zdravého životného štýlu. 

Školské stravovanie podporuje premyslenú a systematickú výchovu k zdraviu a zdravému 

životnému štýlu na našej škole propagovaním a zabezpečovaním zdravej výživy a zdraviu 

prospešného stravovania. Zámerne vplýva na formovanie stravovacích a výživových návykov, 

postojov a vedomostí detí a žiakov, je prostriedkom prevencie nepravidelnosti stravovania,  

nesprávneho zloženia stravy a obezity. Školská jedáleň ponúka denne dochádzajúcim žiakom 

našej školy stravovanie formou desiatej a obedov, žiakom umiestneným v školskom internáte 

celodenné stravovanie. Strava pre deti predškolského a školského veku zodpovedá 

biologickým potrebám vyvíjajúceho sa organizmu po stránke kvalitatívnej aj kvantitatívnej.  Je 

zdravá, vyvážená, nutrične hodnotná, zmiešaná v správnom pomere živín, ale aj pestrá, 

rôznorodá. V dennom jedálničku sú zastúpené odporúčané denné dávky vitamínov 

a minerálnych látok v ovocí a zelenine, mlieka a mliečnych výrobkov, vlákniny, 



uprednostňované sú strukoviny, hydina, chlieb a pečivo z celozrnnej múky, pripravovaných je 

menej tučných a sladkých jedál.  

Podstatný vplyv na kvalitu školského stravovania má vedúca školskej jedálne, ktorá je 

v otázkach zdravej stravy pre žiakov cieľavedomá a dôsledná. Úzko spolupracuje s pedagógmi 

a koordinátormi školy, aktívne sa zapája do podpory zdravia našich žiakov.  

Zo svojej praxe vie, že deti väčšinou jedia to, čo im chutí a rozhodla sa, že ich ovplyvní, aby im 

chutilo to, čo je zdravé. Vypracovala projekty zamerané na zdravé stravovanie a zdravú výživu 

„Zdravie na tanieri“, „Hovorme o jedle“ a „Zelený deň“. V rámci nich zabezpečila 

a zorganizovala zaujímavé, netradičné, poučné a veľmi úspešné aktivity a činnosti pre žiakov.  

Školské prostredie je dôležitým faktorom, ovplyvňujúcim úspešnosť výchovy k zdraviu 

a zdravému životnému štýlu a zároveň ovplyvňuje zdravie a život všetkých, ktorí školu 

navštevujú, v škole pracujú alebo s ňou prichádzajú do styku. V našej škole sa snažíme utvárať 

čo najpriaznivejšie podmienky pre prirodzený a zdravý vývin žiakov nie len výchovno-

vzdelávacím pôsobením, ale aj vplyvom školského prostredia. Zdravé, bezpečné a priateľské 

prostredie je pre žiakov vzorom, korešponduje s poznatkami o zdravom spôsobe života, ktoré 

im vštepujeme a znásobuje ich účinnosť. Zdravé, čisté, estetické a podnetné prostredie, dobrá 

psychosociálna klíma školy, vhodný a efektívny spôsob práce, bezpečnosť, pocit istoty 

a dôvery majú významný vplyv na osobnosť žiakov, na ich myslenie, správanie, konanie  

a ovplyvňujú spôsob ich života. Zdravú školu vytvárajú pedagógovia, žiaci a všetci zamestnanci. 

Snažíme sa spoločne dosiahnuť zdravý spôsob života pre všetkých, vytvárať vhodné 

podmienky a zdravé prostredie na prácu a učenie, dodržiavať zásady podpory zdravia, fyzickej 

a psychickej bezpečnosti, usilujeme sa evokovať pocit zodpovednosti  

za zdravie v žiakoch, učiteľoch, zamestnancoch školy, rodičoch a viesť ich k zdravému 

životnému štýlu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti do ŠkVP 

Finančnú gramotnosť definujeme ako „schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na 

efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné 

zabezpečenie seba a svojej domácnosti.“ Finančná gramotnosť je znalosť finančných 

nástrojov, ich fungovania a ich zmysluplného využívania. 

Súčasťou školského vzdelávacieho programu v prípravnom až deviatom ročníku A variantu 

školy sú zapracované požiadavky na finančné vzdelávanie v rozsahu uvedenom Národným 

štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2. v súlade s Metodikou pre zapracovanie 

a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl a metodickou 

príručkou Finančná gramotnosť 1. 

Čiastkové kompetencie finančnej gramotnosti sú podrobne zapracované okrem povinných 

predmetov vzdelávacieho programu v tematických plánoch jednotlivých predmetov školského 

vzdelávacieho programu a to tak, aby prirodzene nadväzovali na prvý stupeň školy s využitím 

medzipredmetových vzťahov.  

V rámci finančného vzdelávania je hlavným cieľom viesť žiakov od pasívneho porozumenia 

k aktívnemu používaniu, na získavanie zručností potrebných pre život. Jedným z hlavných 

znakov finančnej gramotnosti je hospodárenie domácnosti. Rodičia žiakov sú informovaní 

o cieľoch, zámeroch a princípoch finančného vzdelávania prostredníctvom zapájania sa  do 

domácich úloh a prednáškami na rodičovských združeniach.  

V rámci zvyšovania úrovne vzdelania žiakov v oblasti finančnej gramotnosti vyučujúci 

využívajú rôzne inovatívne vyučovacie metódy, najmä heuristickú metódu (učenie 

objavovaním), situačné (riešenie problémovej situácie, ktorá je zrkadlom skutočnej udalosti) 

a inscenačné metódy (založené na hraní rolí), diskusie (medzi žiakmi alebo žiakmi a učiteľom), 

didaktické hry (skupinové alebo strategické), brainstorming (skupinová technika zameraná na 

získanie čo najväčšieho množstva nápadov), myšlienková mapa (graficky usporiadaný text 

s vyznačenými súvislosťami), Ice braker (prelomenie ľadov), doplňovačky, osemsmerovky 

(cvičenia, pomocou ktorých si žiaci zopakujú to podstatné z preberanej látky), využívanie IKT 

(počítače, notebooky, tablety, interaktívne tabule), kooperatívneho učenia (spolupráca pri 

dosahovaní spoločných cieľov) a projektového vyučovania (žiaci sa učia riešiť a spracovávať 

projekty),  ktorými zohľadňujeme: 

 názornosť (podávané informácie sú názorné, opierajú sa o vedomosti žiakov), 



 jednoduchosť (témy nadväzujú na poznatky žiakov, poznajú význam jednotlivých 

pojmov, používaných vo vyučovaní),  

 aktivitu žiakov (žiaci aktívne vystupujú, skúšajú si rôzne situácie, diskutujú o nich),  

 tempo hodiny (hodina je dynamická s ohľadom na porozumenie preberaných 

súvislostí),  

 zmysluplnosť (žiaci si uvedomujú význam toho, čo sa učia),  

 využiteľnosť (informácie z oblasti finančného vzdelávania sú prakticky využiteľné)  

 a dôležitosť (žiaci sa učia rozpoznať, ktoré informácie by si mali vo vlastnom záujme 

osvojiť). 

Témy, celkové, čiastkové kompetencie a očakávania podľa úrovne 1  finančnej gramotnosti sú 

usporiadané nasledovne: 

 

1. Téma: Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích 

procesov v osobných financiách 

Čiastková kompetencie  Úroveň 1 

Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby 

komunikácie o finančných 

záležitostiach 

Uviesť jednoduché príklady, ako sa 

môžu osobné informácie/údaje dostať 

k nepovolaným osobám. Opísať možné 

dôsledky prezradenia vybraných 

osobných informácií. 

Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné nástroje 

na ochranu spotrebiteľov 

Uviesť príklady možností na vrátenie 

výrobkov v rôznych typoch obchodov 

(napr. elektronické, kamenné). 

Jednoducho opísať základné práva 

spotrebiteľov. 

Čiastková kompetencia 4: Posúdiť význam boja proti 

korupcii, podvodom, ochrany 

proti praniu špinavých peňazí 

Navrhnúť spôsoby riešenia finančných 

situácií, v ktorých sa stretne 

s klamstvom, podvodom, nečestným 

správaním. 

 



2. Téma: Plánovanie, príjem a práca 

Celková kompetencia: Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu 

Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí 

Čiastková kompetencie  Úroveň 1 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných 

príjmov 

Opísať, čo sú osobné príjmy človeka. 

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán Roztriediť príjmy do domácnosti 

a výdavky na domácnosť. 

 

3. Téma: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 

jednotlivca a rodiny.  

Čiastková kompetencie  Úroveň 1 

Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, 

rodinné, spoločenské potreby 

Pomenovať osobné, rodinné 

a spoločenské potreby. Vysvetliť vzťah 

ľudská práca – peniaze. Vymedziť 

situácie, kedy si človek predmety 

nakupuje a kedy si ich požičiava. 

Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia 

zvažovaním alternatív a ich 

dôsledkov 

Zoradiť osobné želania/potreby podľa 

ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné 

krátkodobé finančné ciele. 

Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské 

zručnosti pri zodpovednom 

rozhodovaní o nákupe 

Porovnať ceny rovnakého alebo 

podobného výrobku a/alebo služby 

v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť 

zodpovedné rozhodovanie pri nákupe, 

primerane veku. 

Čiastková kompetencia 4:  Popísať používanie rôznych 

metód platenia 

Opísať, za čo všetko sa v domácnosti 

platí. Vysvetliť používanie peňazí 

v bežných situáciách (hotovostná 

a bezhotovostná forma peňazí). 

 



4. Téma: Úver a dlh 

Celková kompetencia: Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok 

a zvládanie dlhu. 

Čiastková kompetencie  Úroveň 1 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať riziká, prínosy a 

náklady jednotlivých typov 

úverov 

Zdôvodniť voľbu nákupu tovaru alebo 

služby alebo požičiavania si predmetu. 

Čiastková kompetencia 2:  Mať základné informácie 

o jednotlivých druhoch 

spotrebiteľských úverov 

Vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať  

vo finančných inštitúciách. 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť možnosti, ako sa 

vyhnúť problémom  

so zadlžením (predlžením) 

alebo ako ich zvládnuť 

Vysvetliť, čo môže nastať pri 

požičiavaní si cenných predmetov 

alebo peňazí.  

 

 

5. Téma: Sporenie a investovanie 

Celková kompetencia: Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými 

cieľmi. 

Čiastková kompetencie  Úroveň 1 

Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie 

prispieva k finančnej 

prosperite 

Opísať, ako a prečo človek môže 

sporiť. 

 

6. Téma: Riadenie rizika a poistenie 

Celková kompetencia: Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. 

Čiastková kompetencie  Úroveň 1 

Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem 

poistenie 

Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť 

jednotlivci a domácnosti. Vysvetliť 

podstatu rizika a jeho typy. 

Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné 

poistenie a vysvetliť rozdiel 

Vysvetliť, prečo a kedy sa ľudia 

potrebujú poistiť. Na jednoduchých 



medzi verejným a súkromným 

(komerčným) poistením 

príkladoch názorne ukázať, ako 

poistenie funguje.  

 

Zapracovanie tém finančnej gramotnosti do vzdelávacieho obsahu na I. stupni školy 

Žiaci na I. stupni sa žiaci stretávajú s financiami najmä v podobe vreckového, alebo im rodičia 

kupujú hračky. Prostredníctvom finančnej gramotnosti sa budú učiť o hodnote peňazí, čo si za 

ne môžu alebo nemôžu kúpiť, ako s peniazmi hospodárne narábať.    

Žiaci získavajú informácie o finančnej gramotnosti primerane k veku, pričom vedomosti, 

zručnosti a hodnotové postoje sa rozširujú vzhľadom na obsah učiva.   

Predmety, do ktorých je možné finančnú gramotnosť priamo začleniť: matematika, slovenský 

jazyk a literatúra, vecné učenie, vlastiveda, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova. Dôraz sa 

kladie predovšetkým na využívanie medzipredmetových vzťahov. 

 

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

- zákon o ochrane osobných údajov 

- upozorniť na stratu osobných dokladov 

- prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia – použitie peňazí 

- kontrolovať osobné údaje a informácie (kľúč od domu, cenné veci v dome), aby sa 

nedostali  k nepovolaným osobám 

- urobiť zoznam želaní a potrieb a určiť poradie dôležitosti 

- urobiť zoznam základných životných potrieb a premyslieť ich finančnú náročnosť 

(môžem si kúpiť len to, na čo mám peniaze) 

- ako postupovať v prípade podvodu a klamstva 

- možnosti vrátenia výrobkov do obchodov 

Využitie: 

Matematika - Numerácia v obore do 0 - 10 a počtové výkony, Numerácia v obore 10 – 20, Čísla 

0 – 100, Riešenie jednoduchých slovných úloh 

Slovenský jazyk a literatúra – Pozdrav, oslovenie, Požiadanie, poďakovanie, vyjadrenie 

súhlasu a nesúhlasu, Rozprávanie podľa obrázkov, Na pošte, Školský výlet, Ako správne 

telefonovať 

Pracovné vyučovanie – Práce v domácnosti, Príprava pokrmov 

Vecné učenie – Domov a jeho okolie, Škola a život v škole, Rodina a spoločnosť 



Vlastiveda – Domov, obec 

Výtvarná výchova – Spontánna kresba, Modelovanie, Vystrihovanie, Koláž, Dekoratívna práca 

Triednická hodina – Malí obchodníci, Školský výlet, Deň eura 

 

2. Plánovanie, príjem a práca 

- opísať príklady základných životných potrieb 

- štúdium je prvým predpokladom pre získanie zamestnania (vzťah povolanie – 

zamestnanie) 

- vysvetliť, v čom spočíva význam zamestnania 

- opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka 

- príjmy a ich využitie v domácnosti 

- mesačné náklady na domácnosť 

Využitie: 

Matematika - Numerácia v obore do 1,2 a počtové výkony, Numerácia v obore do 3 a počtové 

výkony, Numerácia v obore do 5 a počtové výkony, Numerácia v obore 0-5 a počtové výkony, 

Numerácia v obore do 0 - 10 a počtové výkony, Numerácia v obore 10 – 20, Čísla 0 – 100, 

Riešenie aplikačných slovných úloh, Hra na obchod 

Slovenský jazyk a literatúra – Vyvodenie hlásky a písmena P, p (peniaze), E, e (euro), K, k 

(nákup), Príbeh o pracovitej Evke, Písmeno f (financie), Písmeno ch (obchod), Ako psíček 

nakupoval, Rozprávanie podľa obrázkov 

Vecné učenie – Škola a život v škole, Rodina a spoločnosť, Práca a odpočinok 

Vlastiveda – Rodina a deľba práce v domácnosti, Domov, obec 

Výtvarná výchova – Spontánna kresba, Voľné kreslenie, Vystrihovanie, Koláž, Dekoratívna 

práca 

 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

- vymenovať potreby každodenného života 

- peniaze ako prostriedok na zabezpečenie potrieb 

- vysvetliť žiakom rozdiel – výdavky na domácnosť/príjmy v domácnosti 

- zamestnanie a jeho význam, mzda za prácu  

- opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia (elektrina, plyn, voda, odpad, 

potraviny) 



- vysvetliť žiakom zmysel sporenia, mať záujem si niečo kúpiť (šetrenie do pokladničiek) 

- vlastné peniaze (vreckové) - ako s nimi hospodáriť, čo si za ne môžem kúpiť, vytýčiť si 

cieľ (napr. školský výlet, bicykel a pod.) 

- hra na obchod - čo si môžem kúpiť 

- vysvetliť žiakom systém cenových relácií v rôznych obchodoch a nasmerovať ich na 

zodpovedné rozhodovanie pri nákupe  

- používanie hotovostnej a bezhotovostnej formy peňazí 

- vedieť vyrobiť darček pre blízkeho a tak ušetriť peniaze 

Využitie: 

Matematika - Numerácia v obore do 1,2 a počtové výkony, Numerácia v obore do 3 a počtové 

výkony, Numerácia v obore do 5 a počtové výkony, Numerácia v obore 0-5 a počtové výkony, 

Numerácia v obore do 0 - 10 a počtové výkony, Numerácia v obore 10 – 20, Čísla 0 – 100, 

Riešenie aplikačných slovných úloh 

Slovenský jazyk a literatúra – O pracovitej Evke, Ako kúrime, U lekára, Ako psíček nakupoval, 

Do školy, Chlapec, čo chcel všetko, Čítanie detských časopisov, Pre mamičku 

Vecné učenie – Domov a jeho okolie, Rodina a spoločnosť, Práca a odpočinok 

Vlastiveda – Rodina a deľba práce v domácnosti, Domov, obec 

Pracovné vyučovanie – Práce s drobným materiálom, Práca s papierom, Práce s odpadovým 

materiálom, Práce v dielni 

Výtvarná výchova – Môj dom, Vystrihovanie, Koláž, Dekoratívna práca 

Triednická hodina – Šetríme vodou a elektrickou energiou, Deň matiek, Školský výlet, Malí 

obchodníci 

 

4. Úver a dlh 

- zhodnotiť, či je výhodnejší nákup alebo požičiavanie 

- demonštrovať situácie, kedy si človek predmety nakupuje a kedy si ich požičiava 

(význam a opodstatnenie) 

- inštitúcie, ktoré poskytujú finančnú hotovosť 

- požičiavanie osobných vecí spolužiakom, dôveryhodnosť človeka  

- ako reagovať v prípade nezodpovedného človeka 

- finančná pôžička a následky nedodržania podmienok zmluvy 

- požičiavanie kníh z knižnice - po prečítaní vrátiť v termíne a nepoškodenú 



Využitie: 

Matematika - Numerácia v obore do 0 - 10 a počtové výkony, Numerácia v obore 10 – 20, Čísla 

0 – 100, Riešenie aplikačných slovných úloh 

Slovenský jazyk a literatúra – Návšteva knižnice, Návšteva pošty 

Vecné učenie – Domov a jeho okolie, Rodina a spoločnosť, Škola a život v škole 

Vlastiveda – Domov, obec, Príroda v zime, Príroda v lete 

 

5. Sporenie a investovanie 

- banky, bankový systém, komerčné banky 

- banka a jej význam, akú úlohu plní 

- vysvetliť žiakom zmysel sporenia, záujem kúpiť si niečo, šetrenie do pokladničiek 

Využitie: 

Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 100 

Slovenský jazyk a literatúra – Školský výlet, Deň matiek 

Vlastiveda – Príroda v zime (zimné športy), Príroda v lete (letné športy) 

Triednická hodina – Vianoce, Školský výlet 

 

6. Riadenie rizika a poistenie 

- vysvetliť pojem riziko v prípade nedbanlivého narábania s peniazmi (výdavky sú vyššie 

ako  príjmy), zadlženie sa   

- vreckové na týždeň miniem za dva dni a požičiam si od kamaráta 

- poistenie a jeho význam v prípade výletu, exkurzie, dovolenky v zahraničí 

- zdravotné poistenie, poistenie domu/bytu 

Využitie: 

Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 100 

Slovenský jazyk a literatúra – U lekára 

Vecné učenie – Starostlivosť o zdravie, Školský výlet. Letné prázdniny 

Vlastiveda – Príroda v zime (zimné športy), Príroda v lete (letné športy) 

Pracovné vyučovanie – Bezpečnosť pri práci, Bezpečnosť cestnej premávky 

Triednická hodina – Bezpečnosť pri práci, Školský výlet, Bezpečnosť počas letných prázdnin 

 

 



Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti na II. stupni školy 

Finančné vzdelávanie sa prelína predmetmi štátneho vzdelávacieho programu a viacerými 

predmetmi školského vzdelávacieho programu, najmä predmetmi:   matematika, vlastiveda, 

biológia,  výtvarná výchova a chémia.  

Čiastková kompetencia Ročník Predmet Téma 

Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných 

záležitostiach 

5. INF Komunikácia prostredníctvom 

IKT. Bezpečnosť, zásady 

správania sa v prostredí 

Internetu. 

5. ETV Zrakový kontakt. 

5. SJL Odpovede na otázky. 

6. INF Komunikácia prostredníctvom 

IKT. Uvedomenie si 

bezpečnostných rizík pri práci 

s Internetom. 

7. INF Komunikácia prostredníctvom 

IKT. Bezpečné a etické správanie 

v e-mailovej komunikácii. 

7. INF Výber vhodnej informácie, 

triedenie informácií. Práca 

s kľúčovým slovom. 

8. SJL R. Arthur: Záhada vreštiacich 

hodín. 

8. BIO Zmyslové orgány. 

Stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany 

spotrebiteľov 

5. ETV Tvorivosť v medziľudských 

vzťahoch. Iniciatíva. 

7. ETV Vedieť sa presadiť a obhájiť 

v rôznych situáciách. 

8. ETV Poctivosť, ochrana spotrebiteľa. 

9. ETV Počúvanie, vedenie dialógu, 

riešenie konfliktov. 

Posúdiť význam boja proti korupcii, podvodom,  

ochrany proti praniu špinavých peňazí  

5. ETV Tvorivosť v medziľudských 

vzťahoch, iniciatíva. 



6. SJL Sekera so zlatým poriskom. 

Gruzínska ľudová rozprávka. 

7. SJL O krajčírskom učňovi Ončovi. 

Slovenská rozprávka. 

7. SJL K. Jarunková: O chlapcovi, ktorý 

vedel krásne rozprávať. 

 7. OBN Zmysel života – spolužitie ľudí 

na zásadách spolupráce 

a tolerancie. 

8. SJL O Jankovi a najväčšej lži. 

Slovenská rozprávka. 

Identifikovať zdroje osobných príjmov 5. VLA Deľba práce. Vzťahy v rodine. 

5. SJL M. Hlušíková: Mamina 

dovolenka 

9. OBN Poctivá práca občanov. 

Podnikanie. 

8. VYV Kompozície s postavou 

a menšou skupinkou postáv 

jednoducho rozmiestnených 

v priestore – kresba. 

8. ETV Tvorivosť v medziľudských 

vzťahoch, v zamestnaní 

a povolaní. 

8. SJL J. Canifield, M. V. Hansen: Dotyk 

majstrovej ruky. 

8. SJL J. Cannifield, M.V. Hansen: Moja 

budusnosť. 

8. SJL Remeslo má zlaté dno. 

Slovenská rozprávka. 

9. ETV Ľudské možnosti, túžby 

a odvážne sny, odvaha konať. 

Vypracovať finančný plán 6. ETV Reálne a zobrazené vzory. 

7. MAT Riešenie jednoduchých slovných 

úloh. 

8. MAT Počtové úkony s desatinnými 

číslami. 



8. ETV Vlastníctvo a peniaze ako 

prostriedok a cieľ. 

9. ETV Prosociálne vzory v masmédiách 

(osobné i kolektívne). 

9. MAT Percento. 

9. MAT Príklady z praxe. 

Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské 

potreby. 

5. ETV Otázka a prosba. 

 5. SJL J. Pavlovič, R. Smatanová: 

Zberateľ. 

7. OBN Rodina. 

7. SJL A. Habovštiak: Chlieb má veľkú 

moc. 

7. SJL Š. Moravčík: Na svete je toľko 

vecí. 

8. OBN Rodičovstvo. 

Prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním 

alternatív a ich dôsledkov 

5. ETV Otázka a prosba. 

5. MAT Jednoduché slovné úlohy. 

Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri 

zodpovednom rozhodovaní o nákupe 

5. MAT Porovnávanie čísel v obore do 

1 000. 

5. PVC Urobiť jednoduchý nákup. 

Pripraviť raňajky. 

Opísať používanie rôznych metód platenia 9. MAT Osobný – bežný účet, jeho 

význam a použitie. Platobná 

karta. 

Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých 

typov úverov 

7. MAT Násobenie a delenie mimo 

oboru násobilky. 

9. OBN Vlastníctvo v demokratickej 

spoločnosti. 

9. MAT Istina, úrok, úroková miera. 

Mať základné informácie o jednotlivých druhoch 

úverov poskytovaných spotrebiteľom 

5. VLA Slovenská republika. 

8. OBN Slovenská republika. 

Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so 

zadlžením (predlžením) alebo ako ich zvládnuť 

6. ETV Asertivita. Riešenie konfliktov. 

9. MAT Istina, úrok, úroková miera. 

Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej 

prosperite 

5. SJL D. Hivešová – Šilanová: 

O Kalebale. 

6. SJL M. Ďuríčková: Dve tajomstvá. 



6. SJL O troch grošoch. Slovenská 

ľudová rozprávka. 

7. SJL A. Habovštiak: Otcovo 

dedičstvo. 

8. SJL Jeden otec dobrý. Slovenská 

ľudová balada. 

8. ETV „Ekonomické cnosti“, sporivosť, 

podnikavosť, umenie 

hospodáriť. 

 9. OBN Poistenie a sporenie. 

 9. FYZ Elektrický obvod, zdroje 

elektrickej energie. Význam 

elektrickej energie pre človeka. 

 9. CHE Dôsledky znečistenia rôznych 

vodných zdrojov. Zdroje vody. 

 9. SJL E. Kocianová – E. Lisická: Vo 

vodičke studenej, vo vodičke 

hlbokej... 

Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie 5. SJL M. Jančová: Stará mať rozpráva 

o povodni. 

 8. ETV „Ekonomické cnosti“, sporivosť, 

podnikavosť, umenie 

hospodáriť. 

 9. OBN Poistenie a sporenie. 

Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť 

rozdiel medzi verejným a komerčným postením 

6. VLA Starostlivosť o zdravie, hygiena, 

správny režim dňa. Ochrana 

pred úrazmi a iným 

poškodením. 

 9. OBN Poistenie a sporenie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. ročník 

pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V rámci edukácie postupuje škola podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia v predmetoch rozvíjanie komunikačnej schopnosti, rozvíjanie 

grafomotorických zručností, matematika, vecné učenie, hudobná výchova, výtvarná výchova, 

telesná a športová výchova. Učebné osnovy sú totožné s obsahom vzdelávania ŠVP pre 

príslušné predmety.  

 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP hodinová 

dotácia o 2 hodiny. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na rozvoj manuálnych zručností 

a návykov, kladného vzťahu k práci, rozvoj pracovnej disciplíny, schopnosti prekonávať 

prekážky a zažiť radosť z dosiahnutého úspechu, rozvoj spolupráce, sociálnych vzťahov medzi 

žiakmi, rozvoj zodpovedného vzťahu k spoločnému aj osobnému vlastníctvu. 

Zvýšenou časovou dotáciou sa podporia požiadavky na rozvoj samostatnosti žiaka prípravného 

ročníka, rozvíjanie jemno-motorických zručností najmä v zložke prác v dielni: 

 práce s drobným materiálom (manipulovanie s drobným materiálom, triedenie, 

priraďovanie, porovnávanie, ukladanie predmetov a prírodnín podľa farby, veľkosti, 

tvaru, materiálu, napichávanie, navliekanie a nalepovanie drobného materiálu, 

vytváranie mozaík, vzorov podľa určitého pravidla), 

 práce s papierom (spoznávanie základných vlastností papiera - farba, povrch, hrúbka; 

triedenie, priraďovanie a porovnávanie rôznych druhov papiera podľa vlastností, práca 

s papierom - obkresľovanie šablóny, trhanie, krčenie, nalepovanie, zlepovanie, 

oblepovanie, prekladanie, skladanie a strihanie; pečiatkovanie a potláčanie papiera 

odtlačkami rozličných predmetov),  

 montážne a demontážne práce (triedenie, priraďovanie a porovnávanie rôznych 

druhov stavebníc podľa veľkosti, farby, tvaru, materiálu, skladanie a rozkladanie 

predmetov a stavebníc, ukladanie na seba, vedľa seba, spájanie, skrutkovanie, 

zasúvanie, skladanie jednoduchého puzzle, mozaiky, domina), 

 práca s modelovacou hmotou (vytváranie modelov podľa vzoru a podľa vlastnej 

fantázie). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRVÝ ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vo výchovno-vzdelávacom procese postupuje škola podľa vzdelávacieho programu pre žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch hudobná výchova, výtvarná 

výchova, telesná a športová výchova. Učebné osnovy sú totožné s obsahom vzdelávania ŠVP 

pre príslušné predmety. 

 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP 

hodinová dotácia o 1 hodinu. Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality získaných 

kompetencií žiakov v oblasti Komunikácia a sloh: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou stupňu postihnutia,  

 vedieť samostatne komunikovať,  

 vyjadriť svoj vlastný názor a obhájiť ho,  

 riešiť konflikty pomocou dospelých alebo samostatne,  

 uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi,  

 na základnej úrovni využívať technické prostriedky komunikácie,  

 správať sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,  

 prijateľným spôsobom udržiavať s ostatnými ľuďmi kontakty a harmonické vzťahy. 

 

Hodinová dotácia predmetu vecné učenie sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP o jednu hodinu. 

V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie vecného učenia zamerané  

na výraznejšiu prácu v súlade s obsahom vzdelávania daným ŠVP. Počas zvýšenej hodinovej 

dotácie si budú žiaci hravou formou prostredníctvom aktivizujúcich vyučovacích metód  

opakovať, prehlbovať a upevňovať učivo tematických celkov Škola a život v škole, Príroda  

na jeseň, Domov a jeho okolie, Zima, Starostlivosť o zdravie, Jar, Práca a odpočinok, Leto. 

 

Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP časová dotácia 

o jednu hodinu. Posilnenie časovej dotácie sa využije na posilnenie kompetencií žiakov, 

opakovanie, precvičovanie a upevňovanie učiva matematiky daného ŠVP hravou formou  

s využívaním individuálneho prístupu podľa potrieb žiakov: 

 porovnávať a triediť činnosti každodenného života, predmety, vlastnosti, podľa 

určitých kritérií,  



 osvojiť si základné geometrické predstavy,  

 osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 5,  

 osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 5,  

 osvojiť si základné prvky numerácie a počtové výkony s číslom 0,  

 využívať osvojené vedomosti v reálnom živote.  

Žiak: 

 dokáže využívať matematické poznatky pri riešení úloh z praxe prostredníctvom 

riešenia úloh, ktorých námety zodpovedajú skúsenostiam a úrovni poznania žiakov. 

Posilnenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu v prvom ročníku vo vyučovacom 

predmete pracovné vyučovanie zmení kvalitu získaných spôsobilostí žiakov. U žiakov sa 

prehĺbia zručnosti pri práci s papierom (rôzne druhy), s nožnicami, s lepidlom, s prírodným 

materiálom (listy, šišky, kamienky, konáriky, semienka, škrupiny...), s drobným materiálom 

(koráliky, gombíky, slamky, šnúrky, stužky, špagát...), s odpadovým materiálom (noviny, 

škatuľky, korkové zátky, kartónové rolky...), s modelovacou hmotou, so stavebnicami, 

kockami, s demonštračným materiálom (súbory ovocie a zelenina, geometrické tvary, 

dopravné prostriedky, pexeso, domino, puzzle...). Posilnenie časovej dotácie bude zvyšovať 

dosiahnuté kompetencie v zložke prác v dielni, najmä: 

 práce s drobným materiálom (navliekanie korálikov rovnakej farby alebo v rôznom 

farebnom rytme, rovnakej veľkosti alebo rozdielnej veľkosti, triediť podľa veľkosti, 

tvaru, farby, skladanie mozaiky, práca s plodmi - napichávať, navliekať, nadväzovať, 

nalepovať náhrdelníky, náramky, mozaiky z rozličných materiálov; zvieratká z plodov, 

koláže a iné), 

 modelovanie (oboznámenie sa s modelovacím materiálom, miesenie, stláčanie, 

vaľkanie, gúľanie, vyťahovanie, odštipávanie z modelovacieho materiálu; modelovanie 

základných tvarov - valčekov, šišiek, placiek atď., modelovanie jednoduchých tvarov  

z jedného kusa, neskôr modelovanie predmetov z dvoch a viacerých častí; na 

dokončenie výrobkov používať drievka, zápalky, špajdle, špáradlá, papier, perie atď., 

modelovať na pieskovisku alebo na pieskovom stole), 

 montážne a demontážne práce (hry so stavebnicami z dreva aj z plastov, triedenie  

a ukladanie časti stavebníc, voľne zostavovať a spájať časti stavebníc, zisťovať, čo patrí  

a nepatrí do súboru, cvičiť motoriku, pozornosť, presnosť, zisťovať lateralitu), 



 práce s papierom a kartónom (poznávať vlastnosti papiera - povrch - hladkosť, drsnosť, 

hrúbku, farbu; triediť papier podľa vlastností, prekladať, skladať, vystrihovať, 

nalepovať, zlepovať, perforácia podľa tvaru šablóny, práci s nožnicami, potláčať papier 

odtlačkami rozličných predmetov a detskými tlačidielkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUHÝ ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vo výchovno-vzdelávacom procese postupuje škola podľa vzdelávacieho programu  

pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Učebné osnovy pre druhý ročník sú 

totožné s obsahom vzdelávania ŠVP v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, výtvarná 

výchova, hudobná výchova.  

 

Vo vyučovacom predmete vecné učenie sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP hodinová dotácia 

o 1 hodinu. Posilnená časová dotácia sa využije na výraznejšiu prácu v súlade s obsahom 

vzdelávania daným vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím. Postupným 

poznávaním prírody a spoločnosti si budú žiaci prostredníctvom priameho pozorovania  

a aktivizujúcich vyučovacích metód zameraných na opakovanie a precvičovanie utvrdzovať 

učivo tematických celkov Škola a jej širšie okolie, Jeseň, Zima, Rodina a spoločnosť, Jar, Práca 

a odpočinok, Leto. 

 

Časová dotácia predmetu matematika sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP o jednu hodinu. 

Táto hodinová dotácia bude využitá na rozvíjanie schopností žiakov používať prostriedky IKT, 

na posilnenie kompetencií žiakov v oblasti finančnej gramotnosti, opakovanie, upevňovanie 

matematických pojmov a utvrdzovanie súvislostí medzi nimi, ako aj na upevňovanie učiva 

matematiky daného ŠVP prostredníctvom matematických didaktických hier, samostatnej 

práce a individuálneho prístupu s dôrazom na potreby žiakov: 

● opakovať a prehlbovať učivo z 1. ročníka,  

● riešiť jednoduché slovné úlohy s priblížením praktického života (používanie peňazí, 

hodnota peňazí),  

● osvojiť si numeráciu prirodzených čísel do 10,  

● vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla do 10,  

● osvojiť si základné geometrické tvary. 

Žiak: 

● dokáže pri riešení matematických úloh využívať rôzne poznatky, schopnosti a životné 

skúsenosti z praxe, ktoré zodpovedajú úrovni poznania žiakov.    

 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje časová dotácia v učebnom pláne 

v ŠkVP o jednu hodinu. Posilnenie časovej dotácie vo vyučovacom predmete bude využité  



na všestranný rozvoj žiakov, na rozvoj ich motoriky, pracovných spôsobilostí a návykov. Žiaci 

si budú získané zručnosti precvičovať, upevňovať, prehlbovať a rozširovať pri práci s papierom 

(vlastnosti a použitie podľa druhov), s nožnicami (strihanie pravidelných a nepravidelných 

tvarov), s lepidlom, tapetovým lepidlom, škrobom, s prírodným materiálom (listy, šišky, šípky, 

gaštany, kamienky, konáriky, semienka, škrupiny), s drobným materiálom (koráliky, gombíky, 

slamky, šnúrky, stužky, špagát, špajle, cestoviny), s drôtom, s odpadovým materiálom 

(tkaniny, noviny, krabičky, kelímky, korkové zátky, kartónové rolky, uzávery z PET fliaš), 

s modelovacou hmotou, cestom, hlinou, so sadrou, so stavebnicami, kockami, 

s demonštračným materiálom (zostavovanie modelov, rozoznávanie konštrukčných prvkov 

celku, druhy materiálov, vlastnosti…)  

Hodinová dotácia sa použije na zmenu kvality kompetencií žiakov v zložke práce v dielni: 

● práce s drobným materiálom (skladanie, spájanie, navliekanie, upravovanie, ohýbanie, 

strihanie, lisovanie, prepichovanie, zväzovanie a zlepovanie drobného materiálu, 

určovanie farby, triedenie materiálu podľa farby a tvaru, rozlišovanie prírodného  

a umelého materiálu; mozaiky, vláčik a stôl zo zápalkových škatuliek, vianočné  

a veľkonočné ozdoby, koláže), 

● modelovanie (miesenie, stláčanie, vaľkanie, gúľanie, vyťahovanie, odoberanie, 

odštipávanie, rozdeľovanie modelovacieho materiálu, vytváranie základných tvarov - 

valčeky, šišky, placky – sušenie; poznávanie tvárnosti a súdržnosti materiálu; modelovanie 

predmetov z viacerých častí; doplňovanie výrobkov inými materiálmi - drievka, špajle, 

papier, špáradlá a iné; jednoduché tvary zeleniny, ovocia, pekárenských výrobkov, 

rozprávkové postavy, zvieratá; modelovanie na pieskovisku a na pieskovom stole - ulice, 

križovatka, okolie školy, kopec), 

● montážne a demontážne práce (zostavovanie modelov podľa predlohy a podľa vlastnej 

predstavy z jednotlivých častí stavebníc; v praktických činnostiach poznávanie vlastností 

materiálov, ktoré sa používajú na montážne práce a ich porovnávanie s inými materiálmi), 

● práce s papierom a kartónom (prekladanie, skladanie, vytrhávanie, strihanie, nalepovanie, 

zlepovanie, rezanie, obkresľovanie tvaru podľa šablóny, vystrihávanie jednoduchých 

symetrických tvarov z predloženého papiera, určovanie vlastnosti papiera- hrúbka, povrch, 

farba v praktických činnostiach; rozlišovanie druhov papiera, s ktorým sa pracuje - 



novinový, baliaci, prieklepový, výkresový, farebný, pijavý; skladačky, vystrihovačky, 

ozdoby, geometrické tvary). 

 

Posilnenie časovej dotácie vo vyučovacom predmete telesná a športová výchova v druhom 

ročníku o jednu vyučovaciu hodinu sa využije na rozvoj motoriky, pohybových zručností, 

športových schopností, vôľových a morálnych vlastností. Dôraz sa kladie na posilnenie  

a osvojenie správnych pohybových návykov a schopností, na zdravý životný štýl,  

na predchádzanie obezite:  

● hry spojené so skrývaním, hľadaním, pátraním, 

● hry spojené s chôdzou, behaním, naháňaním, zaháňaním, skákaním, prenášaním, 

podávaním, podliezaním, preliezaním, preskakovaním, preťahovaním, 

● hry spojené s hádzaním, prihrávaním, chytaním, odrážaním, triafaním, vrhaním, 

kopaním, 

● hry spojené s riekankami, spevom a hudbou, 

● kolektívne hry, 

● súťaživé hry (jednotlivcov a družstiev), 

● štafetové hry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRETÍ ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vo výchovno-vzdelávacom procese postupuje škola podľa vzdelávacieho programu pre žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, 

hudobná výchova a výtvarná výchova.  

 

Časová dotácia predmetu matematika sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP o jednu hodinu. 

Táto hodinová dotácia bude využitá na rozvíjanie schopností žiakov zmysluplne využívať 

prostriedky IKT, nadobúdať nové poznatky a praktické skúsenosti v oblasti finančnej 

gramotnosti, opakovanie, osvojovanie matematických pojmov a praktické vyvodzovanie 

súvislostí medzi nimi. Učivo dané štátnym vzdelávacím programom sa bude upevňovať najmä 

prostredníctvom individuálneho prístupu s dôrazom na potreby žiakov s využitím čo 

najväčšieho množstva didaktických pomôcok. Žiaci budú opakovať a prehlbovať učivo 

z druhého ročníka, sčitovať a odčitovať prirodzené čísla v obore do 20, riešiť jednoduché 

slovné úlohy s prepojením na praktický život (hry na obchod, šetrenie peňazí, deľba peňazí 

v domácnosti), precvičovať násobenie číslom 2, rysovať úsečku pomocou pravítka 

a vyznačovať jej krajné body, určovať body, ktoré ležia a neležia na danej úsečke. Pri utváraní 

matematických poznatkov budeme prihliadať na intelektové schopnosti žiakov a individuálne 

k nim pristupovať. Na osvojenie, opakovanie a upevňovanie učiva budú žiaci využívať čo 

najväčšie množstvo učebných pomôcok – eurá, číselné veže, svojpomocne vyrobené číselné 

rady, matematické aplikácie v tabletoch a čo najviac matematických didaktických hier. 

 

Vo vyučovacom predmete vecné učenie sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP hodinová dotácia 

o 1 hodinu. Zvýšená časová dotácia bude využitá na uplatňovanie zážitkových foriem výučby 

na základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a ľudí  

a na upevňovanie a prehlbovanie poznatkov získaných v predmete vecné učenie. Žiaci budú 

opakovať, precvičovať a utvrdzovať učivo v tematických celkoch Orientácia v priestore, 

Orientácia v čase, Príroda na jeseň, Domáce zvieratá, Zdravie a choroba, Príroda v zime, 

Bezpečnosť cestnej premávky, Technika a výroba, Rodina a spoločnosť, Príroda na jar a v lete. 

Posilnená časová dotácia sa využije aj na upevňovanie návykov osobnej hygieny, udržiavanie 

čistoty prostredia, čistoty svojho odevu i obuvi, osvojenie si vhodného správania 

v zdravotnom stredisku, ošetrovanie odrenín, čistenie rán a prikladanie rýchloobväzu. Žiaci sa 

naučia, ako sa majú správať pri čakaní na verejné dopravné prostriedky, pri nakupovaní. 



Pozornosť bude zameraná aj na riešenie jednoduchých imitovaných dopravných situácií 

v triede ale aj na vychádzkach v našom meste. 

 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje časová dotácia v učebnom pláne 

v ŠkVP o jednu hodinu. Posilnenie časovej dotácie vo vyučovacom predmete bude využité  

na rozvíjanie manuálnych zručností a návykov, jemnej motoriky, pozitívneho vzťahu k práci, 

na podporu všestranného rozvoja žiakov a vytváranie pracovných zručností, na zvyšovanie 

rozumovej úrovne pri konštrukčných úlohách, vytváranie kladného vzťahu k práci,  

na prípravu pre potreby praktického života v rodine a spoločnosti. Žiaci budú získané poznatky 

precvičovať, upevňovať a rozširovať v zložkách sebaobslužné činnosti (osobná hygiena, 

prehlbovanie zdravotných a hygienických návykov, oboznamovanie sa s významom 

otužovania, vhodného obliekania podľa ročných období), práce v domácnosti (príprava 

pokrmov, šitie, hygiena v domácnosti), pestovateľské práce (ošetrovanie a presádzanie 

izbových rastlín, rozmnožovanie rastlín, zisťovanie podmienok pre život rastlín, zbieranie 

liečivých rastlín v miestnych podmienkach, pestovanie šalátu, hrachu, reďkovky a fazule – 

ošetrovanie počas vegetácie, zber). V rámci zložky práce v dielni sa hodinová dotácia použije 

na zmenu kvality kompetencií žiakov v oblastiach: práce s drobným materiálom 

(zdokonaľovanie praktických činností z predchádzajúcich ročníkov, využívanie drievka, 

handričky, špagátov, korku, bužírky na výrobu drobných predmetov), modelovanie (miesenie, 

vaľkanie, stláčanie, pridávanie ohýbanie, delenie na časti, práca so sadrou, používanie 

formičiek), montážne a demontážne práce (zostavovanie jednoduchých modelov z viacerých 

typov konštrukčných stavebníc, vytváranie priestorových modelov), práce s papierom 

a kartónom (vystrihovanie podľa predkresleného vzoru, zostavovanie viacfarebných vzorov, 

natieranie papiera lepidlom a jeho lepenie, prekladanie, stláčanie, strihanie, rezanie 

a meranie papiera a tenkého kartónu). Počas zvýšenej časovej dotácie sa budeme zameriavať 

aj na rozvíjanie reči, vytváranie spolupráce a priateľstva, osvojovanie si kultúrnych návykov, 

každodenné utvrdzovanie návykov osobnej hygieny a bezpečnosti  

pri práci. 

 

Posilnenie časovej dotácie vo vyučovacom predmete telesná a športová výchova v treťom 

ročníku o jednu vyučovaciu hodinu sa využije na pestovanie a rozvíjanie záujmu o pohybovú 

aktivitu, pestovanie hygienických návykov a kladného vzťahu k pohybu, cvičeniu a športu, 



rozvíjanie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, uplatňovanie osvojených základných 

povelov a určených poradových cvikov, realizáciu zdravotných cvičení, zameraných  

na správne držanie tela, posilňovanie svalového tonusu – po konzultácii s fyzioterapeutom. 

Upevňovať, precvičovať a rozširovať pohybové zručnosti a návyky budeme prostredníctvom 

poradových cvičení, kondičných cvičení, prípravných cvičení, rytmickej gymnastiky a tanca, 

akrobacie, atletiky, základných činností športových hier, drobných pohybových hier i turistiky. 

Zvýšenú pozornosť budeme venovať osvojeniu si správnych pohybových návykov 

a schopností, na uplatňovanie zdravého životného štýlu, na predchádzaniu obezite. Širší 

časový priestor bude využitý aj na realizáciu zdravotných a relaxačných cvičení  

a na hudobno-pohybové aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTVRTÝ ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Škola postupuje v predmetoch vlastiveda, hudobná výchova a výtvarná výchova podľa 

vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Učebné 

osnovy sú totožné s obsahom vzdelávania ŠVP pre príslušné predmety. 

 

Posilnenie časovej dotácie vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra vo štvrtom 

ročníku o jednu vyučovaciu hodinu sa využije na precvičenie, zdokonalenie a upevnenie učiva 

v oblasti jazykovej komunikácie s cieľom, aby si aj žiaci s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia utvrdli a rozvíjali gramaticky správny písomný a ústny prejav, pravopis, ako aj 

estetickú stránku písomného prejavu. 

Obsahom navýšenej hodinovej dotácie je prostredníctvom uplatňovania didaktických hier, 

aktivizujúcich metód a samostatnej práce žiakov: 

 Poznávanie vety z obsahovej, zvukovej a grafickej stránky. 

 Rozlišovanie oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej a zvolacej vety. 

 Rozlišovanie slov vo vete. 

 Usporiadanie známych slov do významových okruhov. 

 Slová rovnakého a opačného významu. 

 Rozlišovanie spisovných a nespisovných slov. 

 Členenie slova na slabiky a hlásky. Rozlišovanie hlásky a písmena. 

 Rozlišovanie malých a veľkých písmen. 

 Rozlišovanie samohlások, spoluhlások a dvojhlások.  

 Rozdeľovanie slova podľa slabík na konci riadka (v jednoduchých prípadoch). 

 Rozlišovanie krátkych, dlhých samohlások a dvojhlások sluchom, ich správne 

vyslovovanie. 

 Rozlišovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások. 

 Písanie „i“ po mäkkých a „y“ po tvrdých spoluhláskach. 

 Osvojovanie výslovnosti a písania slov s mäkkými slabikami de, te, ne, le, di, ti, ni, li. 

 

V učebnom pláne v ŠkVP sa zvyšuje časová dotácia predmetu matematika o jednu hodinu 

týždenne. Zvýšená hodinová dotácia je zameraná predovšetkým na to, aby žiaci s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia získali schopnosti používať matematiku v bežnom živote; na 



zvýšenie záujmu žiakov o predmet matematika, motivovanie žiakov k aktívnej práci na 

hodinách a svedomitej domácej príprave.  

Prostredníctvom uplatňovania aktivizujúcich metód, didaktických hier, využívania názorných 

pomôcok, digitálnych technológií, práce žiakov vo dvojiciach a skupinách prebudiť záujem 

žiakov o matematiku, zvyšovať angažovanosť žiakov na vykonávaných činnostiach, 

podnecovať ich tvorivosť, spontánnosť, spoluprácu, súťaživosť; zapájať rôzne poznatky 

a schopnosti, životné skúsenosti do riešenia matematických úloh, nadobudnúť kompetencie 

z oblasti čitateľskej, finančnej gramotnosti.  

Cieľom zvýšenej hodinovej dotácie je opakovať a prehĺbiť učivo tretieho ročníka, vedieť sčítať 

prirodzené čísla v obore do 100, riešiť jednoduché slovné úlohy, osvojiť si násobenie a delenie 

v obore do 30, vedieť rysovať a označiť priamku, vyznačiť body ležiace a neležiace na priamke, 

vedieť merať dĺžku úsečky.  

Učivo dané vzdelávacím programom sa bude precvičovať, upevňovať a prehlbovať najmä 

prostredníctvom individuálneho prístupu s dôrazom na potreby, možnosti a schopnosti 

jednotlivých žiakov v tematických celkoch:  

 Numerácia v obore do 100 

 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 bez prechodu a s prechodom cez 

základ  

 Násobenie a delenie v obore do 30 

 Priamka 

 Meranie dĺžky úsečky 

 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje časová dotácia v učebnom pláne  

v ŠkVP o jednu hodinu. Posilnenie časovej dotácie  bude u žiakov  využité na rozvíjanie 

manuálnych zručností a návykov, jemnej motoriky, pozitívneho vzťahu k práci, na zvyšovanie 

rozumovej úrovne pri konštrukčných úlohách, na ich  prípravu pre potreby praktického života 

v rodine a spoločnosti. Žiaci budú získané poznatky precvičovať, upevňovať  

a rozširovať v zložkách: 

 práce v domácnosti : hygiena domácnosti, umývanie, utieranie a upratovanie riadu, 

príprava pokrmov – príprava raňajok; šitie predným stehom na kanave, spájanie látky 

jednoduchým zošitím, prišívanie gombíka, spínačky, pútka, zošívanie látky predným 

a zadným stehom do jednoduchého švíka, začisťovanie okrajov látky obnitkovacím 



alebo slučkovým stehom, navliekanie šnúrky a gumy, zošívanie koncov gumy, 

háčkovanie – nacvičovanie retiazkových očiek, 

 pestovateľské práce: ošetrovanie izbových rastlín – zalievanie, kyprenie, 

prihnojovanie, presádzanie, rozmnožovanie odrezkami, práca s klíčidlom, rýchlenie 

cibuľových rastlín, pestovanie zeleniny a trvaliek, 

 práce v dielni : 

 práce s papierom a kartónom: prekladanie, skladanie, strihanie, vystrihovanie, 

lepenie, rezanie, zošívanie, meranie a prebíjanie papiera, zostavovanie 

skladačky z papiera, prepletanie farebných pásikov, strihanie podľa 

predkresleného vzoru; kašírovanie - výroba ozdobného predmetu, 

 modelovanie: keramika - spracovanie hliny, pomôcky, vyváľanie plátu, výroba 

dekoračného predmetu; práca s polymérovou hmotou – pomôcky, pracovný 

postup, jednoduchý výrobok, 

 montážne a demontážne práce: zostavovanie modelov z konštrukčnej 

stavebnice, spájanie maticami, skrutkami, demontáž modelov, 

 práce s drevom: nácvik základných prác s drevom: rezanie, opracovanie, 

vŕtanie, brúsenie, napúšťanie, leštenie; meranie skladacím metrom,  

 práce s kovom:  mäkký drôt - vyrovnávanie, ohýbanie, strihanie drôtu, 

jednoduchý výrobok, 

 práce s kožou alebo koženkou: strihanie, rezanie, prebíjanie dutým 

priebojníkom -  výroba dekoračného predmetu. 

Počas zvýšenej časovej dotácie sa budeme zameriavať aj na pestovanie zmyslu pre poriadok, 

estetickému cíteniu, rozvíjaniu reči, vytváraniu spolupráce a priateľstva, osvojovaniu si 

kultúrnych návykov, každodenné utvrdzovanie návykov osobnej hygieny a bezpečnosti pri 

práci.  

 

Posilnenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete telesná  

a športová výchova vo štvrtom ročníku bude meniť kvalitu získaných spôsobilostí žiakov  

v tematických celkoch poradové cvičenia, kondičné cvičenia, prípravné cvičenia, rytmická 

gymnastika a tanec, akrobacie, atletika, základné činnosti športových hier, drobné pohybové 

hry, turistika nasledovne: 



 precvičovať a upevňovať vedomosti a zručnosti, získané v rámci predmetov hudobná 

výchova a telesná a športová výchova, 

 upevňovať koordináciu a správne držanie tela prostredníctvom zdravotných  

a dychových cvičení, 

 sústavne rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť žiakov,  

 precvičovať osvojenie pohybových zručností z nižších ročníkov v zmenených, 

náročnejších podmienkach, 

 poskytovať žiakom čo najviac pohybových podnetov, 

 pri pohybových hrách sa zamerať na zdokonaľovanie lokomočných a špecifických 

herných zručností, 

 loptové hry zamerať na hádzanie, chytanie a hry spojené s rýchlym behom, 

 rozvíjať všeobecnú vytrvalosť, obratnosť, rýchlosť a dynamickú silu,  

 upevňovať prirodzený pohyb prostredníctvom zábavných a súťaživých hier, 

 zosúladiť kondičné a relaxačné cvičenia v rytme hudby, 

 uplatňovať estetický pohybový prejav a rytmické cítenie, 

 nácvik jednoduchých tanečných prvkov s využitím známych piesní, riekaniek a zvykov, 

 uplatňovať základné spôsoby orientácie v prírode a  prekonávanie terénnych prekážok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIATY ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy pre piaty ročník sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho programu 

pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch slovenský jazyk 

a literatúra, informatika, etická/náboženská výchova/náboženstvo, pracovné vyučovanie, 

hudobná výchova. 

 

Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v učebnom pláne ŠkVP hodinová dotácia 

o jednu hodinu. Táto sa použije na zmenu kvality kompetencií u žiakov. Prostredníctvom 

didaktických hier a využívania IKT:  

 opakovať a prehlbovať učivo matematiky z predchádzajúcich ročníkov, 

 vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla v obore do 100, 

 riešiť slovné úlohy a úlohy na rozvoj finančnej gramotnosti, 

 osvojiť si numeráciu prirodzených čísel v obore do 1 000, 

 vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla v obore do 1 000, 

 osvojiť si násobenie a delenie v obore násobiliek do 60, 

 vedieť merať a rysovať úsečky danej dĺžky, 

 vedieť používať jednotky dĺžky: m, dm, cm, 

 pracovať s kružidlom. 

Počas zvýšenej hodinovej dotácie si budú žiaci prostredníctvom didaktických hier a IKT 

opakovať, prehlbovať a upevňovať učivo tematických celkov: 

 Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel písomne v obore do 100 

 Prirodzené čísla v obore do 1 000 

 Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel do 1 000 spamäti a písomne 

 Násobenie a delenie v obore násobiliek  

 Dĺžka úsečky 

 

Vo vyučovacom predmete vlastiveda sa v učebnom pláne ŠkVP zvyšuje hodinová dotácia 

o jednu hodinu. Posilnenie časovej dotácie zmení kvalitu kompetencií u žiakov 

prostredníctvom využitia IKT, vychádzok, exkurzií a besied. Žiak: 

 sa dokáže orientovať na mape v miestnej krajine, 

 bude vedieť najdôležitejšie údaje o obci, 

 získa základné poznatky o živej a neživej prírode v našom regióne. 



V rámci posilnenej časovej hodinovej dotácie o jednu hodinu bude vyučovanie predmetu 

výtvarná výchova zamerané na prehĺbenie výtvarných poznatkov a zručností. 

Zvýšená hodinová dotácia sa použije v tematických celkoch Výtvarné osvojovanie skutočnosti, 

Práca s výtvarnými prostriedkami, Výtvarné umenie. V rámci obsahu učiva sa budú podľa 

aktuálnych miestnych možností realizovať tvorivé dielne a návštevy výstav. 

Tvorivé dielne budú uskutočňované  podľa možností v škole alebo v spolupráci s  inými  

školskými  zariadeniami v rámci techník ako modelovanie, tlač z plochy, kombinovaná 

technika s využitím výtvarného materiálu ako hlina, grafické farby, rôzne druhy papiera 

a kartónu, lepidlá, odpadový materiál... 

Dbá sa na vyhľadávanie rôznych výtvarných súťaží na miestnej, regionálnej, celoslovenskej 

a medzinárodnej úrovni, využívanie dostupných výtvarných techník a materiálov podľa 

potreby a v súlade s témami výtvarných súťaží.  

V rámci posilnenia časovej dotácie o jednu hodinu vo vyučovacom predmete telesná 

a športová výchova budú zmenené kompetencie žiakov s cieľom naučiť ich primerane svojim 

schopnostiam osvojiť si základné pojmy a pravidlá rôznych športových hier, všeobecné loptové 

zručnosti, základné herné činnosti, postupne sa oboznamovať, osvojiť si, zdokonaľovať 

a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať  

kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj pohybovej výkonnosti a zdatnosti.  

Obsahom zvýšenej hodinovej dotácie sú športové hry:  

 futbal (pravidlá a terminológia, pohybové činnosti, prihrávky vnútornou stranou nohy, 

vnútorným členkom a priehlavkom aj v pohybe vo dvojiciach, ľavou aj pravou nohou, 

vhadzovanie lopty, streľba z miesta a po vedení lopty – ľavou aj pravou nohou, vedenie 

lopty priamym smerom, zastavenie lopty zašliapnutím, chytanie lopty v základnom 

postoji), 

 prehadzovaná (pravidlá a terminológia, pohybové činnosti, hádzanie a chytanie lopty), 

 volejbal (pravidlá a terminológia, pohybové činnosti, základné odbíjania obojruč zhora, 

priame odbíjanie na mieste pred seba a nad seba, odbíjanie v pohybe, odbíjanie do 

iného smeru), 

 nohejbal (pravidlá a terminológia, základné herné činnosti jednotlivca, žonglovanie 

s loptou - ľahké výkopy do lopty nad seba),  



 hádzaná (pravidlá a terminológia, pohybové činnosti, herné činnosti jednotlivca – 

útočné: postoj, pohyb, uvoľňovanie bez lopty, herné činnosti jednotlivca – útočné 

s loptou, držanie, chytanie a vedenie),  

 basketbal (základné pravidlá a terminológia, uvoľňovanie sa bez lopty, prihrávky  

na mieste a v pohybe, dribling pravou aj ľavou rukou),  

 hokej (základné pravidlá a terminológia, práca s pukom, vedenie puku, prihrávka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIESTY ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy pre šiesty ročník sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho programu 

pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch slovenský jazyk 

a literatúra, informatika, vlastiveda, etická/náboženská výchova/náboženstvo, pracovné 

vyučovanie, hudobná výchova. 

 

Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v učebnom pláne  ŠkVP hodinová dotácia 

o jednu hodinu. Táto sa použije na zmenu kvality kompetencií u žiakov. Prostredníctvom 

didaktických hier a využívania IKT:  

 opakovať a prehlbovať učivo z predchádzajúcich ročníkov, 

 vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 1 000, 

 osvojiť si násobenie a delenie v obore do 100, 

 riešiť slovné úlohy a úlohy rozvíjajúce finančnú gramotnosť žiakov, 

 osvojiť si numeráciu prirodzených čísel v obore do 10 000, 

 vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000 spamäti a písomne, 

 vedieť násobiť a deliť 10, 100  a 1 000, 

 osvojiť si základné jednotky času, 

 vedieť merať a rysovať úsečky, rysovať rôznobežky, rovnobežky a kolmice, štvorec 

a obdĺžnik, 

 osvojiť si popis základných vlastností kocky a kvádra. 

Obsahom navýšenej hodinovej dotácie je: 

1. Písomné sčítanie a odčítanie v obore do 1 000 

Príklady typov: 

 

       732          345          695          980          800          931 

 

      248          455          236         -248        - 455        -236 

2. Násobenie a delenie v obore do 100 

 Násobenie a delenie v obore násobiliek do 100, tvorenie a zápis príkladov násobenia 

a delenia v obore násobiliek do 100 

 Násobilka číslom 7, 8, 9 a 10 – pamäťový nácvik 

 Riešenie jednoduchých slovných úloh na násobenie a delenie 



3. Prirodzené čísla v obore do 10 000. Sčítanie a odčítanie 

 Numerácia v obore do 10 000, orientácia na číselnej osi, porovnávanie čísel 

 Násobenie a delenie 10, 100, 1 000 a precvičovanie na jednotkách dĺžky, hmotnosti 

a objemu 

 Sčítanie a odčítanie do 10 000: 

- sčítanie a odčítanie spamäti 

- písomné sčítanie a odčítanie 

- riešenie jednoduchých slovných úloh 

4. Jednotky času 

Základné jednotky: sekunda, minúta, hodina. 

Určovanie času. 

GEOMETRIA 

1. Dĺžka úsečky 

 Jednotky dĺžky – mm, km 

- premieňanie jednotiek 

 Meranie dĺžky, rysovanie úsečiek danej dĺžky (aj v mm) 

2. Rôznobežky, rovnobežky a kolmice 

 Rysovanie priamok daným bodom a danými dvoma bodmi 

 Rysovanie rôznobežných priamok 

 Rysovanie rovnobežných priamok 

 Rysovanie kolmíc pomocou trojuholníka s ryskou 

 Pravý uhol 

3. Rovinné obrazce 

 Trojuholník, štvorec, obdĺžnik 

 Vyznačovanie, popis, vlastnosti strán 

 Rysovanie štvorca a obdĺžnika 

4. Geometrické telesá 

 Popis základných vlastností – kocka, kváder 

 

 

 



V šiestom ročníku je súčasťou ŠkVP vyučovací predmet remeselná výchova s časovou 

dotáciou 1 hodina týždenne.  

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Obsah predmetu remeselná výchova v špeciálnej základnej škole vychádza z myšlienky 

vyhľadávania, ochrany, uchovávania a popularizácie ľudových tradícií s dôrazom na tradičnú  

a ľudovú kultúru, ich tvorivé rozvíjanie a využívanie. 

V rámci predmetu sa vraciame k tradičnej ľudovej kultúre, tradíciám spracovania materiálov 

generáciami našich predkov a ich rozličným výrobným postupom, pričom zachovávame 

regionálne špecifiká.  

Hlavným cieľom predmetu je rozvoj ľudových tradícií, motoriky, trpezlivosti, vytrvalosti, 

estetického myslenia, fantázie, tvorivosti, pozornosti u žiakov, mechanické si osvojenie často 

opakovaných činností. 

Prostredníctvom remeselnej výchovy chceme zvýšiť záujem žiakov o remeslá, prepojiť 

teoretickú rovinu s praktickým životom žiakov ako aj napomôcť im pri výbere budúceho 

povolania. 

Delenie žiakov na skupiny podľa pohlavia je v kompetencii riaditeľky školy, ktorá zohľadní 

možnosti celkového zloženia žiakov v triede. 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa vykonáva v súlade aktuálnymi metodickými pokynmi  

na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – 

primárne vzdelávanie. 

 

CIELE PREDMETU 

 Zoznámiť sa s históriou remesiel nášho regiónu. 

 Oboznámiť sa s rôznymi druhmi materiálov, pracovnými postupmi, ich spracovaním 

a dodržiavaním zásad BOZP. 

 Sústrediť sa na prácu, udržať pracovné tempo. 

 Rozvíjať tvorivosť. 

 Rozvíjať motoriku, vizuomotorickú koordináciu súčasne prevádzaných pohybov. 

 Správne používať jednotlivé náradie, nástroje, dodržiavať pracovné postupy. 

 Rozvíjať samostatnosť pri práci. 

 Príprava žiakov na budúce povolanie. 



 Zachovanie regionálnych ľudových tradícií. 

 Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov v ich ďalšej profesionálnej orientácii. 

 

OBSAH 

 Modelovanie – keramika. História remesla v regióne, druhy keramiky, oboznámenie sa 

s materiálom, náradím, pomôckami, základnými pracovnými postupmi pri výrobe. 

Ručná výroba keramiky – ozdoby (vykrajovanie z plátu), vtláčanie hliny do plastovej 

formy, nádoby bez použitia hrnčiarskeho kruhu, tvorivá práca žiakov podľa vlastných 

návrhov. Sušenie výrobkov, vypaľovanie, glazúrovanie, patinovanie. 

Modelovanie – práca s modelovacou polymérovou hmotou – blendovanie – 

zhotovenie vykrajovaného šperku. Tepelné spracovanie šperku, povrchová úprava 

a kompletizovanie šperku. 

 Práca s drôtom – dejiny remesla s prihliadnutím na regionálne špecifiká, druhy drôtu, 

základné pracovné postupy pri práci s drôtom. Príklady výrobkov: vtáčik, kvietok, 

kraslica. 

 Brašnárstvo – história remesla, základné druhy materiálu, náradia, nástrojov pri práci 

s kožou a koženkou, pracovné postupy pri spracovaní kože a koženky. Výroba 

dekoračných a úžitkových predmetov. Príklady výrobkov: kľúčenka, puzdro na 

okuliare. 

Delenie žiakov na skupiny podľa pohlavia je v kompetencii riaditeľky školy, ktorá zohľadní 

možnosti celkového zloženia žiakov v triede. 

 

Vo vyučovacom predmete výtvarná výchova sa zvyšuje v učebnom pláne  ŠkVP časová dotácia 

o jednu hodinu. Posilnenie časovej dotácie sa využije na dopĺňanie, rozvíjanie 

a zdokonaľovanie získaných poznatkov a nadobudnutých zručností z predchádzajúcich 

ročníkov, rozvíjanie vnímania, predstavivosti a fantázie žiakov, učenie žiakov výtvarne vyjadriť 

dejový celok vo vzťahu k prostrediu, z ktorého sa námet čerpá, odhaľovanie zákonitosti stavby 

prírodných a umelých foriem. Obsahom navýšenej hodinovej dotácie sú najmä: 

 Výtvarné osvojovanie skutočnosti – tematické práce (kresba, maľba, grafika) 

 Zobrazovanie predmetov dennej potreby (kresba, maľba, materiálové techniky, 

modelovanie) 



 Práca s výtvarnými prostriedkami (techniky spojené s experimentovaním) 

 Priestorové vytváranie (modelovanie, priestorové vytváranie z papiera, montážne 

práce z rôzneho materiálu) 

 Výtvarné umenie (návštevy výstav, galérií, múzeí, ilustrátori detských kníh) 

Témy výtvarných činností žiakov sú prispôsobované ponuke výtvarných výstav a súťaží pre 

školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEDMY ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy pre siedmy ročník sú v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, informatika, 

fyzika, dejepis, geografia, občianska náuka, etická/náboženská výchova/náboženstvo, 

pracovné vyučovanie, hudobná výchova, telesná a športová výchova totožné s obsahom 

vzdelávania vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. 

 

Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v učebnom pláne  ŠkVP hodinová dotácia 

o jednu hodinu. Táto sa použije na zmenu kvality kompetencií u žiakov. Prostredníctvom 

uplatňovania aktivizujúcich metód, zvlášť didaktických hier a využívania IKT:  

 opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, 

 osvojiť si násobenie a delenie mimo oboru násobilky, 

 vedieť písomne násobiť trojciferné číslo jednociferným činiteľom, 

 vedieť písomne deliť jednociferným deliteľom bez zvyšku, 

 osvojiť si numeráciu prirodzených čísel do milióna, 

 vedieť používať kalkulačku na sčítanie a odčítanie, 

 osvojiť si jednoduché konštrukcie kružidlom, 

 vedieť vyznačovať a rysovať uhly, 

 osvojiť si výpočet obvodu rovinných obrazcov. 

Obsahom navýšenej hodinovej dotácie je: 

ARITMETIKA 

Násobenie a delenie mimo oboru násobilky – písomne. Príklady typu: 

3 . 13 = 39 2 . 15 = 

39 : 3 = 13 30 : 2 = 

Delenie so zvyškom 

- násobok daného čísla, vyznačovanie na číselnej osi 

- pojmy – neúplný podiel, zvyšok 

- výpočet neúplného podielu, zápis formou  

 

- príklady na delenie so zvyškom v obore do 100 

Písomné násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000 

1. Násobenie a delenie číslami 10, 100, 1 000, využitie na praktickom premieňaní 

jednotiek dĺžky, hmotnosti a objemu. 

13 : 3 = 4 
  1 
 

 



2. Písomné násobenie maximálne trojciferného čísla jednociferným činiteľom. 

3. Písomné delenie jednociferným deliteľom bez zvyšku. 

Číselný obor do milióna 

1. Numerácia do milióna, porovnávanie čísel, zaokrúhľovanie čísel na tisícky, desaťtisícky, 

stotisícky, milióny. 

2. Písomné sčítanie a odčítanie čísel do 100 000. Príklady typu  

3. Riešenie jednoduchých slovných úloh. 

4. Používanie kalkulačky a kalkulačky na mobilnom telefóne a v počítači na sčítanie 

a odčítanie. 

GEOMETRIA 

Jednoduché konštrukcie kružidlom 

1. Prenášanie, porovnávanie úsečiek, grafický súčet úsečiek, násobok úsečiek. 

2. Konštrukcie trojuholníka (z troch strán) pomocou kružidla. 

Geometrické telesá 

Popis základných vlastností – guľa, valec. 

Uhol 

1. Vyznačovanie a rysovanie uhla, popis uhla. 

2. Pojmy – pravý uhol, priamy, ostrý, tupý uhol. 

3. Precvičovanie na rovinných obrazcoch (štvorec, obdĺžnik, trojuholník). 

Obvod rovinných obrazcov 

1. Obvod trojuholníka. 

2. Obvod obdĺžnika. 

3. Obvod štvorca. 

 

Vo vyučovacom predmete biológia sa zvyšuje v učebnom pláne ŠkVP hodinová dotácia  

o jednu hodinu. Vyučovacia hodina bude použitá na posilnenie obsahu vzdelávania s využitím 

rôznych vyučovacích foriem v závislosti od cieľa, ktorý zvolí vyučujúci  

na dosiahnutie  kompetencií žiakov, najmä podporovať kognitívne procesy; kriticky a tvorivo 

myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením 

problémov. Vyučujúci na dosiahnutie stanoveného cieľa využije vychádzky, exkurzie, štúdium 

odbornej literatúry, IKT a didaktické hry. 

Cieľom navýšenej hodinovej dotácie je: 

  235 500 
  - 15 865 

 



 umožniť žiakom poznať živočíchy, rastliny a iné organizmy v závislosti od prostredia,  

v ktorom žijú, poznať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím, 

 podporovať a rozširovať kognitívne procesy prostredníctvom zážitkového učenia  

a poznávať najznámejších predstaviteľov živočíchov, rastlín a iných organizmov, 

 vytvoriť a podporovať vedomie o ekológii, upevňovať zodpovednosť voči prírode tak, 

aby žiak chápal význam potreby ochraňovať prírodu a životné prostredie pre budúce 

generácie.  

Obsahom navýšenej hodinovej dotácie je:  

1. Príroda a jej prírodné deje 

Hlavné skupiny organizmov v prírode, ich znaky  – baktérie, huby, rastliny, živočíchy.  

2. Voda ako životné prostredie 

Význam vody, zdroje vody. Ochrana vodných zdrojov. Rastliny a živočíchy  rôznych typov 

vodných plôch. 

3. Les – spoločenstvo organizmov 

Význam a ochrana lesa. Lesné dreviny. Lesné živočíchy a rastliny. Vysokohorské spoločenstvo. 

Chránené druhy rastlín a živočíchov. 

4.  Lúky a pasienky – spoločenstvo organizmov 

Údržba, ošetrovanie a význam lúk a pasienkov.  Rastliny a živočíchy lúk a pasienkov. 

5.  Polia  

Pôda a jej význam pre človeka. Starostlivosť a ochrana pôdy. Hospodársky významné plodiny. 

Ochrana rastlín. Buriny a škodcovia polí. 

6. Záhrady a sady 

Význam záhrad a sadov pre človeka, ich zmeny počas roka. Pestovanie ovocných drevín, 

zeleniny a kvetov. Živočíchy ovocných sadov a záhrad. Škodcovia a opeľovači. 

 

Predmet remeselná výchova s časovou dotáciou 1 hodina týždenne, je súčasťou ŠkVP 

v siedmom ročníku. 

Ciele predmetu: 

 zoznámiť sa s históriou remesiel nášho regiónu, 

 oboznámiť sa s rôznymi druhmi materiálov, pracovnými postupmi, ich spracovaním 

a dodržiavaním zásad BOZP, 

 správne používať jednotlivé náradie, nástroje, dodržiavať pracovné postupy, 



 rozvíjať technické myslenie a vyjadrovanie žiakov - chápanie vzťahov medzi 

materiálmi, nástrojmi a spôsobmi práce, 

 sústrediť sa na prácu, udržať pracovné tempo, 

 rozvíjať trpezlivosť, presnosť, húževnatosť, disciplinovanosť a zodpovednosť pri práci; 

získavať kladný vzťah k práci, 

 rozvíjať tvorivosť, 

 rozvíjať motoriku, vizuomotorickú koordináciu súčasne prevádzaných pohybov, 

 rozvíjať samostatnosť pri práci, 

 pestovať vkus, cit pre krásu, 

 príprava žiakov na budúce povolanie, 

 zachovanie regionálnych ľudových tradícií. 

Obsah predmetu 

 Modelovanie – keramika. Ručná výroba keramiky – technika vykrajovania 

z vyvaľkaného plátu podľa šablóny – jesenné motívy (jablko, hruška, šarkan, ježko), 

využitie prírodných materiálov napr. listov zo stromov – technika vtláčania listov  

do vyvaľkaného plátu a následné vykrojenie. Nádoby z vyvaľkaného plátu - bez použitia 

hrnčiarskeho kruhu, tvorivá práca žiakov podľa vlastných návrhov. Sušenie výrobkov, 

vypaľovanie, glazúrovanie. 

 Modelovanie – práca s modelovacou polymérovou hmotou – pásiky – zhotovenie 

vykrajovaného šperku. Tepelné spracovanie šperku, povrchová úprava 

a kompletizovanie šperku. 

 Práca s drôtom – výroba dekoračných predmetov. Príklady výrobkov: prívesok – 

odrôtovaný kamienok technikou šitej čipky, kohútik – výplň špirála. 

 Brašnárstvo – výroba dekoračných a úžitkových predmetov (napr. ozdoba  

na zavesenie – kuriatko, držiak na servítky s motívom motýľa, puzdro na nôž). 

 Práca s priadzou – obtáčanie, základné očká, viazanie uzlov. 

 Návšteva výstav, remeselníkov, tvorivých dielní podľa aktuálnej ponuky. 

Delenie žiakov na skupiny podľa pohlavia je v kompetencii riaditeľky školy, ktorá zohľadní 

možnosti celkového zloženia žiakov v triede. 

 



V rámci posilnenej časovej  dotácie hodín výtvarnej výchovy o jednu hodinu bude vyučovanie 

predmetu výtvarná výchova zamerané na rozvíjanie vnímania, predstavivosti a fantázie 

žiakov, podporovanie ich schopnosti výtvarne sa vyjadriť, prehĺbenie ich výtvarných poznatkov 

a zručností.  Zvýšená hodinová dotácia sa použije v tematických celkoch Výtvarné osvojovanie 

skutočnosti, Práca s výtvarnými prostriedkami a Výtvarné umenie.  

V rámci obsahu učiva sa budú podľa aktuálnych miestnych a regionálnych možností realizovať 

tvorivé dielne a návštevy rôznych výstav, galérií, múzeí s cieľom prehlbovať u žiakov vzťah 

k umeniu,  ľudovej tvorbe, prírode a architektúre.  

Výtvarný materiál zvolíme podľa použitých  výtvarných techník. Okrem výtvarných techník 

uvedených vo vzdelávacom programe pre žiakov s mentálnym postihnutím, budeme 

pokračovať v prehlbovaní vedomostí a získavaní zručností v týchto výtvarných technikách: tlač 

z  plochy, tlač z výšky,  monotýpia,  kombinované techniky, montáž, roláž, proláž, koláž, 

mozaika, vosková batika, kašírovanie, odkrývacia technika na vosku, experimentovanie 

s farbou, tvarom, líniou a plochou. Žiakov budeme zapájať do rôznych výtvarných výstav 

a súťaží na miestnej, regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Témy a techniky 

výtvarných činností žiakov budú prispôsobované ponuke regionálnych, celoslovenských 

i medzinárodných výtvarných výstav a súťaží pre školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔSMY ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vo výchovno-vzdelávacom procese v ôsmom ročníku postupuje škola podľa vzdelávacieho 

programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch slovenský 

jazyk a literatúra, informatika, fyzika, dejepis, geografia, občianska náuka, etická 

výchova/náboženská výchova/náboženstvo, pracovné vyučovanie, hudobná výchova,  telesná 

a športová výchova. Učebné osnovy sú totožné s obsahom vzdelávania ŠVP pre príslušné 

predmety. 

 

Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v učebnom pláne  ŠkVP hodinová dotácia 

o jednu hodinu týždenne. Táto sa použije na zmenu kvality kompetencií u žiakov 

prostredníctvom uplatňovania aktivizujúcich metód, skupinových metód, didaktických hier 

a využívania digitálnych technológií s cieľom:  

 poznať algoritmus písomného delenia jednociferným deliteľom so zvyškom a vedieť ho 

používať, 

 poznať algoritmus písomného delenia dvojciferným deliteľom písomne alebo 

pomocou kalkulačky, 

 poznať a vedieť využívať spôsoby kontroly správnosti výpočtu súčtu, rozdielu, súčinu 

a podielu, 

 správne chápať pojem zlomok, vedieť čítať a zapisovať zlomok, 

 získať zručnosti v rysovaní a meraní uhlov, 

 vedieť vypočítať obsahy štvorca, obdĺžnika a kruhu, 

 vedieť využívať kalkulačku na mobilnom telefóne, osobnom počítači, notebooku pri 

kontrole samostatnej práce, pri práci vo dvojiciach, pri kontrole správnosti riešenia 

práce spolužiakov, 

 chápať matematiku ako zdroj prostriedkov na riešenie praktických a aplikačných úloh. 

Obsahom navýšenej hodinovej dotácie je: 

ARITMETIKA 

 písomné násobenia a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000, 

 písomné násobenie a delenie prirodzených čísel číslami 2 až 9, 

 čítanie, písanie a porovnávanie prirodzených čísel v obore do milióna, 

 sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do milióna, 

 delenie viacciferných čísel jednociferným deliteľom so zvyškom, 



 delenie so zvyškom číslami 2 až 9, 

 písomné delenie viacciferných čísel dvojcifernými deliteľmi aj pomocou kalkulačky, 

 písomné násobenie viacciferných čísel dvojcifernými činiteľmi aj pomocou kalkulačky, 

 písomné násobenie číslami 10 až 99, 

 pojem zlomku, delenie celku na zlomky, čítanie a písanie zlomkov, 

 výpočet zlomku z čísla, názorné uvedenie rovnosti dvoch zlomkov, 

 desatinný zlomok, rovnosť desatinných zlomkov, 

 zápis desatinného zlomku ako desatinného čísla, 

 čítanie a písanie, porovnávanie, zaokrúhľovanie desatinných čísel, 

 sčítanie desatinných čísel, 

 odčítanie desatinných čísel, 

 násobenie desatinných čísel (násobenie číslami 10, 100, 1 000, násobenie 

prirodzenými číslami, násobenie desatinnými číslami), 

 delenie desatinných čísel (delenie prirodzených čísel – podiel je desatinné číslo, delenie 

desatinných čísel prirodzeným číslo, delenie desatinných čísel číslami 10, 100, 1 000, 

delenie desatinných čísel desatinnými číslami). 

GEOMETRIA 

 meranie uhla danej veľkosti, 

 vyznačovanie uhla danej veľkosti, 

 jednotky obsahu, 

 obsah štvorca a obdĺžnika, 

 dĺžka kružnice, obvod kruhu, 

 obsah kruhu, 

 geometrické telesá – ihlan, kužeľ – popis základných vlastností. 

 

Vo vyučovacom predmete biológia sa zvyšuje v učebnom pláne ŠkVP hodinová dotácia o jednu 

hodinu. Vyučovacia hodina bude použitá na posilnenie obsahu vzdelávania s využitím rôznych 

vyučovacích foriem v závislosti od cieľa, ktorý zvolí vyučujúci na dosiahnutie kompetencií 

žiakov najmä -  podporovať kognitívne procesy a kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom 

získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov. Vyučujúci na 



dosiahnutie stanoveného cieľa využije  štúdium odbornej literatúry, zážitkové učenie, 

praktické cvičenia,  digitálne technológie a didaktické hry.  

Cieľom navýšenej hodinovej dotácie je:  

 získať základné poznatky o stavbe jednotlivých sústav ľudského tela, o ich základných 

činnostiach, 

 vedieť, ako sa prenášajú nákazlivé choroby a ako im predchádzať, 

 pochopiť dôsledky škodlivosti užívania alkoholu, drog a fajčenia na ľudský organizmus, 

 získať vedomosti o príčinách šírenia pohlavných chorôb a ich škodlivých dôsledkoch na 

ľudský organizmus, 

 poznať liečivé a škodlivé druhy rastlín a ich vplyv na ľudský organizmus, 

 poznať prenášače a pôvodcov rozličných ochorení,   

 získať praktické skúsenosti  so zásadami prvej pomoci, 

 vedieť pracovať s atlasom rastlín a inou odbornou literatúrou. 

Obsahom navýšenej hodinovej dotácie sú tematické celky:  

 Človek ako súčasť živej prírody (pôvod a vývoj človeka, ľudské rasy, ľudský organizmus 

ako celok) 

 Oporná a pohybová sústava (kosť, vývin a druhy kostí, spojenie kostí, kostra človeka, 

pohybová sústava, význam telesnej práce a športu pre vývin kostí a svalov, prvá pomoc 

pri zlomeninách hornej a dolnej končatiny) 

 Obehová sústava (krvné cievy, krv, krvné skupiny, srdce, krvný obeh, vplyv práce 

a športu na srdce a krvný obeh, prvá pomoc pri rozličných poraneniach ciev - krvácaní 

z nosa, krvácaní z tepny, zo žily, pri odrení kože, vonkajšia masáž srdca) 

 Dýchacia sústava (dýchanie, stavba a činnosť dýchacej sústavy, pľúca, starostlivosť 

o dýchacie orgány, prvá pomoc pri zastavení dýchania) 

 Tráviaca sústava (ústna dutina, starostlivosť o chrup, choroby tráviacich orgánov) 

 Vylučovanie (močová sústava, choroby močových orgánov) 

 Kožná sústava (koža, starostlivosť o kožu, prvá pomoc pri poraneniach kože - bodnutie 

hmyzom, uštipnutie hadom, popáleniny, omrzliny, popálenie kyselinou) 

 Nervová sústava (mozog, miecha, nervy, zmyslové orgány, duševné zdravie, závislosť 

od drog,  prvá pomoc pri úrazoch mozgu, chrbtice a pri šoku - stabilizovaná poloha, päť 

T) 



 Rozmnožovanie, vývin jedinca, vnútromaternicový vývin jedinca, jednotlivé obdobia 

života človeka 

 Prenášače a pôvodcovia rozličných ochorení (mucha domová, šváb obyčajný, ploštica 

posteľná, voš detská, svrabovec kožný, ochrana pred škodlivým hmyzom a jeho 

ničenie) 

 Účinky rastlín na ľudský organizmus (liečivé rastliny, jedovaté a zdraviu škodlivé 

rastliny) 

 

Predmet remeselná výchova je súčasťou ŠkVP v ôsmom ročníku s časovou dotáciou jedna 

hodina týždenne. V rámci navýšenej hodinovej dotácie plní predmet nasledovné ciele: 

 zoznámiť sa s históriou remesiel nášho regiónu, 

 oboznámiť sa s rôznymi druhmi materiálov, pracovnými postupmi, ich spracovaním 

a dodržiavaním zásad BOZP a hygieny pri práci, 

 správne používať jednotlivé náradie, nástroje, dodržiavať pracovné postupy, 

 zamerať pozornosť na efektivitu práce, hospodárne zaobchádzanie s materiálom  

a nástrojmi, 

 rozvíjať technické myslenie a vyjadrovanie žiakov - chápanie vzťahov medzi 

materiálmi, nástrojmi a spôsobmi práce, 

 sústrediť sa na prácu, udržať pracovné tempo, 

 rozvíjať trpezlivosť, presnosť, húževnatosť, disciplinovanosť a zodpovednosť pri práci; 

získavať kladný vzťah k práci, 

 viesť žiakov ku spolupráci, tímovej práci, 

 rozvíjať tvorivosť, 

 rozvíjať motoriku, vizuomotorickú koordináciu súčasne prevádzaných pohybov, 

 rozvíjať samostatnosť pri práci, sebahodnotenie, 

 pestovať vkus, 

 príprava žiakov na budúce povolanie, 

 zachovanie regionálnych ľudových tradícií. 

 

 

 



Obsahom navýšenej hodinovej dotácie je: 

 Modelovanie – ručná výroba keramiky – výrobky s jesennou tematikou, využitie 

prírodných materiálov. Výroba keramiky pomocou foriem. Kolektívna práva žiakov 

určená na estetickú úpravu priestorov školy. Tvorivá práca žiakov podľa vlastných 

návrhov. Sušenie výrobkov, vypaľovanie, glazúrovanie. Návšteva keramickej dielne, 

predajne s keramickými výrobkami. 

Modelovanie – práca s modelovacou polymérovou hmotou – kvietok, klimt – 

zhotovenie vykrajovaného šperku. Tvorivá práca žiakov, experimentovanie s hmotou. 

Tepelné spracovanie šperku, povrchová úprava a kompletizovanie šperku. 

 Práca s drôtom – používanie posuvného meradla pri meraní hrúbky drôtu. Výroba 

dekoračných a úžitkových predmetov. Príklady výrobkov - odrôtovanie nádob, jablko, 

hruška s výplňou. 

 Brašnárstvo – meranie, rezanie, prebíjanie, šitie, nitovanie kože. Výroba dekoračných 

a úžitkových predmetov (puzdro na nôž, kľúčenka). 

 Práca s priadzou – nácvik viazania dvojitých plochých uzlov, zdokonaľovanie techniky 

pletenia a háčkovania. 

Delenie žiakov na skupiny podľa pohlavia je v kompetencii riaditeľky školy, ktorá zohľadní 

možnosti celkového zloženia žiakov v triede. 

 

V rámci posilnenej časovej  dotácie hodín výtvarnej výchovy o jednu hodinu bude vyučovanie 

predmetu výtvarná výchova zamerané na prehlbovanie získaných poznatkov a zručností 

v základných výtvarných technikách. Okrem toho bude naša práca so žiakmi zameraná                   

na oboznamovanie sa s novými výtvarnými technikami a formami výtvarného vyjadrovania, 

na rozvíjanie ich vnímania, predstavivosti a fantázie, ako aj podporovania schopnosti žiakov 

výtvarne sa vyjadriť. Zvýšená hodinová dotácia sa použije v tematických celkoch Výtvarné 

osvojovanie skutočnosti, Práca s výtvarnými prostriedkami a Výtvarné umenie.  

Výtvarný materiál zvolíme podľa použitých  výtvarných techník. Okrem výtvarných techník 

uvedených vo vzdelávacom programe pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne 

vzdelávanie, A variant, budeme pokračovať v prehlbovaní vedomostí a získavaní zručností               

v nových výtvarných technikách: kombinované techniky, asambláž, land art a pod. 

V rámci obsahu učiva sa budú podľa aktuálnych miestnych a regionálnych možností realizovať 

tvorivé dielne a návštevy rôznych výstav, galérií, múzeí s cieľom prehlbovať u žiakov vzťah 



k umeniu,  ľudovej tvorbe, prírode a architektúre. Žiakov budeme zapájať do rôznych 

výtvarných výstav a súťaží na miestnej, regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 

primárne vzdelávanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania v špeciálnej základnej škole žiakov so stredným 

stupňom mentálneho postihnutia je: 

 rozvíjať vedomosti, zručnosti, návyky a skúsenosti žiakov na základe názoru a riešenia 

problémov, posúvať hranice schopností tak, aby dosiahli čo najvyššiu možnú úroveň 

poznania a spôsobilosť použitia nadobudnutých kompetencií v praxi prostredníctvom 

ďalších špecifických cieľov:  

 systematickým a cieľavedomým pôsobením vplývať na uľahčenie a zlepšenie kvality 

života, 

 prehlbovať poznávacie procesy žiakov, učiť ich kriticky a tvorivo myslieť na základe 

vlastnej skúsenosti a aktivity, 

 vytvárať podmienky k tomu, aby každý žiak mohol v škole zažiť úspech, 

 umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, ktoré dokážu využiť 

v osobnom živote, 

 viesť žiakov k uplatneniu získaných poznatkov v praktickom živote v rámci prirodzenej 

integrácie do spoločnosti, 

 naučiť žiakov pracovať s modernými informačnými technológiami, viesť ich k rozvíjaniu 

komunikácie, sociálnych vzťahov a interakcie, 

 formovať osobnosť žiaka, jeho osobné názory a postoje, sociálne, emocionálne 

a morálne cítenie, 

 budovať a udržiavať dobré vzťahy medzi žiakmi, prostredie tolerancie, spolupráce 

a priateľstva, 

 priblížiť žiakom kultúru, históriu, tradície a charakteristické črty regiónu, najbližšieho 

prírodného a spoločenského prostredia, spájať život školy so životom regiónu, 

 pestovať u žiakov zodpovedný prístup k prírode, osobnému a spoločnému vlastníctvu, 

 naučiť žiakov zdravo žiť a zodpovedne pristupovať k svojmu zdraviu a zdraviu iných. 

 

 

 



2. Zameranie školy  

 

Špeciálna základná škola je špeciálnou školou internátneho typu, vnútorne diferencovanou, 

ktorá poskytuje výchovu a vzdelanie žiakom s takými rozumovými nedostatkami, pre ktoré sa 

nemôžu úspešne vzdelávať v základnej škole a ani v  špeciálnych školách iného typu, no 

v podmienkach našej školy sú schopní osvojiť si aspoň niektoré prvky vzdelania.  

 

Špeciálna základná škola sa vnútorne diferencuje podľa vzdelávania žiakov na variant A, 

variant B, variant C. Vo variante A sa vzdelávajú žiaci s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia.  

 

Úspešnosť projektov Infovek, Sme iní, ale nie horší – učíme sa moderne, Prázdninové brány 

školy dokorán, Návrat k prírode, Podporujeme celkové zdravie našich detí aj zdravie duševné, 

On-line metodické materiály pre žiakov a učiteľov špeciálnych škôl, Športujeme na novom 

ihrisku, Zdravá škola a účasť na rozvojových projektoch ako Rozvíjame čitateľskú kultúru, 

Stravujeme sa zdravo, Objavujeme novú cestu vo vzdelávaní  nás viedli k tomu, aby sme tvorbu 

školského vzdelávacieho programu zamerali na podporu a rozvoj telesnej a duševnej stránky 

žiakov, čitateľskej kultúry, spoločenského správania sa, poznania regiónu a krás okolitej 

prírody, histórie a pamiatok.  

 

Vzhľadom na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu  kvalifikovanými pedagógmi 

dáva škola predpoklad na kvalitnú prípravu žiakov, čoho dôkazom je ich úspešnosť v rôznych 

športových, výtvarných a iných tvorivých súťažiach na regionálnej aj celoslovenskej úrovni.  

 

V spolupráci s odbornými zamestnancami CŠPP, ako organizačnou zložkou školy, pomáhame 

pri rozvoji a podpore správneho držania tela, správnej výslovnosti a rozvoji komunikačných 

zručností, čítania, písania, jemnej a hrubej motoriky, vizuomotorickej koordinácie, 

priestorovej, časovej a pravo-ľavej orientácie.  Prostredníctvom činností v záujmových 

útvaroch rozvíjame počítačovú gramotnosť, čitateľskú gramotnosť, konverzáciu v cudzích 

jazykoch, nadanie a talent žiakov v oblasti tanca, športu, výtvarnej a dramatickej výchovy  

a tiež v oblasti profesionálnej orientácie žiakov.  



Škola je registrovaná v Slovenskom zväze športovcov s mentálnym postihnutím, v Special 

Olympics Slovakia. Pravidelne sa zúčastňujeme vyhlásených športových podujatí – Národných 

špeciálnych olympiád, Majstrovstiev Slovenska v plávaní, unifikovanom futbale, stolnom 

tenise a atletike. 

Absolvent primárneho stupňa vzdelania pre žiakov so stredným stupňom mentálneho 

postihnutia má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, finančnej, 

prírodovednej, kultúrnej gramotnosti na elementárnej úrovni. Disponuje kľúčovými 

kompetenciami:  

 vyjadruje sa ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho narušenej 

komunikačnej schopnosti,  

 rozumie obsahu jednoduchého písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,  

 zvláda jednoduchou formou písomnú komunikáciu,  

 je schopný vyjadriť svoj názor, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, 

rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,  

 dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných 

úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne myslenie,  

 rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,  

 chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať vzťahy medzi 

predmetmi a javmi,  

 využíva základné formy informačnej a komunikačnej technológie,  

 ovláda elementárne spôsoby práce s počítačom,  

 ovláda základy čítania, písania, počítania a využíva ich k svojmu vzdelávaniu,  

 dokáže pracovať s pomocou s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,  

 dokáže popísať problém, vie na koho sa môže obrátiť o pomoc pri riešení problémov,  

 uvedomuje si, že má svoje práva a aj povinnosti. 

 

 

 

 



3. Stupeň vzdelania 

 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. Dokladom o získanom stupni 

vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

4. Vzdelávacie oblasti 

 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je 

rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových 

kompetencií. 

Vyučovacie predmety vo vzdelávacích oblastiach pre žiakov so stredným stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským. 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA Slovenský jazyk a literatúra 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

Rozvíjanie grafomotorických zručností 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI Matematika  

Informatika 

ČLOVEK A PRÍRODA Vecné učenie 

ČLOVEK A HODNOTY Etická výchova/náboženská 

výchova/náboženstvo 

ČLOVEK A SVET PRÁCE Pracovné vyučovanie  

UMENIE A KULTÚRA Hudobná výchova  

Výtvarná výchova 

ZDRAVIE A POHYB Telesná a športová výchova 

 

 

 

 



5. Rámcové učebné plány 

 

 

Rámcový učebný plán pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia pre 
primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským 

Školský vzdelávací program                        

Vzdelávacia     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
 

Spolu 10. 
Oblasť Predmet / ročník 

p
rí

p
ra

vn
ý 

                  

 

  

Jazyk 
a komunikácia  

slovenský jazyk a 
literatúra  

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 

  1 1 1 1 4 

 

rozvíjanie 
komunikačnej 
schopnosti 

5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 31 

rozvíjanie 
grafomotorických 
zručností 

2 1 1 1 1 1 1     8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

              
 67 
 15 

Matematika 
a práca 
s informáciami 

matematika 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

informatika        1 1 1 1 4 

             
35 
10 

Človek a príroda 
vecné učenie 

1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 25 

             25 

Človek 
a hodnoty 

etická 
výchova/náboženská 
výchova/náboženstvo 

 

  

  1 1 1 1 1 1 6 

              
 6 

 

Človek a svet 
práce 

pracovné 
vyučovanie 

4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 48 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

  

           48 

11 

Umenie 
a kultúra hudobná výchova 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

 
výtvarná výchova 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 

              
 22 
  

Zdravie a pohyb telesná a športová 
výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 
 1 1 1 1 1 1     6 

              
 22 
 6 

Spolu povinná 
časť  18 18 19 20 20 21 21 22 22 22 22 225 

Školský vzdelávací program 

Voliteľné hodiny  2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 

Spolu: povinná časť + voliteľné hodiny 
20 22 23 24 24 25 25 26 26 26 26 267 



Poznámky 

 Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý 

učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. 

 Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť 

vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným 

znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to 

členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním 

prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami podľa platnej legislatívy 

(Vyhláška o špeciálnych školách). V rámci vyučovania je možná individuálna práca 

s vybranými žiakmi prostredníctvom liečebného pedagóga, logopéda/špeciálneho 

pedagóga pre deti s poruchami komunikácie, školského psychológa, fyzioterapeuta 

s cieľom systematickej korekcie, terapie alebo reedukácie postihnutia, narušenia. 

 Vyučovaciu hodinu predmetu rozvíjanie komunikačnej schopnosti zabezpečujú dvaja 

pedagogickí zamestnanci. 

 V 5. až 10. ročníku sú vyučovacie hodiny predmetov: pracovné vyučovanie, telesná  

a športová výchova spravidla delené pre chlapcov a dievčatá. Skupiny možno utvárať aj zo 

žiakov najbližších ročníkov. Najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s počtom žiakov 

v triede príslušného ročníka. Ak je skupina utvorená zo žiakov najbližších ročníkov, najvyšší 

počet žiakov v skupine je zhodný s počtom žiakov v triede najnižšieho ročníka. Ďalšia 

skupina vznikne až po naplnení predchádzajúcej skupiny na maximálny počet. 

 Predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch. 

 Predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý 

týždeň. 

6. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho 

postihnutia 

 

Vzdelávanie je zamerané na: 

 maximálny možný rozvoj žiakov s mentálnym postihnutím po stránke fyzickej, psychickej 

a emocionálnej, 

 na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť na praktický život, 



 schopnosť žiakov osvojiť si základy vzdelania a pokračovať vo vzdelávaní v praktickej 

škole. 

Žiakovi so stredným stupňom mentálneho postihnutia a narušenou komunikačnou 

schopnosťou poskytuje individuálnu alebo skupinovú logopedickú terapiu logopéd/špeciálny 

pedagóg pre deti s poruchami komunikácie. 

7. Organizačné podmienky výchovy a vzdelávania  

 

 Dostatok času v dennom režime venovať jednotlivým zložkám tak, aby sa denne vystriedali 

všetky činnosti v primeranom rozsahu, 

 optimálny režim výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade s vekovými možnosťami, 

špeciálnymi potrebami žiakov, zohľadnením dochádzajúcich žiakov v zhode s obsahom 

vzdelávania a vhodnými spôsobmi učenia, 

 optimálny režim života školy v súlade s potrebami žiakov a ich bezpečnosti (režim 

odpočinku, pohybový režim, stravovací a pitný režim, dodržiavaním hygieny, záujmová 

činnosť, mimoriadne situácie), 

 uplatňované metódy, formy a prístupy pri vzdelávacom procese, spôsob delenia tried, 

zlučovanie žiakov z rôznych ročníkov podľa platnej legislatívy. 

Počet žiakov v triedach je ustanovený platnou legislatívou. 

Formy výchovy a vzdelávania určujú organizačné usporiadanie podmienok a priebehu 

vyučovacieho procesu. 

Vo výchovno-vyučovacom procese využívame osvedčené aj inovatívne formy práce: 

 frontálne 

 kolektívne 

 blokové 

 skupinové 

 individuálne 

 diferencované 

 projektové vyučovanie 

 tematické vyučovanie 

 zážitkové učenie 



 vyučovacie hodiny v triede  

 vyučovacie hodiny v školskej dielni 

 vyučovacie hodiny na školskom pozemku 

 vyučovacie hodiny v cvičnej kuchynke 

 vychádzky 

 exkurzie 

 besedy 

 tvorivé dielne 

8. Personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania 

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej 

činnosti, vykonali prvú atestáciu, riaditeľka školy vykonala druhú atestáciu, spĺňajú podmienky 

dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili funkčné vzdelávanie. Sú odborne pripravení na 

riadenie pracovných úsekov. Podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie 

vzdelávanie svojich zamestnancov. Zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti 

personálnych vzťahov. 

Pedagogický zbor tvoria učitelia a pedagogickí asistenti. Všetci učitelia majú  vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa s pedagogickou spôsobilosťou. Pre výkon práce je 

potrebný  osobitný kvalifikačný predpoklad vzdelania – špeciálna pedagogika. Pedagogickí 

zamestnanci preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi a rodičmi. Uplatňujú 

zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov.  

V škole pracujú asistenti učiteľa v triedach, ktoré navštevujú žiaci so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia, ak si to vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušných žiakov v závislosti 

od závažnosti ich postihnutia. Asistenti učiteľa spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej 

činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou. 

Z radov pedagogických zamestnancov pracuje v škole: 

 výchovný poradca, ktorý úzko spolupracuje s ostatnými pedagógmi, odbornými 

zamestnancami Centra špeciálnopedagogického poradenstva a rodičmi pri riešení 

výchovných problémov žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese a tiež zabezpečuje 

agendu spojenú s  pokračovaním žiakov do praktickej školy, príp. do odborných učilíšť, 



 koordinátor globálneho vzdelávania a environmentálnej výchovy, 

 koordinátor zdravej školy a prevencie, 

 koordinátor čitateľskej gramotnosti, 

 koordinátor finančnej gramotnosti, informatizácie a mediálnej výchovy, 

 koordinátor pre oblasť ľudských práv, práv detí, diskrimináciu a národnostné menšiny, 

 zodpovedná osoba na dohľad ochrany osobných údajov. 

V Centre špeciálnopedagogického poradenstva pracujú odborní zamestnanci: fyzioterapeut, 

psychológ, logopéd/špeciálny pedagóg pre deti s poruchami komunikácie, špeciálny pedagóg 

pre deti s poruchami sluchu, somatopéd, špeciálny pedagóg, ktorí spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady na výkon odbornej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou 

legislatívou pri poskytovaní fyzioterapeutickej, psychologickej, logopedickej, špeciálno-

pedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie. 

Metodické orgány sú členené na: Metodické združenie prípravného - 4. ročníka A variantu, 

triedy B1 a C variantu  a Predmetová komisia 5. – 9. ročníka A variantu a triedy B2. 

Systematicky plánujú modernizačné vzdelávanie podľa potrieb, zamerania školy a záujmu 

učiteľov, ktorí si rozširujú a dopĺňajú  poznatky priebežným vzdelávaním, odbornými 

školeniami a seminármi, organizovanými metodicko-pedagogickými centrami a inými 

organizáciami. 

Pedagogickí zamestnanci sa individuálne venujú samoštúdiu, zameranému na nové trendy 

v pedagogike, na rozvoj a dopĺňanie potrebných kompetencií a zručností. 

Učitelia každoročne ponúkajú žiakom záujmové krúžky, súťaže vo viacerých  predmetoch, 

hudobné a recitačné prehliadky, športové a výtvarné súťaže v rámci okresu, kraja, celého 

Slovenska a na medzinárodnej úrovni. Orientujú pozornosť žiakov na kultúru, umenie, prírodu, 

šport a zdravý životný štýl, socializáciu a vytváranie dobrých medziľudských vzťahov. 

Učitelia zakomponovali do obsahu školského vzdelávacieho programu a podrobnejšie 

rozpracovali v tematických plánoch jednotlivých vyučovacích predmetov vedomosti  

a  zručnosti v práci so žiakmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím, nadobudnuté v rámci 

realizácie projektov: Sme iní, nie horší – učíme sa moderne, Prázdninové brány školy dokorán, 

Návrat k prírode, Podpora polytechnickej výchovy na základných školách, Podporujeme 

celkové zdravie našich detí aj zdravie duševné,  On-line metodické materiály pre žiakov 

a učiteľov špeciálnych škôl, Športujeme na novom ihrisku, Zdravá škola, Objavujeme novú 

cestu vo vzdelávaní, Voda okolo nás – WAU, Rozvíjame čitateľskú kultúru, Stravujeme sa 



zdravo, Bež, kolobežka, bež, Dráha ožije, Okolie dráhy ožije, Zdravie na tanieri, Prekážky sa 

dajú zvládnuť, Na motýlích krídlach. 

Schopnosti a skúsenosti pedagógov napomáhajú zabezpečovať kvalitný chod našej školy. 

9. Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovy a vzdelávania 

 

Škola má zriadené triedy podľa mentálneho stupňa postihnutia žiakov (A, B, C variant), 

v ktorých je dodržaný počet žiakov v zmysle platnej legislatívy. Niektoré učebne sú vybavené 

viacúčelovým  nastaviteľným nábytkom. 

Vyučovací proces prebieha v troch budovách:  

 V hlavnej budove sa podľa podmienok učia mladší žiaci A variantu a žiaci B variantu, 

nachádzajú sa tu triedy, priestory pre manažment školy, pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov, telocvičňa, knižnica, priestory pre školský klub detí, 

školská jedáleň, kuchyňa, odkladacie a úložné priestory, hygienické priestory. 

 V budove elokovaného pracoviska  sú  umiestnení spravidla  starší žiaci A variantu, 

nachádzajú sa tu triedy,  zborovňa, multimediálna učebňa, cvičná kuchynka, kancelária 

zástupkyne školy, odkladacie a úložné priestory, hygienické priestory a triedy Praktickej 

školy. 

 V budove internátu na prízemí sú triedy pre žiakov C variantu a Centrum 

špeciálnopedagogického poradenstva so  4 miestnosťami pre prácu administratívneho 

pracovníka, psychopéda, logopéda/špeciálneho pedagóga pre deti s poruchami 

komunikácie, somatopéda a fyzioterapeuta.   

Vzhľadom na celkový počet žiakov sú priestory školy nedostačujúce. 

V areáli školy sa ďalej nachádzajú školské dielne pre prácu s kovom, drevom a keramikou, 

ktorých súčasťou sú aj sklady materiálu a náradia. 

Škola má k dispozícií átrium, školské ihrisko, relaxačný chodník, doskočisko pre skok  

do diaľky, školský pozemok, detské ihrisko s preliezačkami, vonkajšie posedenie s krbom  

na odpočinkovú činnosť. 

Hromadné stretávanie žiakov celej školy sa uskutočňuje v priestoroch chodby hlavnej budovy.  

Žiaci majú možnosť využívať počítače v triedach a notebooky s prístupom na internet 

v multimediálnej učebni. Viaceré triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Pedagogickí 



zamestnanci používajú notebooky, dataprojektory, TV prijímače, DVD a CD prehrávače, rádiá, 

kamery, fotoaparáty. Zborovne, riaditeľňa a kancelárie vedúcich zamestnancov sú vybavené 

PC s tlačiarňou.   

Vybavenie kabinetov je postačujúce, avšak je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať 

a modernizovať.   

10.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  

a vzdelávaní 

 

BOZP je dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorej venujeme sústavne 

vysokú pozornosť.  

Všetci  pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy pravidelne absolvujú   školenie BOZP 

a PO, pravidelné preškolenie s preverením vedomostí sa uskutočňuje každé dva roky. 

Novoprijatí zamestnanci absolvujú školenie hneď pri nástupe do zamestnania. Školenia 

zabezpečuje odborný pracovník z danej oblasti. 

Žiaci sú každoročne na prvých triednických hodinách poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a oboznámení so školským poriadkom. Zvlášť je kladený dôraz na poučenie o BOZP 

na hodinách predmetov vyžadujúcich zvýšenú pozornosť  - pracovné vyučovanie, výtvarná 

výchova, telesná  a športová výchova.  

Vyučujúci sú povinní oboznámiť žiakov s pravidlami správania sa pred každým opustením 

areálu školy -  vychádzky, exkurzie, výlety, športové, kultúrne a iné akcie. 

Aktivity so žiakmi mimo budovy školy sa uskutočňujú s písomným informovaným súhlasom 

zákonných zástupcov.  

Povinnosti žiakov vzťahujúce sa k bezpečnosti sú zapracované aj vo vnútornom poriadku školy. 

Rodičia sú s BOZP a školským poriadkom oboznámení na zasadnutiach rady rodičov a písomne 

formou informovaného súhlasu. 

Škola dbá na zdravé prostredie tried a učební, označenie všetkých nebezpečných predmetov 

a priestorov, vybavenosť lekárničiek, kontakty na RZP, linku dôvery, políciu, dodržiavanie 

zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok v škole a jej okolí  

a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou. 



Škola má vypracovaný plán revízii, podľa ktorého sa pravidelne uskutočňujú všetky revízie 

a neodkladne sa odstraňujú prípadné zistené nedostatky. 

Štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa je daná vekom a individuálnymi 

osobitosťami žiakov. 

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol dané učivo, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké 

sú jeho pokroky a úspechy. 

Odlišujeme hodnotenie vedomostí a zručností od hodnotenia správania.  

Hodnotenie vedomostí a zručností vyjadruje kvalitu a kvantitu získaných výsledkov, ktoré žiak 

dosiahol v súlade s požiadavkami učebných osnov. 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením, kombináciou klasifikácie 

a slovného hodnotenia alebo slovným komentárom bez vyjadrenia stupňov. O spôsobe 

hodnotenia rozhoduje riaditeľ po prerokovaní na pedagogickej rade.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie.  

e) priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov žiaka na 

vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter, učiteľ zohľadňuje vekové 

a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť, 

f) celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na 

konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie 

zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom 

predmete. 

V procese hodnotenia učitelia uplatňujú primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

žiakovi, rešpektujú práva dieťaťa a humánne sa správajú voči žiakovi. Predmetom 

hodnotenia  a klasifikácie  sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol  vo  vyučovacích  

predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými obsahom vzdelávania, osvojené 

kľúčové kompetencie vymedzené v príslušnom vzdelávacom programe, usilovnosť, 

rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského 



poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti 

žiaka. 

Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s: 

a) výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov, 

b) požiadavkami na rozvoj kľúčových kompetencií, 

c) obsahom vzdelávania vymedzeným v príslušných vzdelávacích programoch pre žiakov  

      s  mentálnym postihnutím. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ:   

a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

b) sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové), 

d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka s osobitným zameraním na manuálnu  

      zručnosť a na celkovú vyspelosť, 

e) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami, podľa potreby s odbornými  

       zamestnancami centra špeciálno-pedagogického poradenstva, 

f) rozhovormi so žiakom a zákonným zástupcom žiaka. 

Žiak je z vyučovacieho predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky, najmenej 

dvakrát v polročnom hodnotiacom období.  

U žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia určí formu skúšania učiteľ 

vzhľadom na individuálne možnosti a schopnosti žiaka. 

Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky 

hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď 

a tak, aby žiak hodnoteniu porozumel. Výsledky hodnotenia písomných a grafických prác 

a praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 3 dní. 

Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. 

Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka. Písomné práce 

archivuje do konca príslušného školského roka.  

Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka. 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 

a) známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede, 

b) známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, grafické práce, praktické práce,  

      pohybové činnosti, 



c) posúdenie prejavov žiaka. 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný 

2 – chválitebný 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný, prvý až 

deviaty ročník vo variante B môže hodnotiť slovne stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky,   

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

Hodnotenie správania: 

 vychádza zo základných  spoločenských,  etických a morálnych  noriem  slušného 

správania sa, ktorých základy sú uvedené vo vnútornom poriadku školy, 

 je posudzované prísne individuálne, žiadny z jednotlivých prípadov nevytvára 

precedens záväzný pre hodnotenie správania iných žiakov, 

 nie je ovplyvnené dosiahnutým prospechom vo vyučovacích predmetoch, 

 nezahŕňa správanie sa žiaka mimo školy, ale snaha pedagógov smeruje k tomu, aby 

žiaci na verejnosti robili dobré meno nielen sebe, ale i škole a rodičom. 

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 

2 – uspokojivé,  

3 – menej uspokojivé, 

4 – neuspokojivé. 

 

Pre hodnotenie a klasifikáciu využívajú pedagógovia platný Metodický pokyn na hodnotenie 

a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

O kvalite a výsledkoch práce žiakov a o ich správaní sú pravidelne informovaní zákonní  

zástupcovia žiakov prostredníctvom žiackej knižky a rodičovských združení.  



12.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 

Najdôležitejším kritériom pre ohodnotenie pedagógov je celkový prístup k práci so žiakmi, 

k mimotriednej a mimoškolskej aktivite. 

 

Obsah vnútroškolskej kontroly :  

 vypracovanie tematických plánov v jednotlivých predmetoch, 

 činnosť metodických orgánov, 

 činnosť výchovného poradcu,  

 činnosť koordinátorov pre globálne vzdelávanie a environmentálnu výchovu, 

koordinátora pre oblasť ľudských práv, práv detí, diskrimináciu a národnostné 

menšiny, koordinátora drogovej prevencie, finančnej gramotnosti, čitateľskej 

gramotnosti, mediálnej výchovy, informatizácie, zdravej školy, zodpovednej osoby na 

dohľad ochrany osobných údajov, 

 odborná a metodická pripravenosť učiteľov, 

 uplatňovanie zásad hodnotenia a klasifikácie,  

 plnenie plánov školy, prijatých úloh a opatrení, 

 úroveň školskej dokumentácie, 

 dodržiavanie pracovného poriadku, 

 dochádzka zamestnancov školy, 

 dodržiavanie pedagogického dozoru. 

 

Formy vnútroškolskej kontroly: 

 pozorovanie, hospitácie vedením školy, vzájomné hospitácie, otvorené hodiny, 

 účasť na zasadnutiach PK, MZ, 

 tvorba projektov, 

 tvorba učebných pomôcok a ich využívanie vo výchovno-vyučovacom procese, 

 práca s digitálnymi technológiami – odovzdávanie vedomostí a zručností žiakom, 

 vedenie krúžkov, 

 príprava na súťaže a podujatia, 

 individuálny prístup k žiakom, vzťah učiteľ – žiak. 



Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 

 poskytovať začínajúcim pedagógom možnosť adaptačného vzdelávania, 

 udržiavať  a  zvyšovať    kompetenciu    pedagogických    zamestnancov,   spôsobilosť  

efektívne vychovávať a vzdelávať,   

 motivovať  pedagogických  zamestnancov  pre neustále  sebavzdelávanie,  vzdelávanie  

a  zdokonaľovanie  profesijnej  spôsobilosti,  na získanie  prvej a druhej  atestácie, 

 podporovať zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, 

spôsobilosť pre tvorbu efektívnych vzťahov, konštruktívne riešenie konfliktov, 

vzájomnú komunikáciu a pod., 

 sprostredkovať pedagogickým zamestnancom najnovšie poznatky a inovácie  

z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, 

 pripravovať    pedagogických   zamestnancov   na   výkon   špecializovaných   funkcií, 

napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď. 

 pripravovať   pedagogických   zamestnancov   pre  výkon  činností  nevyhnutných  pre 

rozvoj školského systému, napr. tvorba pedagogickej dokumentácie, tvorba ŠkVP, atď., 

 pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod., 

 zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, 

podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov, 

 sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických 

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

13.  Školský vzdelávací program 

 

Školský vzdelávací program (ŠkVP) pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 

pod názvom „Sme iní, ale nie horší“ je vypracovaný na základe Vzdelávacieho programu pre 

žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie 2016-14674/20270:9-10F0, 

vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Je súčasťou 

Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre primárne vzdelávanie. 



ŠkVP sa považuje za základný dokument školy, podľa ktorého sa uskutočňuje edukácia. Je 

vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a príslušným ŠVP. Konkretizuje obsah vzdelávania 

ako profiláciu školy v učebnom pláne s využitím všetkých voliteľných hodín.  

Na vypracovaní ŠkVP sa podieľajú všetci pedagogickí zamestnanci školy. ŠkVP vydáva riaditeľka 

školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a rade školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapracovanie predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti do ŠkVP 

Rozvíjanie predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti  u žiakov  so stredným stupňom 

mentálneho  postihnutia (B variant) je zamerané na poznanie abecedy, podporu techniky 

čítania, rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby,  počúvanie, dramatizáciu, na podporu už 

existujúcich komunikačných schopností s cieľom zvýšenia kvality porozumenia. 

 

V špeciálnej základnej škole  vo variante B vo vyučovacích predmetoch môžeme využiť  

rozprávanie o prečítanom texte na základe jednoduchej osnovy, dramatizáciu textu,  

prezentovanie vlastných zážitkov žiakov, aktívne počúvanie. 

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti: 

 rozvíjať predčitateľskú gramotnosť na všetkých vyučovacích hodinách čítaním 

riekaniek, veršov, rozprávok a príbehov s detským a zvieracím hrdinom,  

 rozvíjať u  žiakov aktívne čítanie a počúvanie s porozumením s prihliadnutím  

na stupeň postihnutia,  

 v spolupráci s logopédom/špeciálnym pedagógom pre deti s poruchami komunikácie 

hravou formou rozvíjať fonematické uvedomovanie, sluchovú analýzu a syntézu, 

 zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu žiakov, viesť so žiakmi dialógy o vlastných 

skúsenostiach a zážitkoch, 

 pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie, 

 na hodinách pracovného vyučovania vyrábať z papiera, tvoriť leporelá z obrázkov 

najobľúbenejších kníh, najobľúbenejších rozprávkových hrdinov – detských, zvieracích, 

 formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a k literatúre,        

 na hodinách slovenského jazyka a literatúry, vecného učenia, matematiky, rozvíjať 

čitateľskú gramotnosť a čítanie s porozumením čítaním celku po častiach 

a objasňovaním nejasných častí textu, 

 pomocou didaktických hier riešiť úlohy na tvorbu slov s rôznymi významovými 

odtieňmi,  

 motivovať žiakov k mimočítankovému čítaniu,  

 využívať IKT, výukové programy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, 

 na telesnej a športovej výchove  využívať rôzne riekanky a didaktické hry spojené 

s pohybom,  



 rozvíjať čitateľské kompetencie na všetkých vyučovacích hodinách, v ŠKD, 

mimoškolskej a záujmovej činnosti, 

 zapojiť sa do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, Gaňova Tarnava, Otvorené srdcia, 

 v edukačnom procese efektívne využívať školskú knižnicu, ako aj ostatné dostupné 

knižnice, detské časopisy a časopisy vhodné pre mládež, 

 zapájať sa do aktivít, vyhlásených  školskou knižnicou: 

 v októbri v súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc zapojiť sa  

do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, 

 v súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc zapojiť sa do projektu 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktoré sa uskutoční štvrtý októbrový 

pondelok, 

 v spolupráci so školskou knižnicou navštíviť Mestskú knižnicu v Bytči pri príležitosti 

Marca – mesiaca knihy, 

 v rámci aktivity Týždeň čítania deťom v Slovenskej republike zúčastniť sa v júni  

podujatia „Čítajme deťom 20 minút každý deň“,  

 v spolupráci so školskou a  Mestskou knižnicou v Bytči zapojiť sa v júni do Detského 

čitateľského maratónu, s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a poukázať na význam 

literatúry pre detského čitateľa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapracovanie povinných tém súvisiacich s multikultúrnou výchovou, 

výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv 

dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám rasizmu, 

xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky 

migrácie do ŠkVP 

Základným cieľom Národného akčného plánu pre deti je dosiahnutie pokroku v oblasti 

ochrany práv detí uznaných Dohovorom o právach dieťaťa a pokroku pri ich používaní. 

Výchovu a vzdelávanie k ľudským právam vnímajú pedagógovia a zamestnanci školy ako 

proces výchovy, pokus o rozšírenie informovanosti, zameraný na vytváranie všeobecnej 

kultúry, spomínajúcej ľudské práva prostredníctvom vštepovania vedomostí a zručností, ako 

aj formovania postojov k jedincom so zdravotným znevýhodnením, národnostným menšinám, 

etnikám, cudzincom.  

Úlohy, ktoré sa budú aplikovať v rámci predmetov ŠVP a ŠkVP: 

 zamerať sa na hodinách etickej výchovy  na propagáciu porozumenia, tolerancie, 

rovnosti šancí a priateľstva medzi žiakmi, národmi, ako aj rasovými, národnostnými, 

etnickými, náboženskými a jazykovými skupinami, a tým predchádzať všetkým 

formám diskriminácie, intolerancie a rasizmu, 

 zapájať žiakov prostredníctvom aktivizujúcich metód  do aktivít v oblasti výchovy  

k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, 

návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv,  

 na triednických hodinách oboznámiť žiakov s Európskym týždňom  miestnej 

demokracie, 

 na triednických hodinách v mesiaci september oboznámiť žiakov s „Školská linka 

pomoci“,  

 úzka spolupráca koordinátora pre ľudské práva a práva detí s výchovným poradcom, 

psychologičkou CŠPP a vedením školy, 

 uskutočniť školské kolo súťaže - Olympiáda ľudských práv, 

 beseda so psychologičkou na tému - Riešenie konfliktov – oblasť emocionálnej 

inteligencie, ako jednej zo základných kľúčových kompetencií žiaka. Besedu zrealizovať 

na konci I. polroku školského roku po vyhodnotení anonymných lístkov, príp. 

adresných lístkov, na ktorých môžu sami žiaci požiadať, resp. uviesť  osobné prípady 



konfliktov a porušovania základných ľudských práv v škole, v rodine -  šikanovanie, 

diskriminácia, týranie, národnostné menšiny, rôzne vlastné problémy žiakov, ktoré 

chcú riešiť. Lístky s podnetmi môžu žiaci vhadzovať do škatuľky s označením „Školská 

linka pomoci“, 

 besedy a prednášky v spolupráci s príslušníkmi mestskej polície Bytča ústrednými 

orgánmi v oblasti diskriminácie, prevencie kriminality, intolerancie a patologických 

javov u detí, 

 na triednických hodinách viesť rozhovory, zameriavať sa na eliminovanie problémov 

segregácie rómskych žiakov, žiakov s viacnásobným postihnutím v škole, 

 využitie manuálu KOMPAS  a KOMPASITO – manuál výchovy mládeže k ľudským 

právam, zverejnený na www.iuventa.sk,   

 exkurzie, návštevy pamätných miest v blízkom okolí školy – návšteva synagógy v Bytči, 

 aktualizovať nástenku s tematikou práv detí, ľudských práv, 

 na triednických hodinách oboznámiť žiakov s Charitatívnymi podujatiami – v spolupráci 

s organizáciami a občianskymi  združeniami 

o Svetový deň zvierat (Sloboda zvierat)  -  október 

o Svetový deň boja proti týraniu detí  - november 

o Svetový deň boja proti AIDS - december 

o Nezábudky (Liga pre duševné zdravie) - marec 

o Liga proti rakovine - apríl 

o Úsmev ako dar (pre detské domovy) - máj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapracovanie globálneho  vzdelávania  a environmentálnej  výchovy do ŠkVP 

Cieľom globálneho vzdelávania  je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti tak, aby boli 

schopní svojimi  postojmi prispievať  k tvorivému a pozitívnemu riešeniu spoločenských 

globálnych problémov. Globálne vzdelávanie je výchovou ku komplexnej zodpovednosti  

za život, za svet. Globálne vzdelávanie sa v školskom vzdelávacom  programe  bude vyučovať 

v predmetoch -  vecné učenie, náboženská výchova v témach,  ktoré budú zamerané na: 

 rodinu a vzťahy v rodine, 

 sebapoznanie, sebahodnotenie, 

 utváranie vlastného pohľadu na svet, 

 poznanie a rešpektovanie pohľadu iných na svet, 

 toleranciu a znášanlivosť, 

 rešpektovanie  názoru iných, 

 budovanie  dobrých vzťahov k okoliu, 

 riešenie aktuálnych  problémov  vo svete. 

Cieľom  environmentálnej  výchovy  je osvojovanie si primeraných vedomostí a poznatkov  

o prírode a jej ochrane, osvojovanie si zručností a návykov pri ochrane prírody, pestovaní  

a ošetrovaní rastlín. Celým výchovno-vzdelávacím procesom je potrebné prelínanie získaných 

poznatkov k uvedomelej ochrane prírody. Environmentálnej výchove sa v školskom 

vzdelávacom programe  budeme venovať v predmetoch vecné učenie, pracovné vyučovanie, 

výtvarná výchova.   

Prakticky sa environmentálna  výchova bude realizovať pomocou:  

 súťaží s environmentálnou tematikou, 

 zberu  elektronického odpadu (Recyklohry) a použitých olejov, 

 šetrenia  školských pomôcok a zariadení,     

 šetrenia  úžitkovej vody a elektrickej  energie,  

 čistenia lúky v Súľove od náletových drevín,  

 čistenia a údržby areálu školy, 

 environmentálnych vychádzok do prírody, pozorovaním prírody, 

 výsadby  ovocných drevín v školskej záhrade, 

 účasťou na aktivitách spojených s čistením parkov, verejných priestranstiev  

pri príležitosti Dňa Zeme, 



 šetrenia potravín a surovín pri príprave jedál v cvičnej školskej kuchynke, 

 hospodárneho zaobchádzania s jedlom, potravinami, 

 separovania odpadu (plasty, sklo, papier, kov, olej), 

 kompostovania  rastlinného odpadu zo  školskej záhrady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapracovanie tém zdravého životného štýlu do ŠkVP 

Každá škola, ktorá v súčasnosti vzdeláva a vychováva mládež, by mala mať na zreteli nielen 

svoje základné poslanie, ale aj zdravie žiakov, pedagógov a všetkých pracovníkov školy. Život 

nemôže byť odtrhnutý od prostredia, vzdelanie a výchova by mali zahŕňať otázky, týkajúce sa 

pochopenia nášho miesta v prírode a našej zodpovednosti voči nej.  

Tak ako mnoho škôl, aj naša škola je zapojená do projektu svetovej zdravotníckej organizácie 

Škola podporujúca zdravie (ŠPZ) alebo Zdravá škola. Jedná sa o projekt na podporu zdravia 

a výchovy k zdravému spôsobu života. Vznikol z potreby usporiadať život v školách v duchu 

toho, čo sa dnes vie o výchove a o zdraví. Vychádza z presvedčenia, že k výraznej premene  

a trvalej zmene nevedú len dobre myslené zmeny týkajúce sa čiastkových oblastí života škôl, 

nárazové akcie alebo práca jedného, či dvoch učiteľov. Vedie k tomu len vedomý  

a premyslený program zmien, ktorý postupne zasahuje všetky oblasti života škôl. Okrem 

projektu Zdravá škola sa naša škola v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 

a Akčným plánom prevencie obezity (2015-2025) zameriava na výchovu k zdraviu a zdravému 

životnému štýlu v duchu celostného prístupu.  

Koordinátori Zdravej školy sa snažia v spolupráci s pedagogickými a odbornými 

zamestnancami napĺňať úlohy a ciele projektu ŠPZ, ktoré sa realizujú v rámci výchovno-

vzdelávacieho procesu i mimo vyučovania. Žiaci majú možnosť vlastnej sebarealizácie, 

tvorivosti a môžu uskutočňovať to, čo ich napĺňa, je im blízke. Zároveň od útleho veku (od 

ŠMŠ) získavajú nové vedomosti, zručnosti, návyky v oblasti zdravia: pitného režimu, zdravej 

výživy, ústnej hygieny, otužovania, spánku, hygieny, psychohygieny, športu, medziľudských 

vzťahov, zmysluplné trávenie voľného času... Naša škola sa prikláňa k filozofii: Prevencia je 

lacnejšia ako liečba – čiže, predchádzať chorobám a znižovať riziká ochorení je lacnejšie, ako 

ľudí liečiť. Preto začíname s podporou zdravia už od detí v ŠMŠ, aby si od ranného detstva 

osvojili návyky, schopnosti a postoje k svojmu zdraviu, ale aj zdraviu iných. Samozrejme 

s úzkou spoluprácou s rodičmi, učiteľmi a odbornými pracovníkmi. 

CIELE 

Hlavným cieľom je vytváranie vhodných podmienok a motivácie žiakov k zdravému životnému 

štýlu a podpore zdravého telesného, duševného a sociálneho vývinu. 

ÚLOHY 

 osvojiť a posilniť výchovu žiakov k správnemu životnému štýlu a k starostlivosti o svoje 

zdravie, ale aj  zdravie iných,  



 realizovať aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného 

zdravia, realizovať aktivity, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity, 

 zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových 

krúžkov a pohybové aktivity v prírode,  

 zvýšenú pozornosť venovať zriaďovaniu zdravotnej telesnej výchovy v ŠMŠ ale aj ŠZŠ, 

hlavne vo variant B a C, 

 zamerať sa na edukačnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, 

potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín,  

 zvýšiť povedomie detí a žiakov so zameraním na význam školského stravovania a jeho 

vplyvu na zmenu stravovacích návykov, 

 poukázať na účinnú prevenciu chorôb a závislostí,  

 podporovať zdravie ústnej dutiny, dentálna prevencia a hygiena, 

 spolupracovať so psychológom, logopédom, špeciálnym pedagógom, výchovným 

poradcom, triednymi učiteľmi, 

 zlepšiť kvalitu pracovného prostredia, budovať dobré medziľudské vzťahy medzi 

žiakmi, učiteľmi, rodičmi a ostatnými pracovníkmi školy a tak vytvoriť pozitívnu klímu 

nielen v triedach, ale aj v celej škole. 

OBLASTI PRE NAPĹŇANIE CIEĽOV 

1. Humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

Vyučujúci počas vyučovania praktizujú individuálny prístup k žiakom a budujú si pozitívny 

vzťah: učiteľ (dospelý) – žiak, žiak – žiak. Podporujú ich v sebarealizácii, pozitívne ich motivujú 

tak, aby boli žiaci zbavení strachu, mali pocit uvoľnenosti, dobrej nálady a tvorivosti. Netreba 

šetriť oprávnenou pochvalou, či povzbudením. Na druhej strane budovať u  žiakov pocit 

zodpovednosti za vlastné skutky a vyžadovať vzájomný rešpekt. 

2. Kvalita pracovného prostredia 

Nenahraditeľnou podmienkou zdravej výchovy sú dobré vzájomné vzťahy nielen medzi žiakmi, 

ale aj medzi všetkými zamestnancami školy a rodičmi. Len tak môžeme spoločne vytvoriť 

príjemné, pozitívne ladené prostredie, ktoré priaznivo vplýva na pracovné výsledky. Okrem 

pozitívnych medziľudských vzťahov je dôležité viesť žiakov k tomu, aby sa zúčastňovali na 

udržiavaní čistoty v triedach, na chodbách aj na školskom dvore. Budovať vzťah a ochranu 



prírody prostredníctvom starostlivosti o stromy, kríky a ostatnú zeleň v areáli školy. Výzdobou 

tried a školy žiackymi prácami, vytvárať u žiakov estetické cítenie. 

3. Prevencia chorôb   

Apelovať nielen na čistotu tried, prostredia, ale aj na čistotu rúk, osobnú hygienu. Naučiť 

žiakov správnu techniku umývania rúk nielen po použití WC alebo pri znečistení farbami  

na výtvarnej výchove, ale hlavne pred jedlom, po jazde hromadnými dopravnými 

prostriedkami (autobusom, vlakom a pod.) Práve neumytými rukami sa prenáša množstvo 

chorôb, vrátane infekčných. Preto je nesmierne dôležité naučiť žiakov tomuto základnému 

hygienickému návyku. Nie menej dôležitá je aj osobná hygiena, starostlivosť o nechty, kožu, 

vlasy. Aj týmto hygienickým návykom v starostlivosti o svoje telo je potrebné naučiť žiakov, 

hlavne internátnych, ktorých nemôžu skontrolovať rodičia. Poukázať na význam ovocia 

a zeleniny, ako hlavného zdroja vitamínov, dôležitých v predchádzaní chorôb. 

4. Dentálna prevencia 

Správna technika umývania zubov je základným predpokladom prevencie zubného kazu. Žiaci 

l. stupňa ŠMŠ a B, C variantu budú mať v triedach hygienické vrecúško s vlastnou zubnou 

kefkou a pastou. Po správnej inštruktáži a pod dohľadom učiteľa, prípadne pedagogického 

asistenta, si budú ráno pred vyučovaním umývať zúbky, a tým predchádzať vzniku zubného 

kazu a chorôb ústnej dutiny. 

5. Zdravý životný štýl žiakov a zamestnancov školy 

Zdravá škola organizuje aktivity za účelom osvojenia si správnych návykov zdravej výživy 

a ochrany zdravia u detí a žiakov. Je potrebné dohliadať na ich pitný režim, snažiť sa 

o dostatočný prísun ovocia, zeleniny a mlieka v strave. V školskej jedálni je hlavným kritériom 

prípravy jedál dodržiavanie zásad racionálnej výživy a spĺňanie predpísaných kaloricko-

nutričných hodnôt pre daný vek dieťaťa, potrebný pre jeho zdravý vývin. Školské obedy sú 

plánované, druhy jedál sú pestro obmieňané. 

METÓDY A FORMY REALIZÁCIE AKTIVÍT,  USKUTOČŇOVANÝCH POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA 

Metódy práce volíme tak, aby boli v procese výchovy a vzdelávania čo najúčinnejšie,  

so zreteľom na vek a špeciálne potreby dieťaťa.  

Formy realizácie: besedy s lekármi, dentálnou hygieničkou, záchranármi, s príslušníkmi 

policajného zboru, prezentácie, športové súťaže, ochutnávky produktov zdravej výživy, 

dramatizácie s témou zdravia, vlastná tvorba výrobkov z plodov zeme alebo materiálov  



na recykláciu, výtvarné súťaže napr. Červené stužky (symbol boja proti AIDS), vychádzky, 

výstavy, turistika.  

 

ŠkVP – B VARIANT 

Témy spoznávania ľudského tela, zdravia, zdravého životného štýlu sú obsahovo zapracované 

v ŠkVP v predmete vecné učenie.  

Cieľom vyučovacieho predmetu vecné učenie je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, 

prírody a spoločnosti, a to na základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, 

zvierat a ľudí. Žiaci sa oboznamujú a manipulujú s prírodninami, vecami, učia sa chápať vzťahy 

medzi nimi a vedieť vyjadriť tieto zákonitosti slovom, usporiadaním, kresbou alebo 

akýmkoľvek spôsobom prijateľným pre žiakov s mentálnym postihnutím.  

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej prírody. 

Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien  

v prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny 

ovplyvňujú činnosti ľudí. V učive usporiadanom podľa ročných období žiaci poznávajú prírodné 

javy primerané ich chápaniu a pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka spojené  

s činnosťou ľudí a s ich životom.  

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho najbližším 

okolím, poznávajú dôležité dopravné značky, zoznamujú sa zo základnými pravidlami 

bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a cyklistov, systematicky sa pripravujú na aktívnu 

účasť v cestnej premávke. Upevňujú si základné návyky, nevyhnutné na ochranu zdravia.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné pre každého žiaka individuálne, citlivo zvážiť 

výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok, vhodnú formu 

motivácie, optimálnu náročnosť, čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy  

na jednoduchšie kroky, formu a mieru pomoci, vhodné učebné prostredie s optimálnym 

množstvom stimulov. 

 

Žiaci sa postupne od prípravného ročníka učia:  

- Základná orientácia 

Spoznávanie vlastného tela: ukázanie aspoň troch pomenovaných častí svojho tela. 

- Orientácia v bežných životných situáciách  

Úloha lekára a zdravotnej sestry.  



- Starostlivosť o zdravie  

Vnímanie a poznávanie jednotlivých častí ľudského tela: hlava, krk, ruky, nohy.  

Zdravie, choroba, lieky, lekár.  

Základné hygienické návyky, význam pre zdravie.  

Význam zdravej výživy pre zdravie.  

Obliekanie sa podľa ročného obdobia a teploty prostredia. 

Poznávanie a pomenovanie jednotlivých častí ľudského tela: hlava, krk, ruky, nohy. Poznávanie 

častí tváre: oči, nos, ústa, uši.  

Zdravie a choroba: bolesť hlavy, hrdla, teplota, návšteva lekára, lieky.  

Osobná hygiena: umývanie rúk, čistenie zubov, česanie.  

Zdravá výživa a jej význam. Čo jeme.  

Obliekanie sa podľa ročného obdobia a teploty. Ochrana pred slnkom a mrazom. 

Poznávanie a pomenovanie jednotlivých častí ľudského tela: hlava, krk, trup, ruky, nohy. 

Poznávanie častí tváre: oči, nos, ústa, uši, jazyk, zuby, vlasy.  

Ruka: dlaň, prsty, palec.  

Osobná hygiena: umývanie rúk pred jedlom, po použití WC, čistenie zubov, česanie, čistenie  

nosa.  

Umývanie ovocia a zeleniny pred konzumáciou.  

Jedovaté rastliny, huby. Ochrana pred otravou.  

Prehlbovanie poznatkov o ľudskom tele: trup (hrudník, brucho, chrbát); horná končatina 

(plece, rameno lakeť).  

Hygiena rúk, čistota nechtov.  

Hygiena úst, umývanie zubov.  

Bolesti zubov. Návšteva zubného lekára.  

Učivo postupne dopĺňajú a rozširujú. 

Pri učive o ľudskom tele upevňujeme poznatky z predchádzajúcich ročníkov a potom 

rozširujeme o nové učivo. V učive usporiadanom podľa ročných období žiaci pozorujú, ako sú 

zmeny v prírode počas roka spojené s činnosťou ľudí a s ich životom. Orientáciu žiakov  

v priestore precvičujeme aj pomocou didaktických hier. Učíme ich chrániť zdravie pri zimných 

športoch i pri hrách a pobyte v letnej prírode. 

 



Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti do ŠkVP 

Ciele vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti u žiakov B variantu školy:  

 rozvíjať vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje spojené s finančnou gramotnosťou,  

 nadobúdať a využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných 

finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej 

domácnosti,  

 vnímať vzdelanie a prácu ako základný prostriedok finančného zabezpečenia rodiny  

a uspokojenia potrieb jej členov.  

Vzhľadom na to, že finančná gramotnosť má charakter prierezovej témy, táto problematika  

je začlenená do školského vzdelávacieho programu a priamo do výučby jednotlivých 

predmetov a  uplatňovaná v rámci medzipredmetových vzťahov. 

Vyučovanie finančnej gramotnosti má svoje špecifiká a odlišnosti práve u skupiny žiakov so 

stredným stupňom mentálneho postihnutia. Pre pochopenie a zvládanie správneho spôsobu 

hospodárenia s finančnými prostriedkami, s majetkom a hodnotami u tejto skupiny žiakov je 

veľmi dôležité vybrať a vhodne uplatňovať rôzne inovatívne metódy vo vyučovacom procese. 

Heuristické metódy sú charakterizované ako metódy učenia objavovaním. Žiakom 

nepredkladáme hotové fakty alebo výsledky, ale žiaci sú podnecovaní, aby sami hľadali 

riešenia.  

V rámci tejto metódy využijeme zážitkové učenie. 

Situačné metódy majú veľmi blízko k životnej realite. Ich podstatou je riešenie istej 

problémovej situácie, ktorá je zrkadlom skutočnej udalosti.  

Inscenačné metódy založené na simulácii a hraní rolí. Sú vhodné najmä pre rozvoj sociálnych 

zručností, kedy sa žiaci učia rozhodovať. Žiaci sa správajú tak, ako to vyžaduje ich rola, vciťujú 

sa do situácie. Hrať rolu v prevažnej miere dospelých je pre žiakov motivujúce a zábavné. Tým, 

že žiaci predstierajú inú osobu, môžu problém preskúmať z iného uhla pohľadu.  

Didaktické hry predstavujú ďalšiu možnosť, ako v praxi realizovať alebo spestriť finančné 

vzdelávanie. Medzi didaktické hry môžeme zaradiť aj klasické skupinové hry alebo strategické 

hry prípadne počítačové aplikácie. Môžu plniť funkciu motivačnú i precvičovaciu. Patria sem  

didaktické hry:  

Platí, platí, Pravda a lož, Deľba práce, Hospodárenie v rodine a iné. 



Prostredníctvom finančnej gramotnosti sa budú žiaci B variantu primerane k svojim 

vzdelávacím možnostiam učiť o hodnote peňazí, možnostiach ich zisku a ako s peniazmi 

hospodárne narábať.    

Predmety, do ktorých je možné finančnú gramotnosť priamo začleniť: rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti, slovenský jazyk a literatúra, vecné učenie, matematika, informatika, pracovné 

vyučovanie, výtvarná výchova. 

Využitie: 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti – správna výslovnosť slov, rozvíjanie slovnej zásoby, 

tvorba jednoduchých otázok a odpovedí, reprodukcia počúvaného textu, rozprávky 

Slovenský jazyk a literatúra – Pozdrav, oslovenie, Požiadanie - prosba, Poďakovanie, 

Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, Rozprávanie podľa obrázkov, Na pošte, V obchode, Na 

autobusovej stanici, U lekára, Ako správne telefonovať 

Vecné učenie – Domov a jeho okolie, Škola a život v škole, Rodina a spoločnosť 

Matematika - Numerácia v obore 0 – 20, Čísla 0 – 100, Riešenie jednoduchých slovných úloh 

Pracovné vyučovanie – Práce v domácnosti, Príprava pokrmov 

Výtvarná výchova – Spontánna kresba, Modelovanie, Vystrihovanie, Koláž 

 

1. Téma: Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích 

procesov v osobných financiách 

Čiastková kompetencia: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných  záležitostiach 

 vysvetliť žiakom, čo sú osobné informácie 

 uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu osobné informácie dostať k nepovolaným 

osobám 

 opísať možné dôsledky prezradenia vybraných osobných informácií 

 uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania 

sa v domácnosti 

 uviesť príklady možností na vrátenie výrobkov v rôznych typoch obchodov 

Využitie: 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti – správna výslovnosť slov, rozvíjanie slovnej zásoby, 

tvorba jednoduchých otázok a odpovedí  



 reprodukcia počúvaného textu slovenských ľudových rozprávok: O červenej čiapočke,  

O kozliatkach, Popoluška, Zlatá priadka... 

 komentovanie všetkých činností a pomenovávanie predmetov - rozvíjanie porozumenia 

pojmov a ich vzájomných súvislostí (postupujeme od poznávania skutočných predmetov a 

javov k obrázkom a porozumeniu pojmov) 

 námetové hry, pri ktorých žiak môže komentovať  danú činnosť – vytváranie situácií 

z bežného života tak, aby ich mohli žiaci lepšie pochopiť a komentovať ich, a tým si 

upevňovať slovnú zásobu  

 jednoduchý rozhovor - cielené vytváranie komunikačných situácií, vyjadrenie prosby, 

súhlasu a nesúhlasu,  striedanie rolí - napr. v rodine, v obchode, na pošte, na autobusovej 

zastávke... (zameriavame sa na témy z bežného života, použitie komunikačnej schopnosti 

v bežnom živote) 

Slovenský jazyk a literatúra – Pozdrav, oslovenie, Požiadanie, poďakovanie, vyjadrenie súhlasu 

a nesúhlasu, Tvorba jednoduchých otázok a odpovedí, Rozprávanie podľa obrázkov, Na pošte, 

V obchode, Na autobusovej zastávke, U lekára 

Vecné učenie – Domov a jeho okolie, Osobné údaje jednotlivca, Škola a život v škole, Rodina 

a spoločnosť 

Matematika - Numerácia v obore 0 – 20 a počtové výkony, Čísla a číselný rad 0 – 100, 

Numerácia do 100 v desiatkovej sústave, Riešenie jednoduchých slovných úloh 

Informatika - Komunikácia prostredníctvom IKT, Bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí 

internetu, vyhľadávanie informácií na internete  

Pracovné vyučovanie – Práce v domácnosti, Príprava pokrmov 

Výtvarná výchova – Spontánna kresba, Modelovanie, Vystrihovanie, Práca s kartónom 

 

2. Plánovanie, príjem a práca 

Celková kompetencia: Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu 

Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadene toku peňazí 

Čiastková kompetencia: Identifikovať zdroje osobných príjmov 

 opísať, čo sú osobné príjmy človeka 

 vysvetliť, v čom spočíva význam zamestnania 

 vysvetliť pojem mzda 



 roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť 

Využitie: 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti – správna výslovnosť slov, rozvíjanie slovnej zásoby, 

tvorba jednoduchých otázok a odpovedí, pomenúvanie činností ľudí, povolania – práca 

s obrázkami, odmena za prácu – mzda, platidlá – eurá a centy 

Slovenský jazyk a literatúra – Vyvodenie hlásky a písmena O, o (obchod) B, b (banán, 

bankovka)   P, p (peniaze), E, e (euro), K, k (nákup, košík),  Písmeno F, f (financie), Písmeno Ch, 

ch (chlieb, obchod),  Rozprávanie podľa obrázkov, Čítanie detskej literatúry, pomenúvanie 

základných druhov potravín – práca s obrázkami, tvorba jednoduchých otázok, prosba, 

poďakovanie 

Vecné učenie – Škola a život v škole, Rodina a deľba práce v domácnosti, Práca a odpočinok, 

Povolania, zamestnanie 

Matematika -  Numerácia v obore do 100, Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel do 100, 

Hra na obchod, oboznamovanie sa s mincami 

Informatická výchova – vyhľadávanie informácií na internete, Rodina, zamestnanie, peniaze 

Výtvarná výchova – Postava - kresba, Voľné kreslenie, Vystrihovanie, Koláž, Odtláčanie 

predlohy, Vyfarbovanie omaľovánok 

 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 

jednotlivca a rodiny 

Čiastková kompetencia č.1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby 

 pomenovať osobné, rodinné, spoločenské potreby  

 vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze 

 vymedziť situácie, kedy si človek predmety nakupuje a kedy si ich požičiava 

Čiastková kompetencia č.2: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich 

dôsledkov 

 zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti 

 vymedziť situácie, kedy si človek predmety nakupuje a kedy požičiava 

 vysvetliť žiakom zmysel sporenia – kedy si sporiť a kedy požičiavať (sporenie a pôžička) 



Čiastková kompetencia č.3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní 

o nákupe 

 porovnať ceny rovnakého alebo podobného výrobku 

 porovnať služby v dvoch rôznych obchodoch 

 uplatniť zodpovedné rozhodovanie pri nákupe, primerane veku 

Čiastková kompetencia č.4: Popísať používanie rôznych metód platenia 

 opísať, za čo všetko sa v domácnosti platí 

 vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách (hotovostná a bezhotovostná forma 

peňazí) 

Využitie: 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti – správna výslovnosť slov, rozvíjanie slovnej zásoby, 

tvorba jednoduchých viet, otázok a odpovedí, precvičovanie komunikačných schopností v hre: 

Obchod, Návšteva banky, Na autobusovom nástupišti... 

Slovenský jazyk a literatúra – O psíčkovi a mačičke, Cisárove nové šaty, Chlapec, čo chcel 

všetko, Pekár pečie chlieb,  Gazda gazduje... 

Vecné učenie – Rodina  - členovia rodiny, vzťahy medzi členmi rodiny, úlohy členov rodiny, 

deľba práce v domácnosti, obchod, banky, služby v obci a v meste, Šetrenie energiami 

a prírodnými zdrojmi 

Matematika – Numerácia v obore do 100, Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel do 100, 

Hra na obchod, nákup tovaru v hodnote 1, 2, 5, 10, 20 a 50 € 

Informatika – vyhľadávanie informácií na internete – Rodina, zamestnanie, povolanie, obchod, 

banky, platidlá 

Pracovné vyučovanie – Práce s drobným materiálom, Práca s papierom, Práce s odpadovým 

materiálom, Práce v dielni 

Výtvarná výchova – Portrét, Moja rodina, Vystrihovanie, Koláž, Výroba darčeka 

 

4. Úver a dlh 

Celková kompetencia: Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok 

a zvládanie dlhu 

Čiastková kompetencia č.1: Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov 

 zdôvodniť voľbu nákupu tovaru alebo služby alebo požičiavania si predmetu 



Čiastková kompetencia č.2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch 

spotrebiteľských úverov 

 vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo finančných inštitúciách 

 zhodnotiť výhody a nevýhody využívania úveru, vrátane používania kreditnej karty 

Využitie: 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti – správna výslovnosť slov, rozvíjanie slovnej zásoby, 

tvorba jednoduchých viet, otázok a odpovedí, Oslovenie, Prosba a poďakovanie, precvičovanie 

komunikačných schopností v hre: Obchod, Návšteva banky, Na autobusovom nástupišti... 

Slovenský jazyk a literatúra – Plody jesene, Rozdelený darček, Písanie mena a priezviska, 

adresy, Písanie dátumu narodenia, Čítanie detskej literatúry, Návšteva knižnice 

Vecné učenie – Domov a jeho okolie, Škola a život v škole, Rodina a spoločnosť, Návšteva  

pošty, banky, ukážka výberu z bankomatu 

Matematika - Numerácia v obore do 100 a počtové výkony, Sčitovanie a odčitovanie 

prirodzených čísel, Hra na obchod 

Informatika – vyhľadávanie informácií na internete – Rodina, zamestnanie, povolanie, 

obchody, banky, platidlá 

Pracovné vyučovanie – Práce s drobným materiálom, Práca s papierom, Práce s odpadovým 

materiálom, Práce v dielni 

Výtvarná výchova – Portrét, Moja rodina, Vystrihovanie, Koláž, Výroba darčeka 

 

5. Sporenie a investovanie 

Celková kompetencia: Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými 

cieľmi 

Čiastková kompetencia: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite 

 opísať, ako a prečo človek môže sporiť 

Využitie: 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti – správna výslovnosť slov, rozvíjanie slovnej zásoby,  

Moje želanie – čo by som si chcel kúpiť 

Slovenský jazyk a literatúra – Tri groše, O rybárovi a rybke, Darček pre mamičku 

Vecné učenie -  Rodina a spoločnosť, Slovenská republika 

Matematika - Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel do 100, porovnávanie čísel v obore 

do 100 



Informatika - vyhľadávanie informácií na internete – Rodina, Zamestnanie, povolanie, 

Obchody, Banky, platidlá 

Pracovné vyučovanie - Práce s papierom, Práce s odpadovým materiálom, Práce v domácnosti 

a v dielni 

Výtvarná výchova - obraz - maľba, práca s korálikmi, vystrihovanie z papiera 

 

6. Riadenie rizika a poistenie 

Celková kompetencia: Používanie primeraných stratégií riadenia rizík 

Čiastková kompetencia č.1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie 

 uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti 

 vysvetliť podstatu rizika a jeho typy 

Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi 

verejným a súkromným (komerčným) poistením 

 vysvetliť, prečo a kedy sa ľudia potrebujú poistiť 

 na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako poistenie funguje 

Využitie: 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti – správna výslovnosť slov, rozvíjanie slovnej zásoby,  

Druhy poistení  

Slovenský jazyk a literatúra – O troch prasiatkach, Čiarky na dlani 

Vecné učenie –  Ľudské telo, Starostlivosť o zdravie, Rekreačné zariadenia, Kúpele 

Matematika - Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel do 100, porovnávanie čísel 

Informatika – vyhľadávanie informácií na internete – Rodina, Zamestnanie, povolanie, 

Obchody, Banky, platidlá 

Pracovné vyučovanie – Práce s odpadovým materiálom, Bezpečnosť pri práci 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. ročník 

pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V rámci edukácie v prípravnom ročníku postupuje škola podľa vzdelávacieho programu pre 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti, matematika, vecné učenie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná 

a športová výchova. Učebné osnovy sú totožné s obsahom vzdelávania ŠVP pre príslušné 

predmety.  

 

Vo vyučovacom predmete rozvíjanie grafomotorických zručností sa zvyšuje v učebnom 

pláne ŠkVP hodinová dotácia o 1 hodinu. Táto vyučovacia hodina sa využije na zmenu kvality 

písaného prejavu s cieľom: 

 didaktickými hrami rozvíjať jemnú, hrubú motoriku a koordináciu celého tela, 

 hravou formou upevňovať a precvičovať svalstvo najmä horných končatín, 

 precvičovať  používanie písacieho nástroja,  

 precvičovať správny návyk držania písacích potrieb a správnu pozíciu tela pri písaní. 

Obsahom navýšenej hodinovej dotácie sú: 

 motivačné hry s riekankami a rečňovankami, 

 špeciálne cvičenia na uvoľnenie svalstva oboch rúk,  

 cvičenie s loptami rôznych veľkostí, 

 precvičovanie správneho uchopovania písacieho nástroja, 

 precvičovanie čmárania na zvislú plochu, kruhové čmáranie, čmáranie vertikálnym 

smerom - k hornej a dolnej časti papiera bez prerušovania, 

 formou hry realizovať uvoľňovacie a posilňovacie cvičenia, koordináciu pohybov  

a vizuomotorickú   koordináciu, 

 rozvíjanie fonematického uvedomovania prostredníctvom didaktických hier. 

Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v prípravnom ročníku vo vyučovacom 

predmete pracovné vyučovanie zmení kvalitu spôsobilostí u žiakov v zložke prác v dielni: 

 papier - trhať, krčiť, skladať, lepiť, 

 vlna - navíjať, odvíjať, triediť podľa farby, 

 plastelína alebo iná modelovacia hmota - hnietiť, gúľať, rozotierať po podložke, 

 prírodný materiál - zbierať, triediť, čistiť, lisovať a uskladňovať, dotvárať. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRVÝ ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vo výchovno-vzdelávacom procese v prvom ročníku postupuje škola podľa vzdelávacieho 

programu pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch slovenský 

jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačnej schopnosti, vecné učenie, hudobná výchova, 

výtvarná výchova. Učebné osnovy sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho programu 

pre príslušné predmety.  

 

Posilnenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete rozvíjanie 

grafomotorických zručností zmení kvalitu spôsobilostí žiakov v rámci písomného prejavu 

spolu s príslušnými pracovnými, hygienickými a estetickými návykmi: 

 uvoľňovacie a posilňovacie cvičenia horných končatín, 

 správne sedenie a uchopenie písacích potrieb a nástrojov, 

 precvičovanie a upevňovanie obkresľovania veľkých tvarov písmen A, I. 

 

V rámci posilnenej časovej dotácie o jednu hodinu bude vyučovanie matematiky zamerané na 

výraznejšiu prácu, precvičenie, upevnenie učiva matematiky podľa vzdelávacieho programu 

pre prvý ročník: 

 porovnávanie, triedenie predmetov podľa vlastností, 

 pomenovanie, triedenie a porovnávanie rovinných útvarov, 

 čítanie, písanie, porovnávanie, sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 2, 

 priraďovanie predmetov k číslu, 

 rozklad čísla 2. 

 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje v učebnom pláne ŠkVP časová 

dotácia o jednu vyučovaciu hodinu, ktorá sa použije na rozšírenie základného učiva zložky 

práce v dielni: 

 namotávanie a splietanie vlny a špagátov rôznej hrúbky,  

 strihanie papiera, textilu, vlny, špagátov, 

 viazanie uzlov, 

 trhanie, krčenie a lepenie papiera, spoznávanie základných vlastností papiera, 

 obkresľovanie, vytrhávanie, lepenie a vyfarbovanie šablóny z papiera, 



 navliekanie drobných predmetov a prírodnín: korále, šípky, vhodné cestoviny a iné, 

 manipulovanie s kockami: ukladanie kociek na seba, vedľa seba,  

 odskrutkovanie a zaskrutkovanie predmetov a hračiek,  

 práce so stavebnicami: mozaika, domino a iné, 

 skladanie jednoduchého puzzle.  

 

Posilnenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete telesná 

a športová výchova v prvom ročníku bude meniť kvalitu získaných spôsobilostí nasledovne: 

 opakovať a upevňovať  vedomosti a zručnosti, získané v rámci predmetov hudobná 

výchova a telesná a športová výchova, 

 prostredníctvom hudobno-pohybových hier upevňovať vzťah k tradičným zvykom, 

tancom, piesňam, riekankám nášho regiónu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUHÝ ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vo výchovno-vzdelávacom procese v druhom ročníku postupuje škola podľa vzdelávacieho 

programu pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch slovenský 

jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačnej schopnosti, vecné učenie, hudobná výchova, 

výtvarná výchova. Učebné osnovy sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho programu 

pre príslušné predmety.  

 

Posilnenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete rozvíjanie 

grafomotorických zručností zmení kvalitu spôsobilostí žiakov v rámci písomného prejavu 

spolu s príslušnými pracovnými, hygienickými a estetickými návykmi: 

 uvoľňovacie a posilňovacie cvičenia horných končatín, 

 správne sedenie a uchopenie písacích potrieb a nástrojov, 

 precvičovanie  a upevňovanie zručností získaných pri odpise, prepise a v diktovanom 

texte  hlások, slabík a slov, 

 prostredníctvom didaktických hier rozvíjanie vizuomotorickej koordinácie, 

fonematického uvedomovania, sluchovej analýzy, syntézy, zrakové a sluchové 

rozlišovanie hlások, slabík a slov,  

 precvičovanie prípravných cvikov, nácvičných prvkov na písanie (slučky, ovály, vlnovky, 

šikmé „zuby na píle“, horný a dolný zátrh), písanie písmen e, l, m, i a slabík z nich 

vytvorených - me, mi, le, li, em, im, el, il, 

 precvičovanie odpisu a prepisu písmen, slabík a slov z nich vytvorených, 

 precvičovanie písmen, slabík a slov z nich vytvorených,  

 upevňovanie správneho sedenia pri písaní a správne držanie písacích potrieb 

a nástrojov, 

  formou hry realizovať uvoľňovacie a posilňovacie cvičenia, zamerané na svalstvo rúk 

(dlane, prsty, zápästia, predlaktia, ramená), koordináciu pohybov a vizuomotorickú   

koordináciu, 

 didaktickými hrami rozvíjať fonematické uvedomovanie, sluchovú analýzu, syntézu, 

zrakové a sluchové rozlišovanie hlások, slabík a slov. 

 



V rámci posilnenej časovej dotácie o jednu hodinu bude vyučovanie matematiky zamerané na 

výraznejšiu prácu, precvičenie, upevnenie učiva matematiky podľa vzdelávacieho programu 

pre druhý ročník: 

 porovnávanie, triedenie predmetov podľa vlastností, 

 pomenovanie, triedenie a porovnávanie rovinných útvarov, 

 čítanie, písanie, porovnávanie, sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 4, 

 priraďovanie predmetov k číslu 3 a 4, 

 rozklad čísla 2, 3, 4, 

 riešenie slovných príkladov, 

 mince 1 €, 2 €, počítanie s mincami.    

 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje v učebnom pláne ŠkVP časová 

dotácia o jednu vyučovaciu hodinu, ktorá sa použije na rozšírenie základného učiva zložky 

práce v dielni: 

 poznávanie a triedenie drobného materiálu (prírodniny, kamienky, koráliky) podľa 

veľkosti,  farby a tvaru, 

 ukladanie roztriedeného materiálu do rôznych nádob podľa pokynov, 

 manipulovanie s drobným materiálom: skladanie mozaiky vkladaním, napichávaním,     

nalepovaním, 

 navliekanie korálikov rovnakej farby alebo veľkosti, 

 namotávanie vlny na cievku, splietanie vlny a špagátov, nácvik viazania uzla, mašličky, 

 práce s papierom - poznávanie základných vlastností papiera: hrúbka, povrch, 

 porovnávanie vlastností papiera - trhanie, krčenie, nalepovanie, skladanie a strihanie 

papiera, 

 práca s nožnicami, 

 montážne a demontážne práce - skladanie a rozkladanie predmetov a stavebníc, ukladanie 

na seba, vedľa seba, spájanie, skrutkovanie, zasúvanie, 

 skladanie jednoduchého puzzle, domina, mozaiky. 

 

Posilnenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete telesná 

a športová výchova v druhom ročníku bude meniť kvalitu získaných spôsobilostí nasledovne: 



 opakovať a upevňovať  vedomosti a zručnosti získané v rámci predmetov hudobná 

výchova a telesná a športová výchova, 

 prostredníctvom hudobno-pohybových hier upevňovať vzťah k tradičným zvykom, 

tancom, piesňam, riekankám a hudobno-pohybovým hrám  nášho regiónu, 

 žiaci sa budú viesť k sebadisciplíne, kultivovanému pohybovému  prejavu, vytrvalosti, 

odvahe a vzťahu k ľudovému umeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRETÍ ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vo výchovno-vzdelávacom procese v treťom ročníku postupuje škola podľa vzdelávacieho 

programu pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch slovenský 

jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačnej schopnosti, vecné učenie, hudobná výchova  

a výtvarná výchova. Učebné osnovy sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho 

programu pre príslušné predmety.  

 

Posilnenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete rozvíjanie 

grafomotorických zručností zmení kvalitu spôsobilostí žiakov v rámci písomného prejavu 

spolu s príslušnými pracovnými, hygienickými a estetickými návykmi: 

 upevňovať správne sedenie pri písaní a správne držanie písacích potrieb, 

 hravou formou realizovať uvoľňovacie a posilňovacie cvičenia, zamerané na svalstvo rúk 

(dlane, prsty, zápästia, predlaktia, ramená), koordináciu pohybov a vizuomotorickú 

koordináciu, 

 precvičovať prípravné cviky, nácvičné prvky na písanie písmen o, v, u, t, p, 

 precvičovať písanie nových písmen a slabík z nich vytvorených podľa diktátu, 

 precvičovať odpis a prepis písmen, slabík a slov, jednoduchými spájacími ťahmi, 

 precvičovať spájanie jazykovej a grafickej stránky písania, 

 prostredníctvom didaktických hier rozvíjať fonematické uvedomovanie, sluchovú analýzu, 

syntézu, zrakové a sluchové rozlišovanie hlások, slabík a slov, 

 precvičovať obkresľovanie a dopĺňanie písmen, slov a obrázkov (s využitím fólie 

a zmazateľnej fixky),  

 nacvičovať písanie veľkých tlačených písmen, ak žiak nedokáže zvládnuť písaný tvar písma. 

 

V predmete matematika v rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie zamerané  

na precvičenie, utvrdenie a prepojenie s modelovými príkladmi, ktoré podporia finančnú 

gramotnosť žiakov, upevnenie učiva matematiky podľa vzdelávacieho programu pre tretí 

ročník: 

 porovnávanie, triedenie predmetov podľa vlastností (množstvo, veľkosť, farba, tvar), 

 pomenovanie, triedenie a porovnávanie rovinných útvarov (kruh, štvorec, trojuholník), 

 určovanie, vyznačovanie a priraďovanie predmetov k číslu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

 čítanie, písanie, porovnávanie, sčítanie a odčítanie v číselnom obore 0 - 5, 



 číselný rad od 0 - 5, 5 - 0, 

 rozklad čísla 3, 4, 5, 

 riešenie jednoduchých slovných úloh, 

 hra na obchod, počítanie s mincami 1 €, 2 €, bankovka 5 €. 

 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP časová 

dotácia o jednu vyučovaciu hodinu, ktorá bude použitá na rozšírenie základného učiva v zložke 

práce v dielni: 

 triedenie rôznych druhov drobného materiálu podľa veľkosti, farby a tvaru, 

 ukladanie roztriedeného materiálu do rôznych nádob, škatúľ a zásuviek podľa pokynov,  

 navliekanie korálikov podľa pokynov, predlohy, 

 namotávanie vlny na cievku, spletanie špagátikov, strihanie povrázkov a vlny,           

 nácvik viazania uzla a mašličky, 

 práca s papierom - triedenie a porovnávanie papiera podľa vlastností, 

 prekladanie, skladanie, vystrihovanie, nalepovanie, zlepovanie papiera, 

 potláčanie papiera odtlačkami rozličných predmetov, detskými tlačidielkami, 

 montážne a demontážne práce - skladanie, rozkladanie, skrutkovanie predmetov, hračiek, 

stavebníc,  

 zostavovanie tvarov zo špajlí, tyčiek, drievok, 

 skladanie puzzle, domina, mozaiky. 

 

Posilnenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete telesná  

a športová výchova v treťom ročníku bude meniť kvalitu získaných spôsobilostí nasledovne: 

 precvičovať a upevňovať vedomosti a zručnosti, získané v rámci predmetov hudobná 

výchova a telesná a športová výchova, 

 upevňovať koordináciu a správne držanie tela prostredníctvom zdravotných a dychových 

cvičení, 

 upevňovať prirodzený pohyb prostredníctvom zábavných a súťaživých hier, 

 zosúladenie kondičných a relaxačných cvičení v rytme hudby, 

 nácvik jednoduchých tanečných prvkov s využitím známych piesní, riekaniek a zvykov. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTVRTÝ ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vo výchovno-vzdelávacom procese v štvrtom ročníku postupuje škola podľa vzdelávacieho 

programu pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch slovenský 

jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačnej schopnosti, vecné učenie, hudobná výchova  

a výtvarná výchova. Učebné osnovy sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho 

programu pre príslušné predmety.  

 

Posilnenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete rozvíjanie 

grafomotorických zručností zmení kvalitu spôsobilostí žiakov v rámci písomného prejavu 

spolu s príslušnými pracovnými, hygienickými a estetickými návykmi: 

 hravou formou rozvíjať jemnú motoriku a grafomotoriku, 

 realizovať uvoľňovacie, posilňovacie cvičenia zamerané na správne sedenie pri písaní 

a správne držanie písacích potrieb, 

 precvičovať písanie malých písmen j, s, n, y, d, š a písanie veľkých písmen A, O, M, N, I, 

 precvičovať písanie, odpis a prepis slabík a slov typu: mám, tam, sem, sám, les, pes, 

jednoduchými spájacími ťahmi, 

 precvičovať a upevňovať zručnosti získané pri odpise, prepise a v diktovanom texte  hlások, 

slabík a slov, 

 precvičovať spájanie jazykovej a grafickej stránky písania, 

 prostredníctvom didaktických hier rozvíjať vizuomotorickú koordináciu, fonematické 

uvedomovanie, sluchovú analýzu, syntézu, zrakové a sluchové rozlišovanie hlások, slabík 

a slov, 

 precvičovať obkresľovanie a dopĺňanie písmen, slov a obrázkov (s využitím fólie 

a zmazateľnej fixky),  

 nacvičovať písanie veľkých tlačených písmen, ak žiak nedokáže zvládnuť písaný tvar písma. 

 

V predmete matematika v rámci posilnenej časovej dotácie o jednu hodinu bude vyučovanie 

zamerané na precvičenie, utvrdenie a prepojenie s modelovými príkladmi, ktoré podporia 

finančnú gramotnosť žiakov, upevnenie učiva matematiky podľa vzdelávacieho programu pre 

štvrtý ročník: 

 porovnávanie, triedenie predmetov podľa vlastností (množstvo, veľkosť, farba, tvar), 

 pomenovanie, triedenie a porovnávanie rovinných útvarov (kruh, štvorec, trojuholník), 



 poznávanie geometrických telies guľa a kocka, 

 určovanie, vyznačovanie a priraďovanie predmetov k číslu v obore do 10, 

 čítanie, písanie, porovnávanie, sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 10, 

 číselný rad  0 - 10, 10 - 0, 

 rozklad čísel v obore do 10, 

 riešenie jednoduchých slovných úloh, 

 precvičovanie vzťahov: viac - menej, patrí - nepatrí, dlhý - krátky, pred – za, hneď pred - 

hneď za, 

 hra na obchod a osvojenie si pojmov drahý - lacný, počítanie s mincami 1 €, 2 €, 

bankovkami 5 €, 10 €. 

 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP časová 

dotácia o jednu vyučovaciu hodinu, ktorá bude použitá na rozšírenie základného učiva v zložke 

práce v dielni: 

 triedenie, ukladanie a manipulácia s rôznymi druhmi materiálu a predmetov, 

 navliekanie korálikov podľa predlohy, 

 vlna a rôzne druhy špagátov - navíjať, namotávať, triediť, strihať, lepiť, spletať, rozpletať, 

 slané cesto a modelovacie hmoty - miesiť, vaľkať, tvarovať, gúľať, vykrajovať, farbiť, 

 drôt, prútie, špajdle a prírodné materiály - triediť, lámať, navíjať, ohýbať, tvarovať a pod.,        

 nácvik viazania uzla a mašličky, 

 práca s papierom - triedenie, porovnávanie, prepichovanie, navliekanie papiera na niť, 

 prekladanie, skladanie, vystrihovanie, nalepovanie, zlepovanie papiera, 

 práca s drevom - oboznamovanie sa s vlastnosťami dreva a ich porovnávanie  

s vlastnosťami papiera a kartónu, 

 montážne a demontážne práce – spájaním a skrutkovaním zostavovať modely stavebníc. 

 

Posilnenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete telesná  

a športová výchova v štvrtom ročníku bude meniť kvalitu získaných spôsobilostí nasledovne: 

 precvičovať a upevňovať vedomosti a zručnosti, získané v rámci predmetov hudobná 

výchova, telesná a športová výchova, 



 upevňovať koordináciu a správne držanie tela prostredníctvom zdravotných, dychových 

a akrobatických cvičení, 

 upevňovať prirodzený pohyb prostredníctvom zábavných a súťaživých hier, 

 zosúladenie kondičných a relaxačných cvičení v rytme hudby, 

  nácvik jednoduchých tanečných prvkov s využitím známych piesní, riekaniek a zvykov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIATY ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V predmetoch slovenský jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačnej schopnosti, vecné učenie, 

etická výchova/náboženská výchova/náboženstvo, hudobná výchova, výtvarná výchova 

postupuje škola v piatom ročníku podľa vzdelávacieho programu pre žiakov  

so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Učebné osnovy sú totožné s obsahom 

vzdelávania vzdelávacieho programu pre príslušné predmety. 

  

Vo vyučovacom predmete rozvíjanie grafomotorických zručností sa zvyšuje v učebnom 

pláne ŠkVP časová dotácia o jednu vyučovaciu hodinu týždenne. Obsah navýšenej hodinovej 

dotácie sa využije na: 

 spresňovanie správnych tvarov písaného písma, 

 upevňovanie a posilňovanie písania písmen, slabík, slov a jednoduchých viet, 

 písanie slabík z osvojených písmen správnymi spájacími ťahmi, 

 rozvoj motoriky rúk a prstov. 

Obsah tvorí: 

 precvičovanie písania písmen k, K, z, Z, b, B, c, C, č, Č, r, R a slabík z nich vytvorených, 

 precvičovanie odpisu a  prepisu písmen a slabík,  

 precvičovanie písania písmen, slabík a 1-2 slabičných slov podľa diktátu, 

 precvičovanie  správneho používania dĺžňa pri zápise slabík, slov,  

 upevňovanie správneho sedenia pri písaní a správneho držania písacích potrieb 

a nástrojov, 

 uvoľňovacie a posilňovacie cvičenia zamerané na svalstvo rúk, koordináciu pohybov  

a vizuomotorickú   koordináciu, 

 prostredníctvom didaktických hier rozvíjanie fonematického uvedomovania, sluchovej 

analýzy, syntézy, zrakového a sluchového rozlišovania hlások, slabík a slov. 

 

Predmet matematika sa v piatom ročníku navýši o jednu vyučovaciu hodinu. Bude zameraný 

na výraznejšiu prácu v oblasti matematického učiva vzdelávacieho programu s dôrazom na 

využitie učiva v bežných situáciách, úlohách praktického života, finančnej gramotnosti 

s využitím atráp peňazí (EUR): 

 čítanie, písanie, numerácia, porovnávanie, rozklad čísel v obore do 20, 



 sčítanie a odčítanie bez prechodu cez desiatku v obore do 20, 

 riešenie slovných úloh z praktického života, 

 pomenovanie, triedenie rovinných útvarov, 

 valec – pomenovanie, vyhľadávanie medzi ostatnými predmetmi z blízkeho okolia. 

 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje v učebnom pláne ŠkVP časová 

dotácia o jednu vyučovaciu hodinu, ktorá sa použije na rozšírenie základného učiva zložky 

práce v dielni: 

 strihanie, trhanie, krčenie a lepenie papiera, kašírovanie, 

 vystrihovanie bez predkreslenej čiary a po čiare, 

 skladanie a prekladanie papiera, 

 oblepovanie predmetov papierom,  

 šitie jednoduchých stehov so zdvojenou niťou na perforovaný kartón, 

 spájanie špajdlí, drievok a konárikov drôtom a špagátom,  

 zostavovanie modelov zo stavebníc spájaním a skrutkovaním, 

 rozoberanie modelov, vytvorených spájaním a skrutkovaním,  

 skladanie puzzle a mozaiky, 

 ohýbanie drôtu, 

 práca s modelovacou hmotou (plastelína, slané cesto, keramická hlina), sadrou. 

 

Vo vyučovacom predmete telesná a športová výchova sa zvyšuje v učebnom pláne ŠkVP 

časová dotácia o jednu hodinu. Táto vyučovacia hodina sa použije na posilnenie kompetencií, 

najmä v oblasti: 

 zdravotných cvikov, 

 kondičných cvičení, 

 akrobatických cvičení, 

 sezónnych činností, 

 kolektívnych činností, 

 hudobno-pohybových hier, 

 kondičných a relaxačných cvičení. 



V rámci hudobno-pohybových hier zoznamovať žiakov s regionálnymi ľudovými piesňami, 

tancami, riekankami, zvykmi, hrami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIESTY ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vo výchovno-vzdelávacom procese v šiestom ročníku postupuje škola podľa vzdelávacieho 

programu pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch slovenský 

jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačnej schopnosti, vecné učenie, etická výchova, 

náboženská výchova/náboženstvo, hudobná výchova, výtvarná výchova. Učebné osnovy sú 

totožné s obsahom vzdelávania ŠVP pre príslušné predmety.  

 

Vo vyučovacom predmete rozvíjanie grafomotorických zručností sa zvyšuje v učebnom 

pláne ŠkVP časová dotácia o jednu vyučovaciu hodinu týždenne. Obsah navýšenej hodinovej 

dotácie sa využije na: 

 precvičovanie a upevňovanie zručností, získaných pri používaní rôznych písacích potrieb  

a nástrojov,  

 precvičovanie a upevňovanie zručností, získaných pri odpise, prepise a v diktovanom texte  

hlások, slabík a slov, 

 uvoľňovacie  a  posilňovacie  cvičenia,  zamerané  na svalstvo rúk, koordináciu pohybov  

a  vizuomotorickú koordináciu, 

 upevňovanie správneho sedenia pri písaní a správne držanie písacích nástrojov, 

 didaktickými hrami rozvíjať vizuomotorickú koordináciu, fonematické uvedomovanie, 

sluchovú analýzu, syntézu, zrakové a sluchové rozlišovania hlások, slabík a slov.  

Obsah tvorí: 

 precvičovanie písania písmen ž, h, f, g, ch, E, P, R, B, Y  a slabík z nich vytvorených, 

 precvičovanie prepisu a odpisu písmen, slabík a slov, 

 precvičovanie písania písmen, slabík a 1-2 slabičných  slov podľa diktátu, 

 precvičovanie písania slovných spojení prídavného a podstatného mena, 

 upevňovanie správneho sedenia pri písaní a správne držanie písacích potrieb a nástrojov, 

 precvičovanie spájania jazykovej a grafickej stránky písania, 

 hravou formou realizovať uvoľňovacie a posilňovacie cvičenia, zamerané na svalstvo rúk, 

koordináciu pohybov a vizuomotorickú koordináciu, 

 prostredníctvom didaktických hier rozvíjanie fonematického uvedomovania, sluchovej 

analýzy, syntézy, zrakového a sluchového rozlišovania hlások, slabík a slov. 

 



Predmet matematika sa v šiestom ročníku navýši o jednu vyučovaciu hodinu. Bude zameraný 

na výraznejšiu prácu v oblasti matematického učiva vzdelávacieho programu s dôrazom na 

využitie učiva v bežných situáciách, úlohách praktického života s využitím atráp peňazí (EUR): 

 čítanie, písanie, numerácia v obore prirodzených čísel do 100 po desiatkach, 

 sčítanie a odčítanie  v obore do 20 s prechodom cez základ,  

 manipulácia s peniazmi – počítanie s mincami 1 €, 2 €  a bankovkami 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 

 určovanie času – celé hodiny, 

 meranie  dĺžky v metroch a meranie objemu v litroch, 

 pomenovanie a triedenie rovinných útvarov. 

 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP časová 

dotácia o jednu vyučovaciu hodinu, ktorá sa použije na rozšírenie základného učiva zložky 

práce v dielni: 

 strihanie papiera, vystrihovanie podľa predkreslenej čiary, 

 skladanie, prekladanie, lepenie papiera, oblepovanie predmetov papierom,         

 skladanie a rozkladanie škatúľ, balenie balíka, 

 viazanie uzla a mašličky, 

 šitie jednoduchých stehov so zdvojenou niťou na perforovaný kartón s narysovanými 

priamkami a bodmi, jednoduchý steh,                                                                                                                             

 spájanie špajdlí, drievok a konárikov drôtom a špagátom,  

 zostavovanie modelov zo stavebníc spájaním a skrutkovaním, 

 rozoberanie modelov, vytvorených spájaním a skrutkovaním,  

 skladanie puzzle a mozaiky, 

 ohýbanie drôtu, 

 práca s drevom:  zatĺkanie a vyťahovanie klincov, opracovanie dreva pilníkom a rašpľou. 

 

Vo vyučovacom predmete telesná a športová výchova sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP 

časová dotácia o jednu hodinu. Táto vyučovacia hodina sa použije na posilnenie kompetencií, 

najmä v oblasti: 

 zdravotných cvikov, 

 kondičných  a dychových a relaxačných cvičení, 



 akrobatických cvičení, 

 koordinačných cvičení, 

 sezónnych činností, 

 kolektívnych činností, 

 hudobno-pohybových hier. 

V rámci hudobno-pohybových hier sa žiaci oboznámia s regionálnymi ľudovými piesňami, 

tancami, riekankami, zvykmi, hrami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEDMY ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vo výchovno-vzdelávacom procese v siedmom ročníku postupuje škola podľa vzdelávacieho 

programu pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch rozvíjanie 

komunikačnej schopnosti, informatika, vecné učenie, etická výchova, náboženská 

výchova/náboženstvo, hudobná výchova, výtvarná výchova a telesná a športová výchova. 

Učebné osnovy sú totožné s obsahom vzdelávania ŠVP pre príslušné predmety. 

  

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP 

časová dotácia o jednu vyučovaciu hodinu týždenne. Obsah navýšenej hodinovej dotácie sa 

využije na:  

 precvičovanie čítania slabík a slov s dvojhláskami ia, ie, iu, ô a hláskami ä, ŕ, ĺ, 

 precvičovanie čítania obsahovo primeraných  textov s porozumením, 

 upevňovanie a precvičovanie písania ia, ie, iu, ô, ä, ŕ, ĺ v slabikách a slovách, 

 upevňovanie a precvičovanie písania ďalších veľkých písmen D, F, T, H, K, 

 počúvanie a prerozprávanie najznámejších jednoduchých rozprávok, 

 rozširovanie osobného frekvenčného jazyka o slová s písmenami, nacvičovanými  

v tomto ročníku, 

 individuálne docvičovanie písmen, ťažkých väzieb. 

 

OBSAH  

 Čítanie  

- čítanie slov, viet a ľahkých obsahovo primeraných textov, 

- čítanie slabík a slov s dvojhláskami ia, ie, iu, ô; ä, ŕ, ĺ, 

- čítanie nápisov, názvov článkov v novinách, prípadne detských kníh, 

- čítanie písaného textu,  

- čítanie slabík a slov, ktoré žiaci sami napíšu. 

 Literárna výchova, sloh  

- rozširovanie osobného frekvenčného jazyka o slová s písmenami, nacvičovanými  

v tomto ročníku, 

- počúvanie a prerozprávanie rozprávky, založenej na jednoduchom časovom rade 

opakovaných a obmieňaných dejov, 

- jednoduchá formulácia odpovedí na otázky z počutého, z čítaného textu. 



 Písanie  

- nácvik písania ia, ie, iu, ô, ä, ŕ, ĺ, 

- nácvik písania veľkých písmen D, F, T, H, K, 

- písanie slabík a ľahkých dvojslabičných slov podľa diktátu, 

- prepis čítaných slov, písanie vlastného mena, dátumu narodenia, adresy, 

- písanie jednoduchých viet, 

- individuálne docvičovanie písmen, ťažkých väzieb. 

 

PROCES  

V potrebnej miere spájame jazykovú a grafickú stránku písania. Žiakov učíme počúvať  

a vnímať krátky príbeh, pokúšame sa o jednoduchú dramatizáciu (s plošnými bábkami,  

s maňuškami), prípadne ilustráciu počutého príbehu. Prostredníctvom zážitkov, ktoré 

literatúra poskytuje, upevňujeme citový vzťah k rodine, k domovu, k rodnému kraju. 

 

Obsah ŠkVP dopĺňame o predmet rozvíjanie grafomotorických zručností s časovou dotáciou 

jedna vyučovacia hodina týždenne, pričom vychádzame z charakteristík a cieľov predmetu 

rozvíjanie grafomotorických zručností vzdelávacieho programu pre prípravný až šiesty ročník.  

Obsah hodinovej dotácie predmetu sa využije na: 

  precvičovanie a upevňovanie zručností, získaných pri používaní rôznych písacích potrieb 

a nástrojov,  

  upevňovanie správneho sedenia pri písaní a správne držanie písacích nástrojov, 

  precvičovanie a upevňovanie zručností získaných pri odpise, prepise a v diktovanom texte  

hlások, slabík a slov, 

 uvoľňovacie  a  posilňovacie  cvičenia  zamerané  na svalstvo rúk, koordináciu pohybov  

a  vizuomotorickú koordináciu, 

 rozvíjanie vizuomotorickej koordinácie prostredníctvom didaktických hier  fonematického 

uvedomovania, sluchovej analýzy a syntézy, zrakové a sluchové  rozlišovanie hlások, slabík 

a slov, 

 individuálne docvičovanie písmen, ťažkých väzieb. 

 

 



OBSAH  

 precvičovať prípravné cviky, nácvičné prvky na písanie písmen ia, ie, iu, ô, ä, ŕ, ĺ,  D, F, T, H, 

K,  

 precvičovať písanie slabík a dvojslabičných slov z nich vytvorených, 

 precvičovať písanie nových písmen, slabík a dvojslabičných slov s týmito písmenami podľa 

diktátu, 

 precvičovať prepis a odpis čítaných slov, 

 precvičovať  písanie vlastného mena, dátumu narodenia, adresy, 

 precvičovať písanie jednoduchých viet,  

 upevňovať správne sedenie pri písaní a správne držanie písacích potrieb a nástrojov, 

 precvičovať spájanie jazykovej a grafickej stránky písania, 

 formou hry realizovať uvoľňovacie a posilňovacie cvičenia, koordináciu pohybov  

a vizuomotorickú   koordináciu, 

 prostredníctvom didaktických hier rozvíjať fonematické uvedomovanie, sluchovú analýzu, 

syntézu, zrakové a sluchové rozlišovanie hlások, slabík a slov. 

 

PROCES  

Tempo práce, jednotlivé cvičenia a úlohy je potrebné prispôsobiť individuálnym schopnostiam 

žiaka, nacvičovať písanie veľkých tlačených písmen, ak žiak nedokáže zvládnuť písaný tvar 

písma. Výsledky žiakov z predchádzajúcich ročníkov preukázali, že žiaci nemajú osvojené 

dostatočné grafomotorické zručnosti. Predpokladáme, že sústavným precvičovaním 

v predmete rozvíjanie grafomotorických zručností, žiak dané grafomotorické zručnosti  

postupne nadobudne. 

 

Predmet matematika sa v siedmom ročníku navýši o jednu vyučovaciu hodinu. Bude 

zameraný na výraznejšiu prácu v oblasti matematického učiva vzdelávacieho programu 

s dôrazom na využitie učiva v bežných situáciách, úlohách praktického života s využitím atráp 

peňazí (EUR). Obsah navýšenej hodinovej dotácie sa využije na: 

 utvrdenie počtových úkonov sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom  

cez   základ, 



 upevňovanie vedomostí stúpajúceho a klesajúceho číselného radu a doplnenie čísla  

v číselnom rade do 100, 

 upevňovanie a precvičovanie manipulácie s peniazmi, 

 pomenovanie a triedenie rovinných útvarov,  

 poznávanie geometrických telies,  

 určovanie času na celé hodiny a polhodiny, 

 meranie  dĺžky v metroch a centimetroch a meranie objemu v litroch, 

 rysovanie čiar, meranie na centimetre. 

 

OBSAH  

 numerácia v obore do 100 

- počítanie po desiatkach do 100, číselný rad do 100, čítanie a písanie čísel do 100 

- sčítanie a odčítanie násobkov čísla 10 

- opakovanie a utvrdenie sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom cez základ 

 manipulácia s peniazmi 

- počítanie s mincami 1 €, 2 € a bankovkami 5 €, 10 €, 20 €, 50 €  

- počítanie s kalkulačkou 

 praktické oboznamovanie sa s pojmami polovica, štvrtina na predmetoch a kresbách 

počtový zápis ½, ¼ 

 určovanie času na polhodiny  

 dĺžkové miery 1 m a 1 cm 

 rysovanie čiar, meranie v cm 

 precvičovanie poznávania rovinných obrazcov (trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh) 

 poznávanie geometrických telies medzi predmetmi každodenného života: kocka 

 

PROCES  

Matematické vedomosti a zručnosti sa budujú podľa individuálnych schopností žiaka, 

systematicky sa uplatňuje zásada názornosti. Žiakov učíme využívať svoje matematické 

poznatky pri riešení praktických úloh. 

 



Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP časová 

dotácia o jednu vyučovaciu hodinu, ktorá sa použije na rozšírenie základného učiva zložky 

práce v dielni: 

 práce s papierom a kartónom - vystrihovanie papiera podľa predkreslenej línie, 

obkresľovanie šablóny a vystrihovanie tvarov vystrihovanie ozdôb, skladačiek, pásových 

vystrihovačiek, výroba záložky, výroba mozaiky z farebného papiera, 

 práce s drobným materiálom - zaväzovanie mašle, prepichovanie prírodnín a iných 

predmetov, navliekanie na niť, zvyšovanie požiadaviek na presnosť práce, 

 práce s textilom - navliekanie nite do ihly, uzlík, precvičovanie jednoduchého stehu, 

prišívanie gombíka na textil, strihanie textilu na koláž, výroba jednoduchej koláže  

z textilu,  

 práce s drevom - utvrdenie učiva: povrchová úprava dreva, zatĺkanie a vyťahovanie 

klincov, stĺkanie a zlepovanie rôznych materiálov, 

 montážne a demontážne práce - zostavovanie modelov z konštrukčných stavebníc, 

demontáž modelov, ukladanie súčiastok do škatúľ, modely podľa stavebnicových 

predlôh. 

 

PROCES  

Nakoľko sú veľké rozdiely v úrovni rozvoja motoriky žiakov, individuálne zohľadňujeme  

a prispôsobujeme náročnosť pracovných činností. V praktických činnostiach oboznamujeme 

žiakov s vlastnosťami dreva a porovnávame ich s vlastnosťami papiera, kartónu a látky. Žiakov 

učíme orientovať sa v jednoduchých návodoch a pracovných postupoch, poznať  

a vedieť používať pracovné pomôcky, náradie a nástroje pre  ručné opracovanie. Vedieme ich 

k samostatnosti a zdokonaľovaniu manuálnych zručností.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔSMY ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vo výchovno-vzdelávacom procese v ôsmom ročníku postupuje škola podľa vzdelávacieho 

programu pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch rozvíjanie 

komunikačnej schopnosti, informatika, vecné učenie, etická výchova, náboženská 

výchova/náboženstvo, hudobná výchova, výtvarná výchova a telesná a športová výchova. 

Učebné osnovy sú totožné s obsahom vzdelávania ŠVP pre príslušné predmety.  

 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP 

časová dotácia o jednu vyučovaciu hodinu týždenne.  

Obsah navýšenej hodinovej dotácie sa využije na:  

 precvičovanie čítania obsahovo primeraných  textov s porozumením, 

 počúvanie a prerozprávanie najznámejších jednoduchých rozprávok, 

 rozširovanie osobného frekvenčného jazyka o slová s písmenami, nacvičovanými  

v tomto ročníku, 

 individuálne docvičovanie výslovnosti písmen, ťažkých väzieb. 

OBSAH  

 Čítanie  

- čítanie slabík a slov s dz, Dz, dž, Dž, w, W, x, 

- čítanie písaného textu, 

- čítanie detských kníh,  

- čítanie textu s porozumením, 

- opakovanie a upevňovanie čitateľských schopností. 

 Literárna výchova 

- počúvanie a prerozprávanie deja jednoduchej rozprávky, 

- jednoduchá formulácia odpovedí na otázky z počutého, z čítaného textu, 

- jednoduchá charakteristika vlastností rozprávkových postáv, porovnávanie   

  kladných  a záporných vlastností. 

U žiakov dbáme na hlasovú moduláciu a správnu výslovnosť hlásky, slabiky či slova. Často 

zaraďujeme precvičovanie súvislého jazykového prejavu žiakov. Snažíme sa v rámci 

mentálnych možností žiakov o rozvoj ich rečovej kultúry. U žiakov vzbudzujeme záujem  

o poznávanie kníh. 

 



Obsah ŠkVP dopĺňame o predmet rozvíjanie grafomotorických zručností s časovou dotáciou 

jedna vyučovacia hodina týždenne. 

Obsah hodinovej dotácie predmetu sa využije na upevňovanie a rozvíjanie učiva : 

 precvičovanie písania písmen dz, Dz, dž, Dž, G, Ch, L, S, Š, V,  

 precvičovanie písania slabík a dvojslabičných slov z nich vytvorených, 

 precvičovanie písania nových písmen, slabík a dvojslabičných slov s  týmito písmenami 

podľa diktátu, 

 precvičovanie prepisu a odpisu čítaných slov, 

 precvičovanie písania jednoduchých viet, 

 upevňovanie správneho sedenia pri písaní a správne držanie písacích potrieb 

a nástrojov, 

 precvičovanie spájania jazykovej a grafickej stránky písania, 

 formou hry realizovanie uvoľňovacích  a posilňovacích cvičení, koordinácia pohybov   

 a  vizuomotorická  koordinácia, 

 prostredníctvom didaktických hier rozvíjanie fonematického uvedomovania, sluchová 

analýza, syntéza, zrakové a sluchové rozlišovanie hlások, slabík a slov. 

Pri vyučovaní predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností z hľadiska jeho obsahu 

upevňujeme učivo, ktoré je stanovené pre jednotlivé zložky slovenského jazyka, najmä písania 

a slohu. 

 

Predmet matematika sa v ôsmom ročníku navýši o jednu vyučovaciu hodinu. Táto hodinová 

dotácia bude slúžiť na upevňovanie matematických pojmov a utvrdzovanie súvislostí medzi 

nimi, na posilnenie kompetencií žiakov v oblasti finančnej gramotnosti, ako aj na upevňovanie 

učiva matematiky daného ŠVP prostredníctvom matematických didaktických hier, 

samostatnej práce a individuálneho prístupu s dôrazom na potreby žiakov.                                                                                                                                                          

Obsah navýšenej hodinovej dotácie sa využije na: 

 precvičovanie pričítania jednociferného čísla k dvojcifernému číslu bez prechodu cez 

základ 10 v obore do 100, 

 precvičovanie odčítania jednociferného čísla od dvojciferného čísla bez prechodu cez 

základ 10 v obore do 100, 

  opakovanie a utvrdenie sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom cez základ 10, 



 počítanie s kalkulačkou, 

  manipuláciu s peniazmi, 

 určovanie času – celé hodiny a polhodiny, 

 osvojenie pojmov 1 kus, 1 pár, 

 precvičovane merania dĺžky -   jednotky dĺžky 1m a 1 cm, 

 nadobúdanie zručností pri rysovaní čiar, 

 precvičovanie váženia – jednotka hmotnosti 1 kg, 

 meranie objemu  - jednotka objemu 1 l. 

Matematické vedomosti a zručnosti sa budujú podľa individuálnych schopností žiaka. 

Prostredníctvom praktických meraní oboznamujeme žiakov s meracími prostriedkami 

(pravítko, dĺžkový meter, váha, odmerný valec). Konkrétne námety úloh vyplývajú z bežného 

života mentálne postihnutého žiaka. Žiakov učíme využívať svoje matematické poznatky pri 

riešení praktických úloh. 

 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP časová 

dotácia o jednu vyučovaciu hodinu. Žiaci si budú upevňovať  pracovné zručnosti získané 

v predmete pracovné vyučovanie, naučia sa rozlišovať rôzne materiály,  pracovné nástroje 

a naučia sa  pracovať s nimi. Budú sa oboznamovať s tradičnými pracovnými technikami 

a postupmi. 

 Obsah hodinovej dotácie predmetu sa využije na rozšírenie základného učiva zložky práce 

v dielni: 

 práce s papierom a kartónom - vystrihovanie ozdôb, skladačiek, pásových 

vystrihovačiek, výroba mozaiky z farebného papiera, priestorových figúrok, skladanie 

papiera podľa čísel, balenie darčeka do ozdobného papiera, 

 práce s drobným materiálom - zaväzovanie mašle, prepichovanie prírodnín a iných 

predmetov, navliekanie na niť, kombinované práce s použitím rôznych materiálov, 

zdokonaľovanie praktických činností s náročnejšími úlohami, zvyšovanie požiadaviek 

na presnosť práce, 

 práce s textilom - výroba jednoduchej koláže z rozličného materiálu, jednoduché 

vyšívacie stehy (napríklad krížik) s prihliadnutím na individuálnu úroveň rozvoja 

motoriky    žiaka, 



 práce s drevom - utvrdenie učiva: povrchová úprava dreva, zatĺkanie a vyťahovanie 

klincov, vŕtanie dier do dreva pomocou vrtákov, pílenie dreva pílkou, spájanie dreva 

skrutkami, práca so skrutkovačom, utvrdzovanie pomenovania jednotlivých nástrojov,  

 montážne a demontážne práce - montáž a demontáž modelov, ukladanie súčiastok, 

modely podľa stavebnicových predlôh, zostavovanie pohyblivých modelov, 

 upevňovanie názvov stavebnicových častí a nástrojov. 

Nakoľko sú veľké rozdiely v úrovni rozvoja motoriky žiakov, individuálne zohľadňujeme  

a prispôsobujeme náročnosť pracovných činností. V praktických činnostiach oboznamujeme 

žiakov s vlastnosťami dreva a porovnávame ich s vlastnosťami papiera, kartónu a látky. Žiakov 

učíme orientovať sa v jednoduchých návodoch a pracovných postupoch, poznať a vedieť 

používať pracovné pomôcky, náradie a nástroje pre ručné opracovanie. Vedieme ich  

k samostatnosti a zdokonaľovaniu manuálnych zručností.   
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1. Ciele výchovy a vzdelávania 

 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia v špeciálnej základnej škole sú: 

 rozvíjať osobnosť žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese primerane veku a stupňu 

postihnutia, podľa individuálnych schopností a možností jednotlivca prostredníctvom 

ďalších špecifických cieľov:   

 vzdelávať žiakov podľa individuálnych vzdelávacích programov, ktoré zohľadňujú aktuálny 

zdravotný stav žiaka, druh a stupeň postihnutia, 

 prispievať k maximálnemu možnému rozvoju osobnosti žiaka, 

 prispievať k úspešnému sociálnemu začleneniu sa do spoločnosti a do bežného života, 

 podporovať samostatnosť žiakov individuálne podľa zdravotného znevýhodnenia. 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii 

s mentálnym postihnutím sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti týchto žiakov na úrovni, ktorá je 

pre nich dosiahnuteľná. 

2. Zameranie školy 

 

Špeciálna základná škola je špeciálnou školou internátneho typu, vnútorne diferencovanou, 

ktorá poskytuje výchovu a vzdelanie žiakom s takými rozumovými nedostatkami, pre ktoré sa 

nemôžu úspešne vzdelávať v základnej škole a ani v  špeciálnych školách iného typu, no 

v podmienkach našej školy sú schopní osvojiť si aspoň niektoré prvky vzdelania.  

 

Špeciálna základná škola sa vnútorne diferencuje podľa vzdelávania žiakov na variant A, 

variant B, variant C. Vo variante A sa vzdelávajú žiaci s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia.  

 

Úspešnosť projektov Infovek, Sme iní, ale nie horší – učíme sa moderne, Prázdninové brány 

školy dokorán, Návrat k prírode, Podporujeme celkové zdravie našich detí aj zdravie duševné, 

On-line metodické materiály pre žiakov a učiteľov špeciálnych škôl, Športujeme na novom 

ihrisku, Zdravá škola a účasť na rozvojových projektoch ako Rozvíjame čitateľskú kultúru, 



Stravujeme sa zdravo, Objavujeme novú cestu vo vzdelávaní  nás viedli k tomu, aby sme tvorbu 

školského vzdelávacieho programu zamerali na podporu a rozvoj telesnej a duševnej stránky 

žiakov, čitateľskej kultúry, spoločenského správania sa, poznania regiónu a krás okolitej 

prírody, histórie a pamiatok.  

 

Vzhľadom na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu  kvalifikovanými pedagógmi 

dáva škola predpoklad na kvalitnú prípravu žiakov, čoho dôkazom je ich úspešnosť v rôznych 

športových, výtvarných a iných tvorivých súťažiach na regionálnej aj celoslovenskej úrovni.  

 

V spolupráci s odbornými zamestnancami CŠPP, ako organizačnou zložkou školy, pomáhame 

pri rozvoji a podpore správneho držania tela, správnej výslovnosti a rozvoji komunikačných 

zručností, čítania, písania, jemnej a hrubej motoriky, vizuomotorickej koordinácie, 

priestorovej, časovej a pravo-ľavej orientácie.  Prostredníctvom činností v záujmových 

útvaroch rozvíjame počítačovú gramotnosť, čitateľskú gramotnosť, konverzáciu v cudzích 

jazykoch, nadanie a talent žiakov v oblasti tanca, športu, výtvarnej a dramatickej výchovy  

a tiež v oblasti profesionálnej orientácie žiakov.  

Škola je registrovaná v Slovenskom zväze športovcov s mentálnym postihnutím, v Special 

Olympics Slovakia. Pravidelne sa zúčastňujeme vyhlásených športových podujatí – Národných 

špeciálnych olympiád, Majstrovstiev Slovenska v plávaní, unifikovanom futbale, stolnom 

tenise a atletike. 

3. Stupeň vzdelania 

 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 

a viacnásobným postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. Dokladom 

o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

Absolvent by mal dosiahnuť čo najširší a najrozsiahlejší záber v jednotlivých oblastiach podľa 

jeho individuálnych psychických a fyzických možností a schopností.  

Podľa svojich individuálnych možností vykonávať sebaobslužné činnosti čiastočne alebo úplne 

samostatne (signalizovať potrebu, hygienické návyky, spolupracovať pri obliekaní a vyzliekaní, 

stolovanie...). 



Mať vybudované sociálne vzťahy v užšom (trieda, škola, učitelia, asistenti, spolužiaci) a širšom 

(mimo zariadenia školy) sociálnom prostredí.  

Úroveň vedomostí je ovplyvnená individuálnymi možnosťami a schopnosťami žiaka (intelekt, 

viacnásobné postihnutie).  

Na základe výsledkov individuálnych schopností absolventa sa môže zaradiť do praktickej 

školy.  

Absolvent vzdelávacieho programu má osvojené kompetencie: 

 vyjadruje sa ústnou, písomnou formou podľa svojich schopností, adekvátne stupňu 

postihnutia,  

 v materinskom jazyku na prijateľnej úrovni rozumie hovorenému slovu (textu),  

 dokáže určitý čas počúvať, reagovať a vyjadriť svoj názor,  

 dokáže používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych životných situácií  

podľa svojich schopností,  

 využíva základné informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, 

 osvojuje si postupy, potrebné na získavanie nových poznatkov,  

 teší sa z vlastných výsledkov,  

 vníma problémové situácie v triede, oboznamuje sa s nimi, s pomocou pedagóga sa ich 

pokúša riešiť,  

 uvedomuje si svoje vlastné potreby a využíva svoje možnosti,  

 je oboznámený so základnými pravidlami a zvykmi, súvisiacimi s úpravou zovňajšku 

človeka. 

4. Vzdelávacie oblasti 

 

Do vzdelávacích oblastí je rozdelený obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ťažkým až 

hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. Vzdelávacie oblasti vychádzajú z obsahu 

vzdelávania a z kľúčových kompetencií. 

 

 



Predmety vo vzdelávacích oblastiach pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia. Primárne vzdelávanie. 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

Rozvíjanie sociálnych zručností 

Rozvíjanie grafomotorických zručností 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI Matematika  

Informatika 

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ Vecné učenie 

ČLOVEK A HODNOTY Etická výchova/náboženská 

výchova/náboženstvo 

ČLOVEK A SVET PRÁCE Pracovné vyučovanie  

UMENIE A KULTÚRA Hudobná výchova  

Výtvarná výchova 

ZDRAVIE A POHYB Zdravotná telesná výchova 

 

5.  Rámcový učebný plán 

 

Rámcový učebný plán pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 
postihnutia pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským 

Školský vzdelávací program                        

 Vzdelávacia     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
 

Spolu 10. 
oblasť Predmet / ročník 

p
rí

p
ra

vn
ý 

                  

 

  

Jazyk 
a komunikácia  

rozvíjanie 
komunikačnej 
schopnosti 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 38 

 
 

 
 

 

rozvíjanie 
sociálnych 
zručností 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 18 

rozvíjanie 
grafomotorických 
zručností 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 15 

            

              
 71 
  



 

Poznámky 

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý 

učebný plán. Celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. 

2. Vyučovacia hodina má 45 minút. Člení sa na vzdelávaciu a relaxačnú časť. V rámci výučby 

je možná individuálna práca s vybranými žiakmi prostredníctvom logopéda/špeciálneho 

pedagóga pre deti s poruchami komunikácie, školského psychológa, fyzioterapeuta 

s cieľom systematickej korekcie, terapie alebo reedukácie postihnutia. S prihliadnutím na 

osobitosti a charakter postihnutia žiakov uplatňuje škola aj iné spôsoby organizácie 

vyučovania a to členením vyučovacích hodín do kratších časových úsekov, zaraďovaním 

a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním... 

3. Predmety s časovou dotáciou 0,5 hodiny týždenne je možné vyučovať ako jednohodinové 

každý druhý týždeň alebo ich spojiť blokovou výučbou. 

4. Predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch. 

Matematika 
a práca s 
informáciami 

matematika 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

informatika 
       0,5 0,5 0,5 0,5 2 

             
24 

 

Človek a príroda 
vecné učenie 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

             11 
10 

Človek 
a hodnoty 

etická 
výchova/náboženská 
výchova/náboženstvo 

       1 1 1 1 4 

              
 4 

Človek a svet 
práce 

pracovné 
vyučovanie 

2 2 2 2 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 27 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  

           27 

12 

Umenie 
a kultúra 

hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

              
 22 
  

Zdravie a pohyb zdravotná telesná 
výchova 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
    1 1 1 1 1 1 6 

              
 33 
 6 

Spolu povinná 
časť  18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 192 

Školský vzdelávací program 

Voliteľné 
hodiny  2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 28 

Spolu: povinná časť + voliteľné 
hodiny 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220 



5. Predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý 

týždeň. 

6. Vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu zdravotná telesná výchova je možné deliť  

na skupiny s maximálnym počtom v skupine 8 žiakov. Skupiny možno utvárať aj zo žiakov 

najnižších ročníkov. Ďalšia skupina vznikne až po naplnení predchádzajúcej skupiny  

na maximálny počet. Skupina zdravotnej telesnej výchovy sa zriadi pri počte najmenej 

štyroch žiakov. 

6. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom 

mentálneho postihnutia 

 

Žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a žiaci s viacnásobným 

postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím sa spravidla vzdelávajú podľa 

individuálnych vzdelávacích programov.  

Individuálny vzdelávací program obsahuje: 

 základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces, 

 požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy, 

 modifikáciu obsahu vzdelávania, 

 aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov, 

 špecifiká organizácie a foriem vzdelávania, 

 požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných 

pomôcok, 

 zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, psychológa, logopéda 

a iných. 

Individuálny vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ, prípadne podľa potreby s ďalšími 

odbornými pracovníkmi. 

Pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu sa uprednostňuje predovšetkým blokové 

vyučovanie. Vyučovanie sa člení na vzdelávaciu a relaxačnú časť. 

Žiakovi s narušenou komunikačnou schopnosťou poskytuje individuálnu alebo skupinovú 

logopedickú intervenciu logopedička. 



Vo výchovno-vzdelávacom procese si vyžaduje charakter postihnutia žiakov pomoc asistenta 

učiteľa. 

7. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie  

 

Formy organizácie výchovy a vzdelávania: 

 dennou formou (poldenné v dopoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní 

v týždni), 

 formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

V edukačnom  procese využívame osvedčené aj inovatívne formy práce: 

 individuálne, 

 blokové, 

 diferencované, 

 tematické vyučovanie, 

 zážitkové učenie, 

 vyučovacie hodiny v triede,  

 vychádzky, 

 besedy. 

Počet žiakov v triedach je daný v zmysle platnej legislatívy. 

Pri organizácii podmienok v jednotlivých formách vzdelávania žiakov s viacnásobným 

postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím je potrebné postupovať individuálne 

podľa výsledkov špeciálnopedagogickej a inej odbornej diagnostiky a v spolupráci  

so zákonnými zástupcami.  

8. Personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania 

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej 

činnosti, vykonali prvú atestáciu, riaditeľka školy vykonala druhú atestáciu, spĺňajú podmienky 

dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili funkčné vzdelávanie. Sú odborne pripravení na 

riadenie pracovnej skupiny. Podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie 



vzdelávanie svojich zamestnancov. Zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti 

personálnych vzťahov. 

Pedagogický zbor tvoria učitelia a pedagogickí asistenti. Všetci učitelia majú  vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa s pedagogickou spôsobilosťou a osobitným kvalifikačným 

predpokladom – špeciálnou pedagogikou. Pedagogickí zamestnanci preukazujú profesijné 

kompetencie pri práci so žiakmi a rodičmi. Uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho 

a konštruktívneho riešenia problémov.  

Z radov pedagogických zamestnancov pracuje v škole: 

 výchovný poradca, ktorý úzko spolupracuje s ostatnými pedagógmi, odbornými 

zamestnancami Centra špeciálnopedagogického poradenstva a rodičmi pri riešení 

výchovných problémov žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese a tiež zabezpečuje 

agendu spojenú s  pokračovaním žiakov do praktickej školy, 

 koordinátor globálneho vzdelávania a environmentálnej výchovy, 

 koordinátor zdravej školy a prevencie,  

 koordinátor čitateľskej gramotnosti, 

 koordinátor finančnej gramotnosti, informatizácie a mediálnej výchovy,  

 koordinátor pre oblasť ľudských práv, práv detí, diskriminácie a národnostné menšiny, 

 zodpovedná osoba na dohľad ochrany osobných údajov. 

V triedach pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia pracujú 

asistenti učiteľa, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné 

požiadavky stanovené platnou legislatívou. 

V Centre špeciálnopedagogického poradenstva pracujú odborní zamestnanci: fyzioterapeut, 

psychológ, logopéd/špeciálny pedagóg pre deti s poruchami komunikácie, špeciálny pedagóg 

pre žiakov s poruchami sluchu, somatopéd, špeciálny pedagóg, ktorí spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady na výkon odbornej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou 

legislatívou pri poskytovaní fyzioterapeutickej, psychologickej, logopedickej, špeciálno-

pedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie. 

Pre potreby edukačného procesu v triedach pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom 

mentálneho postihnutia pracuje na škole metodické združenie prípravného - 4. ročníka A 

variantu, triedy B1 a C variantu. Členovia metodického združenia systematicky plánujú 

modernizačné vzdelávanie podľa potrieb, zamerania školy a záujmu učiteľov, ktorí si rozširujú 



a dopĺňajú  poznatky priebežným vzdelávaním, odbornými školeniami a seminármi, 

organizovanými metodicko-pedagogickými centrami a inými organizáciami. 

Pedagogickí zamestnanci sa individuálne venujú samoštúdiu, zameranému na nové trendy 

v pedagogike, na rozvoj a dopĺňanie potrebných kompetencií a zručností. 

Učitelia každoročne ponúkajú žiakom záujmové krúžky, ktoré slúžia hlavne na podporu 

a rozvoj motoriky a komunikačných schopností, súťaže vo viacerých  predmetoch, v rámci 

okresu, kraja a výtvarné súťaže aj na medzinárodnej úrovni. Orientujú pozornosť žiakov  

na kultúru, umenie, prírodu, šport a zdravý životný štýl, socializáciu a vytváranie dobrých 

medziľudských vzťahov. 

Učitelia zakomponovali do obsahu školského vzdelávacieho programu a podrobnejšie 

rozpracovali v tematických plánoch jednotlivých vyučovacích predmetov vedomosti  

a zručnosti v práci so žiakmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím, nadobudnuté v rámci 

realizácie projektov: Sme iní, nie horší – učíme sa moderne, Prázdninové brány školy dokorán, 

Návrat k prírode, Podpora polytechnickej výchovy na základných školách, Podporujeme 

celkové zdravie našich detí aj zdravie duševné,  On-line metodické materiály pre žiakov 

a učiteľov špeciálnych škôl, Športujeme na novom ihrisku, Zdravá škola, Objavujeme novú 

cestu vo vzdelávaní, Voda okolo nás – WAU, Rozvíjame čitateľskú kultúru, Stravujeme sa 

zdravo, Bež, kolobežka, bež, Dráha ožije, Okolie dráhy ožije, Zdravie na tanieri, Prekážky sa 

dajú zvládnuť, Na motýlích krídlach. 

Schopnosti a skúseností pedagógov napomáhajú zabezpečovať kvalitný chod našej školy. 

9.  Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovy a vzdelávania 

 

Škola má zriadené triedy podľa mentálneho stupňa postihnutia žiakov (A, B, C variant), 

v ktorých je dodržaný počet žiakov v zmysle platnej legislatívy. Niektoré učebne sú vybavené 

viacúčelovým  nastaviteľným nábytkom. 

Vyučovací proces prebieha v troch budovách:  

 V hlavnej budove sa učia mladší žiaci A variantu a žiaci B variantu, nachádzajú sa tu triedy, 

priestory pre manažment školy, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 

telocvičňa, knižnica, priestory pre školský klub detí, školská jedáleň, kuchyňa, odkladacie 

a úložné priestory, hygienické priestory. 



 V druhej  budove  sú  umiestnení  starší žiaci A variantu, nachádzajú sa tu triedy,  zborovňa, 

multimediálna učebňa, cvičná kuchynka, kancelária zástupkyne školy, odkladacie a úložné 

priestory, hygienické priestory, triedy Praktickej školy. 

 V budove internátu sú triedy pre žiakov C variantu, priestory Špeciálnej materskej školy 

a Centrum špeciálnopedagogického poradenstva so  4 miestnosťami pre prácu 

administratívneho pracovníka, psychopéda, logopéda, somatopéda a fyzioterapeuta.   

Vzhľadom na celkový počet žiakov sú priestory školy nedostačujúce. 

V areáli školy sa ďalej nachádzajú školské dielne pre prácu s kovom, drevom a keramikou, 

ktorých súčasťou sú aj sklady materiálu a náradia. 

Škola má k dispozícií átrium, školské ihrisko, doskočisko pre skok do diaľky, školský pozemok, 

detské ihrisko s preliezačkami, vonkajšie posedenie s krbom na odpočinkovú činnosť. 

Hromadné stretávanie žiakov celej školy sa uskutočňuje v priestoroch chodby hlavnej budovy.  

Žiaci majú možnosť využívať počítače v triedach a notebooky s prístupom na internet 

v multimediálnej učebni. Viaceré triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Pedagogickí 

zamestnanci používajú notebooky, dataprojektory, TV prijímače, DVD a CD prehrávače, rádiá, 

kamery, fotoaparáty. Zborovne, riaditeľňa a kancelárie vedúcich zamestnancov sú vybavené 

PC s tlačiarňou.   

Vybavenie kabinetov je postačujúce, avšak je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať 

a modernizovať.   

V celej škole je zabezpečený bezbariérový prístup.  

Vybavenie tried C variantu zodpovedá stanoveným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Triedy sú vybavené základnými špeciálnymi, kompenzačnými a  učebnými pomôckami  

na relaxačnú aj vzdelávaciu činnosť.  

Zo vzdelávacích pomôcok sú to najmä pracovné stoly a stoličky, modelovacie hmoty, hmatové 

dosky, kubusy, CD prehrávač, zvukové zariadenia, notebooky, Orffove inštrumentárium, 

prostriedky na uľahčenie komunikácie... 

Súbor kompenzačných pomôcok tvoria audiovizuálne pomôcky, stoličky s bočnicami, invalidný 

vozík, polohovacie stoly. 

Relaxačné pomôcky sú: vodná posteľ, suchý bazén, odpočívací vak, fit lopty, masážne loptičky. 



10.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  

a vzdelávaní 

 

BOZP je dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorej venujeme sústavne 

vysokú pozornosť.  

Všetci  pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy pravidelne absolvujú  školenie BOZP 

a PO, pravidelné preškolenie s preverením vedomostí sa uskutočňuje každé dva roky. 

Novoprijatí zamestnanci absolvujú školenie hneď pri nástupe do zamestnania. Školenia 

zabezpečuje odborný pracovník z danej oblasti. 

Žiaci sú každoročne na prvých triednických hodinách poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a oboznámení so školským poriadkom. Zvlášť je kladený dôraz na poučenie o BOZP 

na hodinách predmetov vyžadujúcich zvýšenú pozornosť  - pracovné vyučovanie, zdravotná 

telesná  výchova, výtvarná výchova.  

Vyučujúci sú povinní oboznámiť žiakov s pravidlami správania sa pred každým opustením 

areálu školy -  vychádzky, exkurzie, výlety, športové, kultúrne a iné akcie. 

Aktivity so žiakmi mimo budovy školy sa uskutočňujú s písomným informovaným súhlasom 

zákonných zástupcov.  

Povinnosti žiakov vzťahujúce sa k bezpečnosti sú zapracované aj vo vnútornom poriadku školy. 

Rodičia sú s BOZP a školským poriadkom oboznámení na zasadnutiach rady rodičov a písomne 

formou informovaného súhlasu. 

Škola dbá na zdravé prostredie tried a učební, označenie všetkých nebezpečných predmetov 

a priestorov, vybavenosť lekárničiek, kontakty na RZP, linku dôvery, políciu, dodržiavanie 

zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok v škole a jej okolí  

a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou. 

Škola má vypracovaný plán revízii, podľa ktorého sa pravidelne uskutočňujú všetky revízie 

a neodkladne sa odstraňujú prípadné zistené nedostatky. 

Štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa je daná vekom a individuálnymi 

osobitosťami žiakov. 

BOZP v triedach C variantu zabezpečuje učiteľka spolu s asistentkou učiteľky počas celého  

výchovno-vzdelávacieho procesu. Asistentka učiteľky dohliada na bezpečnosť žiakov počas 



prestávok, pomáha pri výkone sebaobslužných a hygienických činností. Pri presune z triedy do 

inej časti školy sú využívané vytvorené bezbariérové prístupy. 

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol dané učivo, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké 

sú jeho pokroky a úspechy. 

Odlišujeme hodnotenie vedomostí a zručností od hodnotenia správania.  

Hodnotenie vedomostí a zručností vyjadruje kvalitu a kvantitu získaných výsledkov, ktoré žiak 

dosiahol v súlade s požiadavkami učebných osnov. 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením, kombináciou klasifikácie 

a slovného hodnotenia alebo slovným komentárom bez vyjadrenia stupňov. O spôsobe 

hodnotenia rozhoduje riaditeľ po prerokovaní na pedagogickej rade.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie.  

a) priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov žiaka na 

vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter, učiteľ zohľadňuje vekové 

a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť, 

b) celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na 

konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie 

zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom 

predmete. 

V procese hodnotenia učitelia uplatňujú primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

žiakovi, rešpektujú práva dieťaťa a humánne sa správajú voči žiakovi. Predmetom 

hodnotenia  a klasifikácie  sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol  vo  vyučovacích  

predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými obsahom vzdelávania, osvojené 

kľúčové kompetencie vymedzené v príslušnom vzdelávacom programe, usilovnosť, 

rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského 

poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti 

žiaka. 



Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s: 

a) výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov, 

b) požiadavkami na rozvoj kľúčových kompetencií, 

c) obsahom vzdelávania vymedzeným v príslušných vzdelávacích programoch pre žiakov  

     s  mentálnym postihnutím. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ:   

a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

b) sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové), 

d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka s osobitným zameraním na manuálnu  

      zručnosť a na celkovú vyspelosť, 

e) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami, podľa potreby s odbornými  

      zamestnancami centra špeciálno-pedagogického poradenstva, 

f) rozhovormi so žiakom a zákonným zástupcom žiaka. 

Žiak je z vyučovacieho predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky, najmenej 

dvakrát v polročnom hodnotiacom období.  

U žiaka s ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia  formu skúšania určí učiteľ 

vzhľadom na individuálne možnosti a schopnosti žiaka. 

Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky 

hodnotených prejavov a výkonov. 

Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka. Učiteľ vedie 

evidenciu o každom hodnotení žiaka. 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu po odsúhlasení 

v pedagogickej rade je: 

a) slovné hodnotenie za ústne odpovede, 

b) slovné hodnotenie za písomné práce, grafické práce, praktické práce, pohybové 

činnosti, 

c) posúdenie prejavov žiaka. 

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný až desiaty 

ročník vo variante C po odsúhlasení v pedagogickej rade môže hodnotiť slovne stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky,   

b) dosiahol dobré výsledky, 



c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

Žiakovi s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, ktorý je v niektorom 

vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na vysvedčení uvádza namiesto 

slovného hodnotenia slovo absolvoval, ak sa aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese 

daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných 

objektívnych dôvodov, najmä vzhľadom na stupeň postihnutia, nepracoval. 

 

Hodnotenie správania: 

 vychádza zo základných  spoločenských,  etických a morálnych  noriem  slušného 

správania sa, ktorých základy sú uvedené vo vnútornom poriadku školy, 

 je posudzované prísne individuálne, žiadny z jednotlivých prípadov nevytvára 

precedens záväzný pre hodnotenie správania iných žiakov, 

 nie je ovplyvnené dosiahnutým prospechom vo vyučovacích predmetoch, 

 nezahŕňa správanie sa žiaka mimo školy, ale snaha pedagógov smeruje k tomu, aby 

žiaci na verejnosti robili dobré meno nielen sebe, ale i škole a rodičom. 

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 

2 – uspokojivé,  

3 – menej uspokojivé, 

4 – neuspokojivé. 

Pre hodnotenie a klasifikáciu využívajú pedagógovia platný Metodický pokyn na hodnotenie 

a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

O kvalite a výsledkoch práce žiakov a o ich správaní sú pravidelne informovaní zákonní  

zástupcovia žiakov prostredníctvom žiackej knižky a rodičovských združení.  

12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 

Najdôležitejším kritériom pre ohodnotenie pedagógov je celkový prístup k práci so žiakmi, 

k mimotriednej a mimoškolskej aktivite. 

 



Obsah vnútroškolskej kontroly :  

 vypracovanie tematických plánov v jednotlivých predmetoch, 

 činnosť metodických orgánov, 

 činnosť výchovného poradcu,  

 činnosť koordinátorov pre globálne vzdelávanie a environmentálnu výchovu, 

koordinátora pre oblasť ľudských práv, práv detí, diskrimináciu a národnostné 

menšiny, koordinátora drogovej prevencie, finančnej gramotnosti, čitateľskej 

gramotnosti, mediálnej výchovy, informatizácie, zdravej školy, zodpovednej osoby na 

dohľad ochrany osobných údajov, 

 odborná a metodická pripravenosť učiteľov, 

 uplatňovanie zásad hodnotenia a klasifikácie,  

 plnenie plánov školy, prijatých úloh a opatrení, 

 úroveň školskej dokumentácie, 

 dodržiavanie pracovného poriadku, 

 dochádzka zamestnancov školy, 

 dodržiavanie pedagogického dozoru. 

 

Formy vnútroškolskej kontroly: 

 pozorovanie, hospitácie vedením školy, vzájomné hospitácie, otvorené hodiny, 

 účasť na zasadnutiach PK, MZ, 

 tvorba projektov, 

 tvorba učebných pomôcok a ich využívanie vo výchovno-vyučovacom procese, 

 práca s digitálnymi technológiami – odovzdávanie vedomostí a zručností žiakom, 

 vedenie krúžkov, 

 príprava na súťaže a podujatia, 

 individuálny prístup k žiakom, vzťah učiteľ – žiak. 

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 

 poskytovať začínajúcim pedagógom možnosť adaptačného vzdelávania, 



 udržiavať  a  zvyšovať    kompetenciu    pedagogických    zamestnancov,   spôsobilosť  

efektívne vychovávať a vzdelávať,   

 motivovať  pedagogických  zamestnancov  pre neustále  sebavzdelávanie,  vzdelávanie  

a  zdokonaľovanie  profesijnej  spôsobilosti,  na získanie  prvej a druhej  atestácie, 

 podporovať zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, 

spôsobilosť pre tvorbu efektívnych vzťahov, konštruktívne riešenie konfliktov, 

vzájomnú komunikáciu a pod., 

 sprostredkovať pedagogickým zamestnancom najnovšie poznatky a inovácie  

z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, 

 pripravovať    pedagogických   zamestnancov   na   výkon   špecializovaných   funkcií, 

napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď. 

 pripravovať   pedagogických   zamestnancov   pre  výkon  činností  nevyhnutných  pre 

rozvoj školského systému, napr. tvorba pedagogickej dokumentácie, tvorba ŠkVP, atď., 

 pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod., 

 zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, 

podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov, 

 sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických 

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

13.  Školský vzdelávací program 

 

Školský vzdelávací program (ŠkVP) pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia je vypracovaný na základe Vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím pre primárne vzdelávanie 2016-14674/20270:9-10F0 a Vzdelávacieho programu 

pre žiakov s viacnásobným postihnutím pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie 2016-

14674/20280:14-10F0, vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. Je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre primárne vzdelávanie. 

ŠkVP sa považuje za základný dokument školy, podľa ktorého sa uskutočňuje edukácia. Je 

vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a príslušným ŠVP. Konkretizuje obsah vzdelávania 

ako profiláciu školy v učebnom pláne s využitím všetkých voliteľných hodín. Na vypracovaní 



ŠkVP sa podieľajú všetci pedagogickí zamestnanci školy. ŠkVP vydáva riaditeľka školy po 

prerokovaní v pedagogickej rade školy a rade školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapracovanie predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti do ŠkVP 

Rozvíjanie predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti  u žiakov s ťažkým stupňom mentálneho  

postihnutia (C variant) je zamerané na rozvíjanie slovnej zásoby,  počúvanie, dramatizáciu, na 

podporu už existujúcich komunikačných schopností s cieľom zvýšenia kvality 

porozumenia,  uľahčenia vyjadrovania pomocou alternatívnej komunikácie, ktorá slúži ako 

náhrada hovorenej reči a uľahčuje aktívne dorozumievanie nielen v každodennej  

medziľudskej  komunikácií, ale aj v procese  edukácie pri rozvíjaní jazykových a kognitívnych 

schopností. 

V C variante špeciálnej základnej školy môžeme využiť vo vyučovacích predmetoch 

dramatizáciu textu, prezentovanie vlastných zážitkov žiakov pomocou AAK, globálneho 

čítania. 

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti: 

 rozvíjať predčitateľskú gramotnosť na všetkých vyučovacích hodinách čítaním 

riekaniek, veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom,  

 v spolupráci s logopédom/špeciálnym pedagógom pre deti s poruchou komunikácie 

hravou formou rozvíjať fonematické uvedomovanie, sluchovú analýzu a syntézu,  

 využívanie prostriedkov nonverbálnej komunikácie u žiakov (pohľad, mimika, gestá, 

vizuálne motorické znaky), 

 využívanie rôznych predmetov, obrázkov, fotografií, symbolov – piktogramy, 

 rozvíjať metódu globálneho čítania, 

 využívanie doplnkových komunikačných prostriedkov – tablet, ozvučené knižky, 

maňušky, 

 pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie, 

 na hodinách pracovného vyučovania vyrábať z papiera, tvoriť leporelá z obrázkov 

najobľúbenejších kníh, najobľúbenejších rozprávkových hrdinov, 

 formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a k literatúre,      

 využívať IKT, výukové programy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, 

 v rámci hodín zdravotnej telesnej výchovy využívať rôzne riekanky a didaktické hry 

spojené s pohybom,  

 rozvíjať čitateľské kompetencie na všetkých vyučovacích hodinách, v ŠKD, 

mimoškolskej a záujmovej činnosti, 



 v edukačnom procese efektívne využívať školskú knižnicu, ako aj ostatné dostupné 

knižnice, detské časopisy a časopisy vhodné pre mládež, 

 zapájať sa do aktivít, vyhlásených  školskou knižnicou: 

- v októbri v súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc zapojiť sa do 

česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, 

- v súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc zapojiť sa do projektu 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktoré sa uskutoční štvrtý októbrový 

pondelok, 

 v spolupráci so školskou knižnicou navštíviť Mestskú knižnicu v Bytči pri príležitosti 

Marca – mesiaca knihy, 

 v rámci aktivity Týždeň čítania deťom v Slovenskej republike zúčastniť sa v júni  

podujatia „Čítajme deťom 20 minút každý deň“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapracovanie povinných tém súvisiacich s multikultúrnou výchovou, 

výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv 

dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám rasizmu, 

xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky 

migrácie do ŠkVP 

Základným cieľom Národného akčného plánu pre deti je dosiahnutie pokroku v oblasti 

ochrany práv detí uznaných Dohovorom o právach dieťaťa a pokroku pri ich používaní. 

Výchovu a vzdelávanie k ľudským právam vnímajú pedagógovia a zamestnanci školy ako 

proces výchovy, pokus o rozšírenie informovanosti, zameraný na vytváranie všeobecnej 

kultúry, spomínajúcej ľudské práva prostredníctvom vštepovania vedomostí a zručností, ako 

aj formovania postojov k jedincom so zdravotným znevýhodnením, národnostným menšinám, 

etnikám, cudzincom.  

Úlohy, ktoré sa budú aplikovať v rámci predmetov vzdelávacieho programu a ŠkVP: 

 zamerať sa na hodinách etickej výchovy na propagáciu porozumenia, tolerancie, 

rovnosti šancí a priateľstva medzi žiakmi, národmi ako aj rasovými, národnostnými, 

etnickými, náboženskými a jazykovými skupinami, a tým predchádzať všetkým 

formám diskriminácie, intolerancie a rasizmu, 

 zapájať žiakov prostredníctvom aktivizujúcich metód do aktivít v oblasti výchovy  

k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, 

návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv,  

 priebežne v rámci možností oboznámiť žiakov s Európskym týždňom miestnej 

demokracie, 

 v mesiaci september oboznámiť žiakov s „Školská linka pomoci“,  

 úzka spolupráca koordinátora pre ľudské práva a práva detí s výchovným poradcom, 

psychologičkou CŠPP a vedením školy, 

 beseda so psychologičkou na tému - Riešenie konfliktov – oblasť emocionálnej 

inteligencie, ako jednej zo základných kľúčových kompetencií žiaka. Besedu zrealizovať 

na konci I. polroku školského roku po vyhodnotení anonymných lístkov, príp. 

adresných lístkov, na ktorých môžu sami žiaci požiadať, resp. uviesť  osobné prípady 

konfliktov a porušovania základných ľudských práv v škole, v rodine -  šikanovanie, 

diskriminácia, týranie, národnostné menšiny, rôzne vlastné problémy žiakov, ktoré 



chcú riešiť. Lístky s podnetmi môžu žiaci vhadzovať do škatuľky s označením „Školská 

linka pomoci“, 

 využitie manuálu KOMPAS  a KOMPASITO – manuál výchovy mládeže k ľudským 

právam, zverejnený na www.iuventa.sk,   

 exkurzie, návštevy pamätných miest v blízkom okolí školy – návšteva synagógy v Bytči, 

 aktualizovať nástenku s tematikou práv detí, ľudských práv, 

 na triednických hodinách oboznámiť žiakov s Charitatívnymi podujatiami – v spolupráci 

s organizáciami a občianskymi  združeniami 

o Svetový deň zvierat (Sloboda zvierat)  -  október 

o Svetový deň boja proti týraniu detí  - november 

o Svetový deň boja proti AIDS - december 

o Nezábudky (Liga pre duševné zdravie) - marec 

o Liga proti rakovine - apríl 

o Úsmev ako dar (pre detské domovy) - máj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapracovanie globálneho  vzdelávania  a environmentálnej  výchovy do ŠkVP 

Cieľom globálneho vzdelávania je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti tak, aby boli 

schopní svojimi postojmi prispievať k tvorivému a pozitívnemu riešeniu spoločenských 

globálnych problémov. Globálne vzdelávanie je výchovou ku komplexnej zodpovednosti  

za život, za svet. Globálne vzdelávanie sa v školskom vzdelávacom  programe  bude vyučovať 

najmä v predmetoch -  vecné učenie a pracovné vyučovanie,  ktoré budú zamerané na: 

 rodinu a vzťahy v rodine, 

 sebapoznanie, sebahodnotenie, 

 utváranie vlastného pohľadu na svet, 

 poznanie a rešpektovanie pohľadu iných na svet, 

 toleranciu a znášanlivosť, 

 rešpektovanie  názoru iných, 

 budovanie  dobrých vzťahov k okoliu, 

 šetrenie zdrojmi, 

 ochrana prírody, 

 riešenie aktuálnych  problémov  vo svete. 

Cieľom  environmentálnej  výchovy  bude osvojovanie si primeraných vedomostí a poznatkov 

o prírode a jej ochrane, osvojovanie si zručností a návykov pri ochrane prírody, pestovaní  

a ošetrovaní rastlín. Celým výchovno-vzdelávacím procesom je potrebné prelínanie získaných 

poznatkov k uvedomelej ochrane prírody. Environmentálnej výchove sa v školskom 

vzdelávacom programe  budeme venovať v predmetoch vecné učenie, pracovné vyučovanie, 

výtvarná výchova.   

Prakticky sa environmentálna  výchova bude realizovať pomocou:  

 súťaží s environmentálnou tematikou, 

 zberu  elektronického odpadu (Recyklohry) a použitých olejov, 

 šetrenia  školských pomôcok a zariadení,     

 šetrenia  úžitkovej vody  a elektrickej  energie,  

 environmentálnych vychádzok do prírody, pozorovaním prírody, 

 šetrenia potravín a surovín pri príprave jedál v cvičnej školskej kuchynke, 

 hospodárneho zaobchádzania s jedlom, potravinami, 

 separovania odpadu (plasty, sklo, papier, kov, olej). 



Zapracovanie tém zdravého životného štýlu do ŠkVP 

Každá škola, ktorá v súčasnosti vzdeláva a vychováva mládež, by mala mať na zreteli nielen 

svoje základné poslanie, ale aj zdravie žiakov, pedagógov a všetkých pracovníkov školy. Život 

nemôže byť odtrhnutý od prostredia, vzdelanie a výchova by mali zahŕňať otázky, týkajúce sa 

pochopenia nášho miesta v prírode a našej zodpovednosti voči nej.  

Tak ako mnoho škôl, aj naša škola je zapojená do projektu svetovej zdravotníckej organizácie 

Škola podporujúca zdravie (ŠPZ) alebo Zdravá škola. Jedná sa o projekt na podporu zdravia 

a výchovy k zdravému spôsobu života. Vznikol z potreby usporiadať život v školách v duchu 

toho, čo sa dnes vie o výchove a o zdraví. Vychádza z presvedčenia, že k výraznej premene  

a trvalej zmene nevedú len dobre myslené zmeny, týkajúce sa čiastkových oblastí života škôl, 

nárazové akcie alebo práca jedného, či dvoch učiteľov. Vedie k tomu len vedomý  

a premyslený program zmien, ktorý postupne zasahuje všetky oblasti života škôl. Okrem 

projektu Zdravá škola sa naša škola v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 

a Akčným plánom prevencie obezity (2015-2025), zameriava na výchovu k zdraviu 

a zdravému životnému štýlu v duchu celostného prístupu.  

Koordinátori Zdravej školy sa snažia v spolupráci s pedagogickými a odbornými 

zamestnancami napĺňať úlohy a ciele projektu ŠPZ, ktoré sa realizujú v rámci výchovno-

vzdelávacieho procesu i mimo vyučovania. Žiaci majú možnosť vlastnej sebarealizácie, 

tvorivosti a môžu uskutočňovať to, čo ich napĺňa, je im blízke. Zároveň od útleho veku (od 

ŠMŠ) získavajú nové vedomosti, zručnosti, návyky v oblasti zdravia: pitného režimu, zdravej 

výživy, ústnej hygieny, otužovania, spánku, hygieny, psychohygieny, športu, medziľudských 

vzťahov, zmysluplné trávenie voľného času... Naša škola sa prikláňa k filozofii: Prevencia je 

lacnejšia ako liečba – čiže, predchádzať chorobám a znižovať riziká ochorení je lacnejšie, ako 

ľudí liečiť. Preto začíname s podporou zdravia už od detí v ŠMŠ, aby si od ranného detstva 

osvojili návyky, schopnosti a postoje k svojmu zdraviu, ale aj zdraviu iných. Samozrejme 

s úzkou spoluprácou s rodičmi, učiteľmi a odbornými pracovníkmi. 

CIELE 

Hlavným cieľom je vytváranie vhodných podmienok a motivácie žiakov k zdravému životnému 

štýlu a podpore zdravého telesného, duševného a sociálneho vývinu. 

ÚLOHY 

 osvojiť a posilniť výchovu žiakov k správnemu životnému štýlu a k starostlivosti o svoje 

zdravie, ale aj  zdravie iných,  



 realizovať aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného 

zdravia, realizovať aktivity, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity, 

 zvýšiť zapojenie detí a žiakov do vhodných pohybových aktivít, 

 zvýšenú pozornosť venovať zriaďovaniu zdravotnej telesnej výchovy v ŠMŠ ale aj ŠZŠ, 

hlavne vo variant B a C, 

 zamerať výchovno-vzdelávaciu činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny,  

 zvýšiť povedomie detí a žiakov so zameraním na význam školského stravovania a jeho 

vplyvu na zmenu stravovacích návykov, 

 poukázať na účinnú prevenciu chorôb a závislostí,  

 podporovať zdravie ústnej dutiny, dentálna prevencia a hygiena, 

 spolupracovať so psychológom, logopédom/špeciálnym pedagógom pre deti 

s poruchami komunikácie, špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, triednymi 

učiteľmi, 

 zlepšiť kvalitu pracovného prostredia, budovať dobré medziľudské vzťahy medzi 

žiakmi, učiteľmi, rodičmi a ostatnými pracovníkmi školy a tak vytvoriť pozitívnu klímu 

nielen v triedach, ale aj v celej škole. 

 

OBLASTI PRE NAPĹŇANIE CIEĽOV 

1. Humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

Vyučujúci počas vyučovania praktizujú individuálny prístup k žiakom a budujú si pozitívny 

vzťah: učiteľ (dospelý) – žiak, žiak – žiak. Podporujú ich v sebarealizácii, pozitívne ich motivujú 

tak, aby boli žiaci zbavení strachu, mali pocit uvoľnenosti, dobrej nálady a tvorivosti. Netreba 

šetriť oprávnenou pochvalou, či povzbudením. Na druhej strane budovať u  žiakov pocit 

zodpovednosti za vlastné skutky a vyžadovať vzájomný rešpekt. 

2. Kvalita pracovného prostredia 

Nenahraditeľnou podmienkou zdravej výchovy sú dobré vzájomné vzťahy nielen medzi žiakmi, 

ale aj medzi všetkými zamestnancami školy a rodičmi. Len tak môžeme spoločne vytvoriť 

príjemné, pozitívne ladené prostredie, ktoré priaznivo vplýva na pracovné výsledky. Okrem 

pozitívnych medziľudských vzťahov je dôležité viesť žiakov k tomu, aby sa zúčastňovali na 

udržiavaní čistoty v triedach, na chodbách aj na školskom dvore. Budovať vzťah a ochranu 



prírody prostredníctvom starostlivosti o stromy, kríky a ostatnú zeleň v areáli školy. Výzdobou 

tried a školy žiackymi prácami, vytvárať u žiakov estetické cítenie. 

3. Prevencia chorôb   

Apelovať nielen na čistotu tried, prostredia, ale aj na čistotu rúk, osobnú hygienu. Naučiť 

žiakov správnu techniku umývania rúk nielen po použití WC alebo pri znečistení farbami  

na výtvarnej výchove, ale hlavne pred jedlom, po jazde hromadnými dopravnými 

prostriedkami (autobusom, vlakom a pod.) Práve neumytými rukami sa prenáša množstvo 

chorôb, vrátane infekčných. Preto je nesmierne dôležité, naučiť žiakov tomuto základnému 

hygienickému návyku. Nie menej dôležitá je aj osobná hygiena, starostlivosť o nechty, kožu, 

vlasy. Aj týmto hygienickým návykom v starostlivosti o svoje telo je potrebné naučiť žiakov, 

hlavne internátnych, ktorých nemôžu skontrolovať rodičia. Poukázať na význam ovocia 

a zeleniny, ako hlavného zdroja vitamínov dôležitých v predchádzaní chorôb. 

4. Dentálna prevencia 

Správna technika umývania zubov je základným predpokladom prevencie zubného kazu. Žiaci 

l. stupňa ŠMŠ a B, C variantu budú mať v triedach hygienické vrecúško s vlastnou zubnou 

kefkou a pastou. Po správnej inštruktáži a pod dohľadom učiteľa, prípadne pedagogického 

asistenta, si budú ráno, pred vyučovaním, umývať zúbky, a tým predchádzať vzniku zubného 

kazu a chorôb ústnej dutiny. 

5. Zdravý životný štýl žiakov a zamestnancov školy 

Zdravá škola organizuje aktivity za účelom osvojenia si správnych návykov zdravej výživy 

a ochrany zdravia u detí a žiakov. Je potrebné dohliadať na ich pitný režim, snažiť sa 

o dostatočný prísun ovocia, zeleniny a mlieka v strave. V školskej jedálni je hlavným kritériom 

prípravy jedál dodržiavanie zásad racionálnej výživy a spĺňanie predpísaných kaloricko-

nutričných hodnôt pre daný vek dieťaťa, potrebný pre jeho zdravý vývin. Školské obedy sú 

plánované, druhy jedál sú pestro obmieňané. 

Metódy a formy realizácie aktivít uskutočňovaných počas školského roka práce volíme tak, 

aby boli v procese výchovy a vzdelávania čo najúčinnejšie, so zreteľom na vek a špeciálne 

potreby dieťaťa.  

V rámci projektu Zdravá škola je každoročne vypracovaný plán práce zdravej školy. 

 

 

 



ZÁSADY A PODMIENKY PRE VYPRACOVANIE ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV  

Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelania, 

platnej legislatívy a s príslušným štátnym vzdelávacím programom a vzdelávacím programom 

pre žiakov s mentálnym postihnutím. Do školského vzdelávacieho programu sa zaraďujú pre 

viacnásobne postihnutých žiakov v kombinácii s mentálnym postihnutím len tie špecifické 

vyučovacie predmety, ktoré daní žiaci potrebujú.  

Pre žiakov s mentálnym a telesným postihnutím sa môžu zaradiť predmety: zdravotná 

telesná výchova, rozvíjanie pohybových zručností, rehabilitácia a pod.  

Pre žiakov s mentálnym postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou 

(symptomatické poruchy reči) sa môžu zaradiť predmety: rozvíjanie komunikačných 

schopností, individuálna logopedická intervencia a v rámci nich alternatívna  

a augumentatívna komunikácia a pod.  

Pre žiakov s mentálnym postihnutím a poruchami správania sa môžu zaradiť predmety: 

pohybová výchova, terapeutické a korektívne cvičenia a pod.  

Pre žiakov s mentálnym postihnutím a poruchami aktivity a pozornosti sa môžu zaradiť 

predmety: pohybová výchova, terapeutické a korektívne cvičenia a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti do ŠkVP 

Ciele vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti u žiakov C variantu  našej školy:  

- rozvíjať vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje spojené s finančnou gramotnosťou,  

- nadobúdať a využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných 

finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej 

domácnosti,  

- vnímať vzdelanie a prácu ako základný prostriedok finančného zabezpečenia rodiny  

a uspokojenia potrieb jej členov.  

Vzhľadom na to, že finančná gramotnosť má charakter prierezovej témy, táto problematika je 

začlenená do školského vzdelávacieho programu a priamo do výučby jednotlivých predmetov 

a  uplatňovaná v rámci medzipredmetových vzťahov. 

Vyučovanie finančnej gramotnosti má svoje špecifiká a odlišnosti práve u skupiny žiakov 

s ťažkým až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. Pre pochopenie a zvládanie 

správneho spôsobu hospodárenia s finančnými prostriedkami, s majetkom a hodnotami 

u tejto skupiny žiakov, je veľmi dôležité vybrať a vhodne uplatňovať rôzne inovatívne metódy 

vo vyučovacom procese: 

Heuristické metódy sú charakterizované ako metódy učenia objavovaním. Žiakom 

nepredkladáme hotové fakty alebo výsledky, ale žiaci sú podnecovaní, aby sami hľadali 

riešenia.  

V rámci tejto metódy využijeme zážitkové učenie. 

Situačné metódy majú veľmi blízko k životnej realite. Ich podstatou je riešenie istej 

problémovej situácie, ktorá je zrkadlom skutočnej udalosti.  

Inscenačné metódy založené na simulácii a hraní rolí. Sú vhodné najmä pre rozvoj sociálnych 

zručností, kedy sa žiaci učia rozhodovať. Žiaci sa správajú tak, ako to vyžaduje ich rola, vciťujú 

sa do situácie. Hrať rolu v prevažnej miere dospelých je pre žiakov motivujúce a zábavné. Tým, 

že žiaci predstierajú inú osobu, môžu problém preskúmať z iného uhla pohľadu.  

Didaktické hry predstavujú ďalšiu možnosť, ako v praxi realizovať alebo spestriť finančné 

vzdelávanie. Medzi didaktické hry môžeme zaradiť aj klasické skupinové hry alebo strategické 

hry, prípadne počítačové aplikácie. Môžu plniť funkciu motivačnú i precvičovaciu. 

Patria sem  didaktické hry:  

Platí, platí, Pravda a lož, Deľba práce, Hospodárenie v rodine a iné. 



U žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacieho programu variant C bude finančná gramotnosť 

začlenená do vzdelávania podľa individuálnych schopností žiakov a to v predmetoch, 

v ktorých je to podľa úrovne žiakov možné. Napr.: 

 

Vecné učenie 

Aktivita 

Domov a rodina.  

Obchod. 

Ľudské telo – zmysly. 

 

Pracovné vyučovanie 

Aktivita: 

Práce v domácnosti: 

- odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou, 

- utieranie pracovného stola s pomocou, 

- odkladanie smetí do koša s pomocou, 

- zapínanie a vypínanie osvetlenia s pomocou, šetrenie energiou, 

- púšťanie vody - páková batéria, kohútik s pomocou, šetrenie vodou, poplatky  

za vodu, 

- primerané používanie predmetov, hračiek. 

Práce v dielni:  

- oboznamovanie sa s rôznymi materiálmi - papier, plastelína, piesok,  

- triedenie, priraďovanie a porovnávanie predmetov podľa farby, veľkosti a tvaru  

s pomocou, 

- manipulovanie s predmetmi: dvíhanie, prenášanie, prekladanie, vkladanie, vyberanie 

s pomocou, 

- montážne a demontážne práce – skladanie, ukladanie a odkladanie pomôcok  

s pomocou.          

 

Vecné učenie 

Aktivita 

Orientácia v čase -  názvy dní v týždni.  



Orientácia v priestore: pohybovanie sa v priestore triedy, školy, poznávanie najbližšieho okolia 

školy.  

Poznávanie vlastného tela: vymenovať a ukázať na vlastnom tele jednotlivé časti ľudského 

tela.    

Orientácia v bežných životných situáciách 

Telefonovanie: poznať telefónne číslo, nácvik používania mobilného telefónu.  

Pošta: orientácia na pošte. 

Obchod: zvládnuť jednoduchý nákup s pomocou.  

Oboznámenie sa s verejnými službami (holičstvo, kaderníctvo).  

Návšteva zdravotného strediska. 

Návšteva lekárne.  

 

Matematika   

Aktivita 

Triedenie predmetov podľa vlastností – veľkosť, farba, tvar s čiastočnou pomocou alebo 

samostatne. 

Porovnávanie predmetov s čiastočnou pomocou alebo samostatne. 

Priraďovanie predmetov k číslu  s čiastočnou pomocou alebo samostatne. 

Vytváranie skupín o danom počte predmetov s čiastočnou pomocou alebo samostatne. 

Oboznamovanie sa s mincami – jednoduchý nákup s pomocou.  

 

Pracovné vyučovanie 

Aktivita 

Práce v domácnosti: 

- odkladanie predmetov na určené miesto čiastočne s pomocou alebo samostatne, 

- odkladanie smetí do koša s pomocou čiastočne s pomocou alebo samostatne, 

- zapínanie a vypínanie osvetlenia čiastočne s pomocou alebo samostatne, 

- púšťanie vody - páková batéria, kohútik čiastočne s pomocou alebo samostatne, 

- primerané používanie predmetov, hračiek čiastočne s pomocou alebo samostatne. 

Práce v dielni:  

- oboznamovanie sa s rôznymi materiálmi - papier, plastelína, piesok,  



- triedenie, priraďovanie a porovnávanie predmetov podľa farby, veľkosti a tvaru 

čiastočne s pomocou alebo samostatne, 

- manipulovanie s predmetmi: dvíhanie, prenášanie, prekladanie, vkladanie, vyberanie, 

- montážne a demontážne práce – skladanie, ukladanie a odkladanie pomôcok.                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. ročník 

pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V rámci edukácie postupuje škola v prípravnom ročníku podľa vzdelávacieho programu  

pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch rozvíjanie 

komunikačnej schopnosti, rozvíjanie sociálnych zručností, rozvíjanie grafomotorických 

zručností, matematika, vecné učenie, hudobná výchova, výtvarná výchova, zdravotná telesná 

výchova. Učebné osnovy sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho programu pre 

príslušné predmety.  

 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP hodinová 

dotácia o 2 hodiny. 

Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na rozvoj jemnej a hrubej motoriky a osvojovanie si 

základných hygienických a sebaobslužných návykov v rámci zložiek: sebaobslužné činnosti, 

práce v domácnosti, práce v dielni.  

Zvýšenou časovou dotáciou sa podporia požiadavky na:  

 zvyšovanie  úrovne základných pohybových zručností, 

 utváranie základných hygienických  a stravovacích návykov  a samoobslužných zručností,  

 rozvoj motoriky, zmyslového vnímania, koncentrácie pozornosti, obrazotvornosti, 

predstavivosti,  

 rozvoj priestorovej orientácie,  aktivity, pracovnej disciplíny, schopnosti prekonávať 

prekážky,  

 rozvoj manuálnych zručností a návykov, kladného vzťahu k práci, 

 rozvoj spolupráce, sociálnych vzťahov medzi žiakmi, komunikácie a reči, 

 rozvoj zodpovedného vzťahu k spoločnému aj osobnému vlastníctvu, 

 adekvátne používanie predmetov a hračiek. 

Obsahom navýšenej hodinovej dotácie sú: 

 nácvik činností a postupov potrebných pri osobnej hygiene, 

 používanie WC (splachovanie), používanie toaletného papiera, vreckovky, hrebeňa, 

 vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou, obúvanie a vyzúvanie s pomocou, 

 základné návyky pri stravovaní, 

 odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou, 

 odkladanie odevu a obuvi na určené miesto s pomocou, 



 pozbieranie smetí do koša,  

 práca s papierom (stláčanie, krčenie, trhanie), 

 práca s odpadovým materiálom (noviny, škatuľky, korkové zátky, kartónové rolky), 

 práca s modelovacou hmotou, 

 práca sa stavebnicami, kockami,  pexesom,  puzzle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRVÝ ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vo výchovno-vzdelávacom procese v prvom ročníku postupuje škola podľa vzdelávacieho 

programu pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch 

rozvíjanie komunikačnej schopnosti, rozvíjanie sociálnych zručností, rozvíjanie 

grafomotorických zručností, matematika, hudobná výchova, výtvarná výchova, zdravotná 

telesná výchova. Učebné osnovy sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho programu 

pre príslušné predmety.  

 

Hodinová dotácia predmetu vecné učenie sa zvyšuje v učebnom pláne ŠkVP o jednu hodinu. 

V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie vecného učenia zamerané  

na výraznejšiu prácu v súlade s obsahom vzdelávania daným vzdelávacím programom. Počas 

zvýšenej hodinovej dotácie si budú žiaci hravou formou prostredníctvom aktivizujúcich 

vyučovacích metód  opakovať, prehlbovať a upevňovať učivo tematických celkov Základná 

orientácia, Poznávanie prírody, Orientácia v bežných životných situáciách. 

Cieľom navýšenej hodinovej dotácie je: 

 získať základné poznatky o prírode a spoločnosti, 

 orientovať sa v triede, školskej budove,  

 získať poznatky o ročných obdobiach – uvedomovať si rozdiely jednotlivých ročných 

období, 

 získavať základné poznatky o vlastnom tele, 

 spoznávať prírodu v priamom kontakte. 

Obsahom navýšenej hodinovej dotácie je: 

 naša škola - orientácia v triede a budove školy,  

 ročné obdobia – charakteristické znaky jednotlivých období, 

 časové údaje a vzťahy: deň – noc, svetlo – tma, 

 spoznávanie vlastného tela – ukázanie aspoň troch  častí svojho tela,  

 spoznávanie domácich zvierat – pes a mačka, 

 spoznávanie rastlín a ich rozlišovanie -  stromy a kvety, 

 starostlivosť o zdravie, predchádzanie úrazom a chorobám – správny odev a obuv, 

 bezpečnosť cestnej premávky -  chodníky a priechody pre chodcov. 



Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP časová 

dotácia o jednu hodinu. Posilnenie časovej dotácie sa využije na posilnenie kompetencií 

žiakov: 

 zvyšovať úroveň základných pohybových zručností, 

 rozvíjať motoriku, zmyslové vnímanie, pozornosť, myslenie, predstavivosť, vytrvalosť,  

 rozvíjať priestorovú orientáciu, čiastočnú samostatnosť, pracovnú disciplínu,  

 utvárať základné sociálne interakcie prostredníctvom pracovných činností, 

 vytvárať kladný vzťah k práci. 

Obsah navýšenia v jednotlivých zložkách: 

Sebaobslužné činnosti 

 vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou,  

 vyzúvanie a obúvanie  s pomocou,  

 spolupráca pri osobnej hygiene, 

 osvojenie si hygienických návykov s pomocou. 

Práce v domácnosti 

 udržiavanie poriadku vo svojom najbližšom okolí (odkladanie predmetov na určené 

miesto s pomocou, pozbieranie smetí do koša a pod.) 

Práce v dielni 

 práca s papierom (stláčanie, krčenie, trhanie, prekladanie), 

 práca s modelovacou hmotou (plastelína, cesto), 

 práca so stavebnicou, kockami, puzzle, pexesom a veľkými korálikmi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUHÝ ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V druhom ročníku postupuje škola podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s ťažkým alebo 

hlbokým stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti, rozvíjanie sociálnych zručností, rozvíjanie grafomotorických zručností, 

matematika, hudobná výchova, výtvarná výchova, zdravotná telesná výchova. Učebné osnovy 

sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho programu pre príslušné predmety.  

 

Hodinová dotácia predmetu vecné učenie sa zvyšuje v učebnom pláne  ŠkVP o jednu hodinu. 

V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie vecného učenia zamerané  

na výraznejšiu prácu v súlade s obsahom vzdelávania daným vzdelávacím programom. Počas 

zvýšenej hodinovej dotácie si budú žiaci hravou formou prostredníctvom aktivizujúcich 

vyučovacích metód  opakovať, prehlbovať a upevňovať učivo tematických celkov: Základná 

orientácia, Poznávanie prírody, Orientácia v bežných životných situáciách. 

Cieľom navýšenej hodinovej dotácie je: 

 poznať osobné údaje, 

 získať základné poznatky o prírode a spoločnosti, 

 orientovať sa v triede, školskej budove,  

 získať poznatky o ročných obdobiach – uvedomovať si rozdiely jednotlivých ročných 

období, 

 získavať základné poznatky o vlastnom tele, 

 spoznávať prírodu v priamom kontakte. 

Obsahom navýšenej hodinovej dotácie je: 

 naša škola - orientácia v triede a budove školy,  

 naša trieda – rozpoznávanie mien spolužiakov, 

 ročné obdobia – charakteristické znaky jednotlivých období, 

 časové údaje a vzťahy: deň – noc, svetlo – tma, 

 spoznávanie vlastného tela – ukázanie aspoň štyroch  častí svojho tela,  

 spoznávanie domácich a voľne žijúcich zvierat – pes a mačka, myš a medveď, 

 spoznávanie hmyzu a vtákov, 

 spoznávanie rastlín a ich rozlišovanie -  stromy a kvety, 

 starostlivosť o zdravie, predchádzanie úrazom a chorobám – správny odev a obuv, 

správanie sa u lekára, 



 bezpečnosť cestnej premávky -  chodníky a priechody pre chodcov, 

 rozoznávanie obchodov podľa zamerania – hračky, potraviny, textil, 

 spoznávanie verejnej dopravy, kúpa cestovného lístka, 

 orientácia v obchode – nakupovanie, platenie, rozpoznanie mincí – 1 €, 2 €. 

 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje v učebnom pláne  ŠkVP časová 

dotácia o jednu hodinu. Posilnenie časovej dotácie sa využije na posilnenie kompetencií 

žiakov: 

 zvyšovať úroveň základných pohybových a pracovných zručností, 

 zvyšovanie úrovne základných hygienických návykov, 

 rozvíjať motoriku, zmyslové vnímanie, pozornosť, myslenie, predstavivosť, vytrvalosť,  

 rozvíjať priestorovú orientáciu, čiastočnú samostatnosť, pracovnú disciplínu,  

 utvárať základné sociálne interakcie prostredníctvom pracovných činností, 

 utvárať základné návyky pri stolovaní, 

 vytvárať kladný vzťah k práci. 

Obsah navýšenia v jednotlivých zložkách: 

Sebaobslužné činnosti 

 vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou,  

 vyzúvanie a obúvanie  s pomocou,  

 spolupráca pri osobnej hygiene, 

 osvojenie si hygienických návykov s pomocou, 

 osvojenie si používania WC, spláchnutie WC, 

 osvojenie si púšťanie a zastavovanie vody, 

 osvojenie si základných stravovacích návykov, 

 nácvik samostatného jedenia, 

 nácvik samostatného pitia z pohára. 

Práce v domácnosti 

 udržiavanie poriadku vo svojom najbližšom okolí (odkladanie predmetov na určené miesto 

s pomocou, pozbieranie smetí do koša a pod.), 

 odkladanie odevu a obuvi s pomocou, 

 odkladanie hračiek na príslušné miesto, 



 zapínanie a vypínanie osvetlenia, 

 oboznámenie sa so zariadením v kuchyni. 

Práce v dielni 

 práca s papierom (stláčanie, krčenie, trhanie, prekladanie), 

 práca s modelovacou hmotou (plastelína, cesto), 

 práca so stavebnicou, kockami, puzzle, pexesom a veľkými korálikmi, 

 rozlišovanie rôznych materiálov (papier, drevo, látka), 

 manipulácia s predmetmi, kockami, navliekanie korálikov, 

 skrutkovanie do perforovanej dosky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TRETÍ ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V treťom ročníku postupuje škola podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s ťažkým alebo 

hlbokým stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch rozvíjanie komunikačnej schopnosti, 

rozvíjanie sociálnych zručností, rozvíjanie grafomotorických zručností, matematika, hudobná 

výchova, výtvarná výchova, zdravotná telesná výchova. Učebné osnovy sú totožné s obsahom 

vzdelávania vzdelávacieho programu pre príslušné predmety.  

 

Hodinová dotácia predmetu vecné učenie sa zvyšuje v učebnom pláne  ŠkVP o jednu hodinu. 

V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie vecného učenia zamerané  

na výraznejšiu prácu v súlade s obsahom vzdelávania daným ŠVP. Počas zvýšenej hodinovej  

dotácie si budú žiaci hravou formou prostredníctvom aktivizujúcich vyučovacích metód a v čo 

najprijateľnejšej možnej forme zážitkového učenia opakovať, prehlbovať a upevňovať učivo 

tematických celkov:  

 Základná orientácia 

 Poznávanie prírody 

 Orientácia v bežných životných situáciách 

 

Cieľom navýšenej hodinovej dotácie je: 

 poznať osobné údaje, 

 získať základné poznatky o prírode a spoločnosti, 

 orientovať sa v triede a školskej budove, 

 získať poznatky o ročných obdobiach, porovnávať ich,  

 získavať základné poznatky o vlastnom tele, 

 poznávať prírodu v priamom kontakte. 

 

Obsahom navýšenej hodinovej dotácie je: 

 naša škola - orientácia v triede a budove školy, 

 naša trieda – rozpoznávanie mien spolužiakov, poznať meno vyučujúcej a asistentky, 

 ročné obdobia – charakteristické znaky jednotlivých období, rozdiely v ročných 

obdobiach, 

 časové údaje a vzťahy: deň – noc, svetlo – tma, 

 spoznávanie vlastného tela – ukázanie aspoň štyroch častí tela, 



 spoznávanie domácich a voľne žijúcich zvierat – pes a mačka, myš a medveď, 

 spoznávanie hmyzu a vtákov, 

 spoznávanie rastlín a ich rozlišovanie – stromy a kvety, 

 starostlivosť o zdravie, predchádzanie úrazom a chorobám – správna obuv a odev, 

správanie sa u lekára, 

 bezpečnosť cestnej premávky – chodníky a priechody pre chodcov, 

 rozoznávanie obchodov podľa zamerania – textil, potraviny, hračky, 

 spoznávanie verejnej dopravy, kúpa cestovného lístka, 

 orientácia v obchode – nakupovanie, platenie, rozpoznanie mincí – 1 €, 2 €. 

 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje v učebnom pláne ŠkVP časová 

dotácia o jednu hodinu. Posilnenie časovej dotácie sa využije na posilnenie kompetencií 

žiakov: 

 zvyšovať úroveň základných pohybových a pracovných zručností, 

 zvyšovanie úrovne základných hygienických návykov, 

 rozvíjať motoriku, zmyslové vnímanie, pozornosť, myslenie, predstavivosť, vytrvalosť,  

 rozvíjať priestorovú orientáciu, čiastočnú samostatnosť, pracovnú disciplínu,  

 utvárať základné sociálne interakcie prostredníctvom pracovných činností, 

 utvárať základné návyky pri stolovaní, 

 vytvárať kladný vzťah k práci. 

 

Obsah navýšenia v jednotlivých zložkách: 

Sebaobslužné práce: 

 sebaobslužné činnosti  - vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou, 

 vyzúvanie a obúvanie s pomocou, 

 spolupráca pri osobnej hygiene, 

 osvojenie si hygienických návykov s pomocou, 

 osvojenie si používania WC, spláchnutie WC,  

 osvojenie si púšťania a zastavovanie vody, 

 osvojenie si základných stravovacích návykov, nácvik samostatného jedenia,  

 nácvik samostatného pitia z pohára.  



Práce v domácnosti: 

 udržiavanie poriadku vo svojom najbližšom okolí (odkladanie predmetov na určené 

miesto s pomocou),  

 pozbieranie smetí do koša, 

 odkladanie odevu a obuvi s pomocou, 

 odkladanie hračiek na príslušné miesto,  

 zapínanie a vypínanie osvetlenia, 

 oboznámenie sa so zariadením v kuchyni. 

 

Práce v dielni: 

 práca s papierom (stláčanie, krčenie, trhanie, prekladanie), 

 práca s modelovacou hmotou (plastelína, cesto), 

 práca so stavebnicou, kockami, puzzle, pexesom a veľkými korálikmi, 

 rozlišovanie rôznych materiálov (papier, drevo, látka), 

 manipulácia s predmetmi, kockami, navliekanie korálikov, 

 skrutkovanie do perforovanej dosky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTVRTÝ ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V štvrtom ročníku postupuje škola podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s ťažkým alebo 

hlbokým stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti, rozvíjanie sociálnych zručností, rozvíjanie grafomotorických zručností, 

matematika, hudobná výchova, výtvarná výchova, zdravotná telesná výchova. Učebné osnovy 

sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho programu pre príslušné predmety. 

 

Hodinová dotácia predmetu vecné učenie sa zvyšuje v učebnom pláne ŠkVP o jednu hodinu. 

V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie vecného učenia zamerané na výraznejšiu 

prácu v súlade s obsahom vzdelávania daným ŠVP. Počas zvýšenej hodinovej dotácie si budú 

žiaci hravou formou prostredníctvom aktivizujúcich vyučovacích metód a v čo najprijateľnejšej 

možnej forme zážitkového učenia opakovať, prehlbovať a upevňovať učivo tematických 

celkov: 

 Základná orientácia 

 Poznávania prírody 

 Orientácia v bežných životných situáciách 

Cieľom navýšenej hodinovej dotácie je: 

 poznať osobné údaje, 

 rozlišovať pohlavie, 

 orientovať sa v priestore školy, 

 orientovať sa v čase, 

 pomenovať ďalšie časti ľudského tela, 

 poznať a pomenovať niektoré rastliny a zvieratá, 

 orientovať sa v bežných životných situáciách. 

Obsahom navýšenej hodinovej dotácie je: 

 poznávanie mien blízkych ľudí, 

 rozlišovanie ľudí podľa pohlavia, 

 orientácia v priestore: orientácia v budove školy, odkladanie predmetov v priestore 

triedy, 

 pomenovanie zariadenia triedy, jedálne, 

 orientácia v čase: porozumenie časovým údajom: deň – noc, ráno – večer, teraz – 

potom, 



 utvrdenie pomenovania častí vlastného tela a tela iných osôb, 

 domáce zvieratá: mačka, pes, prasa, koza, sliepka, kohút, hus, kačica, 

 voľne žijúce zvieratá: myš, medveď, líška, zajac, 

 vtáky a hmyz: vrabec, lastovička, sýkorka, drozd, mucha, motýľ, včela, 

 rastliny: izbové a lúčne rastliny (podľa miestnych podmienok), stromy (jabloň, hruška, 

slivka, orech, čerešňa), 

 diferenciácia chutí a vône, 

 pozorovanie zmien v prírode: ročné obdobia, počasie, 

 cestovanie autom a verejným dopravným prostriedkom, 

 telefonovanie: vytočenie čísla s pomocou, pozdrav, predstavenie, rozhovor, 

ukončenie, 

 obchod: nakupovanie dvoch potravinových tovarov s pomocou a platenie s pomocou, 

 rozoznávanie ďalších obchodov podľa miestnych podmienok, 

 oboznamovanie sa s mincami:   1 €,   2 €, 

 úloha lekára, zdravotnej sestry, poznanie pojmu chorý – zdravý, teplomer – teplota,  

 vyjadrenie svojho zdravotného problému. 

 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje v učebnom pláne ŠkVP časová 

dotácia o jednu hodinu. Žiakom poskytujeme čo najviac príležitostí na aktívnu a samostatnú 

manipuláciu s predmetmi. Vzhľadom na aktuálnu úroveň pracovných zručností a celkovú 

pracovno–motivačnú  spôsobilosť žiaka uplatňujeme individuálny prístup. 

Cieľom navýšenej hodinovej dotácie je: 

 osamostatňovať sa pri praktickom osvojovaní hygienických návykov,    

 upevňovať základné samoobslužné činnosti, 

 osvojovať návyky kultúrneho a estetického stolovania, 

 rozvíjať senzomotorickú a vizuomotorickú  kontrolu, 

 utvárať základné pracovné zručnosti, 

 rozlišovať a pomenovať predmety určené k stolovaniu, 

 oboznamovať sa s bezpečnosťou práce v kuchyni a v dielni, 

 rozlišovať rôzne materiály 

 



Obsah navýšenia v jednotlivých zložkách: 

Sebaobslužné práce: 

 osvojovanie si hygienických návykov s pomocou, 

 utváranie zručností pri manipulácii s hygienickými potrebami, 

 úprava zovňajšku, 

 púšťanie a zastavovanie vody v umývadle, splachovanie na toalete, 

 obliekanie a vyzliekanie odevu s pomocou,  

 obúvanie a vyzúvanie s pomocou, 

 stolovanie: zaujatie svojho miesta v jedálni, sedenie za stolom, jedenie s pomocou, 

používanie lyžice pri jedení, pitie z pohára 

Práce v domácnosti: 

 odkladanie hračiek a rôznych predmetov na určené miesto,  

 odkladanie odevu a obuvi, 

 práca v kuchyni – nalievanie čaju, mlieka, malinovky, 

 jednoduché prestieranie s pomocou, 

 umývanie ovocia a zeleniny, 

 utieranie prachu podľa pokynov, polievanie kvetov 

Práce v dielni: 

 rozlišovanie rôznych materiálov: papier, textil, drevo, plastelína, hlina, iné, 

 skladanie a lepenie papiera,  

 skladanie mozaiky podľa farby, tvaru a veľkosti, 

 manipulácia so stavebnicovými tvarmi:  ukladanie na seba do výšky, vedľa seba do 

dĺžky, 

 manipulácia s predmetmi:  dvíhanie, prenášanie, vkladanie, nasúvanie, navliekanie, 

vhadzovanie, 

 skladanie jednoduchého puzzle, 

 skrutkovanie do perforovanej dosky, 

 navliekanie rôznych predmetov:  veľké korále, krúžky, 

 rozlišovanie a pomenovanie detského náradia – kladivko, valček, lyžička a iné 

 



Každé zadanie pracovnej úlohy musí byť jednoznačné, zrozumiteľné, postupujeme od 

najjednoduchších úloh k zložitejším. Pracovné zaťaženie musí byť primerané silám žiakov, 

nesmie byť tak náročné, aby žiakov vyčerpalo. Je nutné zohľadňovať dosiahnutú aktuálnu 

úroveň žiaka, aby osvojovanie si nových vedomosti, zručností a návykov bolo prirodzeným 

pokračovaním výučby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PIATY ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V piatom ročníku postupuje škola podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s ťažkým alebo 

hlbokým stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti, rozvíjanie sociálnych zručností, rozvíjanie grafomotorických zručností, 

matematika, hudobná výchova, výtvarná výchova. Učebné osnovy sú totožné s obsahom 

vzdelávania vzdelávacieho programu pre príslušné predmety.  

 

Posilnenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu v piatom ročníku vo vyučovacom 

predmete vecné učenie zmení kvalitu spôsobilostí u žiakov: 

 uplatňovať získané základné vedomosti o prírode, 

 ročné obdobia – poznanie ich názvov, 

 starostlivosť o zdravie – rozlišovanie prístupných a neprístupných priestorov, 

 verejná doprava – cestovanie v dopravnom prostriedku, 

 porozumieť časovým údajom a vzťahom: deň – noc, svetlo – tma, 

 orientovať sa v areáli školy, spoznávať najbližšie okolie školy. 

Obsah:  

 pohybovanie sa v priestore podľa pokynov učiteľa, 

 ďalšie domáce zvieratá – podľa domácich podmienok jednotlivca, 

 rozlišovanie stromov – ihličnaté a listnaté, 

 rozlišovanie kvetov – izbové a lúčne, 

 spoznávanie vlastného tela – ukázanie šiestich pomenovaných častí svojho tela, 

 starostlivosť o zdravie – predchádzanie úrazom, pohyb po určených chodníkoch, 

 bezpečnosť pri preprave autobusom - nástup, zakúpenie cestovného lístka, 

 zoznamovanie sa so službami v meste – obchody, pošta, autobusová zastávka. 

 

Posilnenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu v predmete pracovné vyučovanie 

v piatom ročníku bude meniť kvalitu výkonu v zložke sebaobslužné činnosti (vyzliekanie 

a obliekanie odevu čiastočne s pomocou až samostatne, zapínanie veľkého gombíka, suchého 

zipsu, upevňovanie hygienických návykov, zdokonaľovanie činností osobnej hygieny), práce 

v domácnosti (utieranie prachu, zametanie podlahy, polievanie kvetov, udržiavanie poriadku 

v kuchyni) a práce v dielni (práca s prírodným materiálom - listy, kamienky, semienka, gaštany; 



práca s drobným materiálom - koráliky, gombíky, slamky, špagát; práca s odpadovým 

materiálom - noviny, škatuľky, korkové zátky, kartónové rolky; práca s nožnicami). 

 

Vo vyučovacom predmete zdravotná telesná výchova sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP 

časová dotácia o jednu hodinu v piatom ročníku. Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu 

kvality spôsobilostí: 

 pozitívne ovplyvniť telesný vývoj a správne držanie tela, 

 zvýšiť úroveň základných pohybových schopností, 

 rozšíriť a zdokonaliť základné lokomočné pohyby, 

 vzbudiť a upevniť záujem o hudbu a pohyb, 

 rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít, 

 formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu ako prevencie 

chorôb a obezity. 

Obsahom sú aktivity na cvičenie rovnováhy, laterality, koordináciu pohybov; pohybové 

a loptové hry, sezónne činnosti. 

V rámci navýšenej hodinovej dotácie zdravotnej telesnej výchovy využívať spoluprácu 

s fyzioterapeutom za účelom podpory správneho telesného rozvoja alebo korekcie 

existujúcich porúch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIESTY ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V šiestom ročníku postupuje škola podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s ťažkým alebo 

hlbokým stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti, rozvíjanie sociálnych zručností, rozvíjanie grafomotorických zručností, 

matematika, hudobná výchova, výtvarná výchova. Učebné osnovy sú totožné s obsahom 

vzdelávania vzdelávacieho programu pre príslušné predmety.  

 

Posilnenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu v šiestom ročníku vo vyučovacom 

predmete vecné učenie zmení kvalitu spôsobilostí u žiakov: 

 orientovať sa v základných životných situáciách,  

 poznať osobné údaje blízkych ľudí, 

 orientovať sa v blízkom priestore, 

 orientovať sa v čase, 

 poznať niektoré rastliny miestnej oblasti, 

 poznať niektoré zvieratá miestnej oblasti, 

 ročné obdobia – poznanie ich názvov, 

 porozumieť časovým údajom a vzťahom: deň – noc, svetlo – tma, 

 orientovať sa v areáli školy, spoznávať najbližšie okolie školy. 

Obsah:  

Základná orientácia 

 pohybovanie sa v priestore podľa pokynov učiteľa, 

 poznávanie mien blízkych osôb, 

 rozlišovanie ľudí podľa pohlavia, 

 rozlišovanie ľudí podľa veku: dieťa, dospelý, starý, mladý, 

 spoznávanie vlastného tela – ukázanie šiestich pomenovaných častí svojho tela. 

 

Poznávanie prírody 

 rozlišovanie stromov – ihličnaté a listnaté, 

 rozlišovanie kvetov – izbové a lúčne, 

 ďalšie domáce zvieratá – podľa domácich podmienok jednotlivca, 

 zmeny v prírode podľa ročných období, 

 odievanie podľa počasia, 



  rozpoznanie domácich, voľne žijúcich zvierat, vtákov, hmyzu. 

Orientácia v bežných životných situáciách 

 starostlivosť o zdravie – predchádzanie úrazom, pohyb po určených chodníkoch, 

 verejná doprava - bezpečnosť pri preprave autobusom - nástup, zakúpenie cestovného 

lístka, 

 zoznamovanie sa so službami v meste – obchody, pošta, autobusová zastávka, 

 telefonovanie, poznať telefónne číslo domov, 

 orientácia na pošte, poslať pohľadnicu, jednoduchý list, 

 návšteva zdravotného strediska, rozpoznanie lekára, zdravotnej sestry, 

 oboznámenie sa s verejnými službami – holičstvo, kaderníctvo, 

 využitie služieb s pomocou, objednať si jedlo a pitie s pomocou podľa ponuky personálu, 

 oboznámenie sa s ubytovacími zariadeniami – ubytovňa, hotel, chata, 

 vedieť vyjadriť bolesť, opísať zdravotný problém, odmerať si teplotu, 

 spoločná návšteva zdravotného strediska, orientácia v budove, umiestnenie ordinácie 

detského lekára, 

 spoločná návšteva lekárne – vyzdvihnutie si liekov na recept s pomocou. 

 

Posilnenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu v predmete pracovné vyučovanie 

v šiestom ročníku bude meniť kvalitu výkonu v zložke: 

Sebaobslužné činnosti: 

 zdokonaľovanie samostatnosti pri osobnej hygiene, 

 používanie hygienických potrieb, 

 osvojenie hygienických návykov s pomocou, 

 vedieť rozlíšiť čisté, špinavé ruky, 

 hygiena na WC, splachovanie WC, rozlišovanie WC, 

 obliekanie, vyzliekanie s malou mierou pomoci, 

 rozoznávanie jednotlivých častí odevov, 

 obúvanie, vyzúvanie s malou pomocou, 

 rozopínanie a zapínanie gombíkov, 

 osvojenie si základných elementárnych návykov pri stolovaní, 

 samostatné používanie lyžice, príboru s pomocou. 



Práce v domácnosti: 

 samostatné odkladanie hračiek na určené miesto, 

 samostatné odkladanie odevov na určené miesto, 

 používanie ramienka na šaty, správne uloženie,  

 utieranie prachu, polievanie kvetov, 

 pozberanie odpadkov a uloženie do koša,  

 základy stolovania, rozlišovanie plytkého, hlbokého taniera, 

 udržiavanie poriadku na stole, odkladanie špinavého riadu zo stola,  

 utieranie, odkladanie čistého  riadu na určené miesto, 

 umývanie ovocia a zeleniny, 

 príprava raňajok, natrieť chlieb maslom a džemom, príprava kakaa. 

Práce v dielni: 

 skladanie, prekladanie, strihanie, lepenie papiera, 

 rozkladanie, skladanie škatúľ, ukladanie drobných materiálov do škatúľ, 

 skladanie jednoduchej mozaiky, 

 skladanie veže s piatich a šiestich kociek po predvedení, 

 vkladanie klincov do perforovanej dosky, 

 navliekanie väčších korálikov, 

 oboznámenie sa s rôznymi druhmi materiálov, 

 oboznámenie sa s náradím kladivo, pílka, kliešte, pilník. 

 

Vo vyučovacom predmete zdravotná telesná výchova sa zvyšuje v učebnom pláne  ŠkVP 

časová dotácia o jednu hodinu v šiestom ročníku. Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu 

kvality spôsobilostí: 

 pozitívne ovplyvniť telesný vývoj a správne držanie tela, 

 zvyšovať samostatnosť pri vykonávaní pohybových aktivít, 

 zvyšovať verbálne schopnosti vo vzťahu k pohybovým aktivitám, 

 zlepšovať schopnosť sebakontroly, 

 naučiť sa dodržiavať poradie v skupine, 

 zvýšiť úroveň základných pohybových schopností, 

 rozvíjať pozornosť, 



 rozvíjať priestorovú a čosovo-sledovú pamäť, 

 zvýšiť úroveň základných pohybových schopností, 

 rozšíriť a zdokonaliť základné lokomočné pohyby, 

 vzbudiť a upevniť záujem o hudbu a pohyb, 

 rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít, 

 formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu ako prevenciu 

chorôb a obezity. 

Obsahom sú aktivity na cvičenie chôdze – upevňovanie správneho držania tela, chôdza 

v zástupe za učiteľom po čiare, rytmická chôdza, chôdza po špičkách, po schodoch, striedavo 

prekračovanie nohami, lezenie, podliezanie, beh po danej dráhe, hry spojené s lezením, skoky 

– znožmo, striedavo, nácvik skoku do diaľky,  hádzanie a chytanie lopty, kotúľanie lopty, 

loptové hry, hod lopty do diaľky, prihrávky vo dvojiciach, nácvik kopu do lopty, rozvoj  

laterality, koordinácie a rovnováhy pohybov; pohybové a loptové hry, sezónne činnosti -  

v zime – hry na snehu, chôdza po klzkej ploche, šmýkanie, sánkovanie, bobovanie z mierneho 

svahu, v jarnom, letnom období – turistika, plávanie. 

V rámci navýšenej hodinovej dotácie zdravotnej telesnej výchovy využívať spoluprácu 

s fyzioterapeutom za účelom podpory správneho telesného rozvoja alebo korekcie 

existujúcich porúch. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEDMY ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V siedmom ročníku postupuje škola podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s ťažkým alebo  

hlbokým stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch rozvíjanie komunikačnej schopnosti, 

rozvíjanie sociálnych zručností, rozvíjanie grafomotorických zručností, matematika, 

informatika, etická výchova, náboženská výchova/náboženstvo, hudobná výchova a výtvarná 

výchova. Učebné osnovy sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho programu pre 

príslušné predmety.  

 

Hodinová dotácia predmetu vecné učenie sa zvyšuje v učebnom pláne  ŠkVP o jednu hodinu.  

V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie vecného učenia zamerané  

na výraznejšiu prácu v súlade s obsahom vzdelávania daným vzdelávacím programom. Počas 

zvýšenej hodinovej  dotácie si budú žiaci hravou formou, prostredníctvom aktivizujúcich 

vyučovacích metód a zážitkového učenia opakovať, prehlbovať a upevňovať učivo tematických 

celkov:  

 Základná orientácia 

 Poznávanie prírody 

 Orientácia v bežných životných situáciách 

 

Cieľom navýšenej hodinovej dotácie je: 

 poznať osobné údaje, 

 získať základné poznatky o prírode a spoločnosti, 

 orientovať sa v triede a školskej budove, 

 získať poznatky o ročných obdobiach, ich hlavné znaky a rozdiely,  

 získavať základné poznatky o vlastnom tele, ochrane tela, 

 spoznávať prírodu v priamom kontakte. 

 

Obsahom navýšenej hodinovej dotácie je: 

 naša škola - orientácia v triede a budove školy, 

 naša trieda – rozpoznávanie mien spolužiakov, rozoznávanie podľa pohlavia, 

 ročné obdobia – charakteristické znaky jednotlivých období, obliekanie počas ročných 

období, 

 časové údaje a vzťahy: deň – noc, svetlo – tma, ráno – večer, 



 spoznávanie vlastného tela – ukázanie aspoň štyroch častí tela, hlava, trup, 

 spoznávanie domácich a voľne žijúcich zvierat – pes a mačka, myš a srnka, 

 spoznávanie hmyzu a vtákov, 

 spoznávanie rastlín a ich rozlišovanie – stromy – ihličnaté, listnaté a kvety – lúčne  

a izbové, 

 starostlivosť o zdravie, predchádzanie úrazom a chorobám – správna obuv a odev, 

správanie sa u lekára, bezpečnosť pri hrách, kýchanie, kašlanie, 

 obliekanie podľa počasia, pomenovanie odevu, 

 oboznámenie sa s verejnými službami – holičstvo, kaderníctvo, 

 spoločná návšteva zdravotného strediska, odborní lekári, 

 opísanie bolesti, odmerať si teplotu, 

 bezpečnosť cestnej premávky – chodníky a priechody pre chodcov, 

 rozoznávanie obchodov podľa zamerania – textil, potraviny, hračky, 

 spoznávanie verejnej dopravy, kúpa cestovného lístka, 

 orientácia v obchode – nakupovanie, platenie, rozpoznanie mincí – 1 €, 2 €. 

 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje v učebnom pláne ŠkVP časová 

dotácia o jednu hodinu. Posilnenie časovej dotácie sa využije na posilnenie kompetencií 

žiakov: 

 zvyšovať úroveň základných pohybových a pracovných zručností, 

 zvyšovať úroveň základných hygienických návykov, 

 rozvíjať motoriku, zmyslové vnímanie, pozornosť, myslenie, predstavivosť, vytrvalosť,  

 rozvíjať priestorovú orientáciu, čiastočnú samostatnosť, pracovnú disciplínu,  

 utvárať základné sociálne interakcie prostredníctvom pracovných činností, 

 utvárať základné návyky pri stolovaní, 

 vytvárať kladný vzťah k práci. 

 

Obsah navýšenia v jednotlivých zložkách: 

Sebaobslužné práce: 

 sebaobslužné činnosti vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou, 

 vyzúvanie a obúvanie s pomocou, 



 spolupráca pri osobnej hygiene, používanie mydla, krému, 

 osvojenie si hygienických návykov s pomocou, 

 osvojenie si používania WC, spláchnutie WC,  

 osvojenie si púšťania a zastavovanie vody, 

 osvojenie si základných stravovacích návykov, nácvik samostatného jedenia,  

 nácvik samostatného pitia z pohára,  

 nácvik používania príboru.  

Práce v domácnosti: 

 udržiavanie poriadku vo svojom najbližšom okolí (odkladanie predmetov na určené 

miesto s pomocou),  

 pozbieranie smetí do koša,  triedenie, 

 utieranie prachu,  

 polievanie kvetov, 

 odkladanie odevu a obuvi s pomocou, 

 odkladanie hračiek na príslušné miesto,  

 zapínanie a vypínanie osvetlenia, 

 oboznámenie sa so zariadením v kuchyni, 

 príprava raňajok, natretie chleba maslom a džemom s pomocou. 

 

Práce v dielni: 

 práca s papierom (stláčanie, krčenie, trhanie, prekladanie), 

 práca s modelovacou hmotou (plastelína, cesto), 

 práca so stavebnicou, kockami, puzzle, pexesom a veľkými korálikmi, 

 rozlišovanie rôznych materiálov, (papier, drevo, látka), 

 manipulácia s predmetmi, kockami, navliekanie korálikov, 

 skrutkovanie do perforovanej dosky, 

 skladanie jednoduchej mozaiky. 

  

Vo vyučovacom predmete zdravotná telesná výchova sa zvyšuje v učebnom pláne ŠkVP 

časová dotácia o jednu hodinu. Posilnenie časovej dotácie sa využije na zmenu kvality 

spôsobilostí žiakov: 



 pozitívne ovplyvniť telesný vývoj a správne držanie tela, 

 zvyšovať samostatnosť pri vykonávaní pohybových aktivít, 

 zvyšovať verbálne schopnosti vo vzťahu k pohybovým aktivitám, 

 zlepšovať schopnosť sebakontroly, naučiť sa dodržiavať poradie v skupine,  

 zvýšiť úroveň základných pohybových schopností, 

 rozvíjať pozornosť, 

 rozvíjať priestorovú a časovo-priestorovú orientáciu, 

 zvýšiť úroveň základných pohybových schopností, 

 rozšíriť a zdokonaliť základné lokomočné pohyby, chôdza po schodoch bez pomoci, 

 vzbudiť a upevniť záujem o hudbu a pohyb, 

 rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít, 

 formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu ako 

prevenciu chorôb a obezity. 

 

Obsahom navýšenia  sú aktivity zamerané na: 

 cvičenie chôdze – upevňovanie správneho držania tela, chôdza v zástupe za učiteľom 

po čiare, rytmická chôdza, chôdza po špičkách, po schodoch, striedavo prekračovanie 

nohami, lezenie, podliezanie, beh po danej dráhe, hry spojené s lezením,  

 skoky znožmo, striedavo, nácvik skoku do diaľky, hádzanie a chytanie lopty, kotúľanie 

lopty daným smerom, 

 loptové hry, kotúľanie lopty, hod lopty do diaľky, prihrávky vo dvojiciach, nácvik kopu 

do lopty, 

 rozvoj laterality, koordinácie a rovnováhy pohybov, 

 sezónne činnosti – v zime – hry na snehu, chôdza po klzkej ploche, šmýkanie, 

sánkovanie, bobovanie z mierneho svahu, 

 v jarnom, letnom období – vychádzky na školský dvor, prírody, turistika. 

 

V rámci navýšenej hodinovej dotácii predmetu zdravotná telesná výchova využívať spoluprácu 

s fyzioterapeutom za účelom podpory správneho telesného rozvoja alebo korekcie 

existujúcich porúch držania tela. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔSMY ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V ôsmom ročníku postupuje škola podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s ťažkým alebo 

hlbokým stupňom mentálneho postihnutia v predmetoch rozvíjanie komunikačnej schopnosti, 

rozvíjanie sociálnych zručností, rozvíjanie grafomotorických zručností, matematika, 

informatika, etická výchova/náboženská výchova/náboženstvo, hudobná výchova a výtvarná 

výchova. Učebné osnovy sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho programu pre 

príslušné predmety.  

 

Hodinová dotácia predmetu vecné učenie sa zvyšuje v učebnom pláne  ŠkVP o jednu hodinu.  

V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie vecného učenia zamerané  

na výraznejšiu prácu v súlade s obsahom vzdelávania daným vzdelávacím programom. Počas 

zvýšenej hodinovej  dotácie si budú žiaci hravou formou, prostredníctvom aktivizujúcich 

vyučovacích metód a zážitkového učenia opakovať, prehlbovať a upevňovať učivo tematických 

celkov:  

 Základná orientácia 

 Poznávanie prírody 

 Orientácia v bežných životných situáciách 

Cieľom navýšenej hodinovej dotácie je: 

 poznať osobné údaje, 

 orientovať sa v triede, v školskej budove a v širšom okolí školy, 

 upevňovať poznatky o prírode formou zážitkového učenia, 

 poznať rastliny a zvieratá nášho regiónu, 

 získať poznatky o ročných obdobiach, ich hlavné znaky a rozdiely,  

 orientovať sa v bežných životných situáciách. 

Obsahom navýšenej hodinovej dotácie je: 

 poznanie základných osobných údajov – meno, priezvisko, vek, bydlisko, 

 poznanie mena a priezviska rodičov a najbližších rodinných príslušníkov, 

 naša trieda – rozpoznávanie mien spolužiakov, rozoznávanie podľa pohlavia, 

 rozšírenie orientácie v blízkom okolí – obchody, lekáreň, autobusová stanica, 

 poznávanie prírodných materiálov (drevo, koža, kameň), 

 spoľahlivé spoznávanie domácich a hospodárskych zvierat (pes, mačka, krava, kôň, 

ovca), 



 poznávanie a upevňovanie názvov rastlín a zvierat nášho regiónu (snežienka, fialka, 

tulipán, muškát, púpava, narcis/zajac, srnca, medveď, vlk, líška), 

 spoznávanie hmyzu a vtákov (včela, mucha/vrabec, holub), 

 spoznávanie rastlín a ich rozlišovanie – stromy (ihličnaté, listnaté), 

 časové údaje a vzťahy: deň – noc, svetlo – tma, ráno – večer, 

 rozoznávanie ročných období a zmeny počasia (primerané a vhodné oblečenie), 

 oboznámenie sa s verejnými službami, 

 spoločná návšteva obchodu (jednoduchý nákup), 

 rozpoznávanie mincí – 1 €, 2 €, 

 spoločná návšteva zdravotného strediska, 

 verejná doprava – bezpečnosť cestnej premávky – chodníky a priechody pre chodcov, 

správanie sa v prostriedkoch hromadnej dopravy. 

 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie sa zvyšuje v učebnom pláne ŠkVP časová 

dotácia o jednu hodinu. Posilnenie časovej dotácie sa využije na učenie, opakovanie,  

prehlbovanie a upevňovanie učiva tematických celkov:  

 Sebaobslužné činnosti 

 Práce v domácnosti 

 Práce v dielni 

Cieľom navýšenej hodinovej dotácie je: 

 rozvíjať manuálne zručnosti a návyky, kladný vzťah k práci, 

 rozvíjať základy spolupráce, 

 upevňovať osvojené návyky a spresňovať koordináciu pohybov pri práci, 

 zvyšovať úroveň základných hygienických návykov, 

 rozvíjať motoriku, zmyslové vnímanie, pozornosť, myslenie, predstavivosť, vytrvalosť,  

Obsah navýšenia v jednotlivých zložkách: 

Sebaobslužné práce: 

 sebaobslužné činnosti – vyzliekanie a obliekanie odevu bez pomoci, 

 osvojovanie si správneho poradia obliekania jednotlivých častí odevov, 

 vyzúvanie a obúvanie s pomocou, šnurovanie, 



 upevňovanie zručností zapínania gombíkov a zipsu (gombík, patentný gombík, zips, 

suchý zips), 

 upevňovanie samostatnosti pri hygienických návykoch, 

 správne používanie hygienických potrieb (mydlo, uterák, krém), 

 osvojenie si používania WC, spláchnutie WC,  

 osvojenie si ovládania pákovej batérie (púšťanie a zastavovanie vody), 

 upevňovanie základov stravovacích návykov (používanie pohára, taniera, príboru) 

s čiastočnou pomocou alebo slovným usmernením. 

Práce v domácnosti: 

 udržiavanie poriadku v priestore triedy (utieranie prachu, utieranie stola, udržiavanie 

poriadku na stole, zametanie podlahy, polievanie kvetov), 

 odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou,  

 triedenie a vynášanie odpadu, 

 udržiavanie poriadku v hračkách, školských pomôckach a osobných veciach (upratanie 

do obalu, do skrine, odloženie na určené miesto v triede a šatni), 

 odkladanie odevu a obuvi s pomocou, 

 zapínanie a vypínanie osvetlenia, 

 upevňovanie základov stolovania, 

 hygiena pred a po jedle, 

 hygiena stola po jedle. 

Práce v dielni: 

 práca s papierom (stláčanie, krčenie, trhanie, prekladanie, lepenie/zliepanie, 

nalepovanie), 

 práca s textilom – rozoznávanie textílií, 

 práca s prírodným materiálom (kamienky, listy, semienka, konáre, mach, piesok, 

špagát, slama), 

 práca s odpadovým materiálom (noviny, plasty, kartónové rolky, korkové zátky, 

plastové vrchnáky, tetrapakové obaly, gombíky, drôtiky), 

 práca s modelovacou hmotou (plastelína, cesto, rýchloschnúca modelovacia hmota, 

modurit), 

 práca so stavebnicou – montážne a demontážne práce, 



 práca s veľkými kockami LEGA, s drevenými kockami, s puzzle, s pexesom a s veľkými 

korálikmi, 

 rozlišovanie rôznych materiálov (papier, drevo, látka, sklo), 

 manipulácia s predmetmi, kockami, navliekanie korálikov, 

 rozpoznávanie a pomenúvanie náradia (kladivo, kliešte, pilník a iné). 

  

Vo vyučovacom predmete zdravotná telesná výchova sa zvyšuje v učebnom pláne ŠkVP 

časová dotácia o jednu hodinu. Posilnenie časovej dotácie sa využije na zmenu kvality 

spôsobilostí žiakov: 

 pozitívne ovplyvniť telesný vývoj a správne držanie tela, 

 zvyšovať samostatnosť pri základných pohybových aktivitách, 

 zlepšovať schopnosti koordinácie pohybov, 

 rozvíjať obratnosť a kultivovaný  pohybový prejav, 

 zvýšiť úroveň základných pohybových schopností, 

 rozšíriť a zdokonaliť základné lokomočné pohyby, 

 spolupracovať pri spoločných hudobno–pohybových aktivitách, 

 posilňovať samostatnosť pri vykonávaní pohybových aktivít, 

 osvojiť si jednoduché pohybové hry, 

 vzbudiť a upevniť záujem o hudbu a pohyb, 

 formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu ako 

prevencii chorôb a obezity. 

Obsahom navýšenia  sú aktivity zamerané na: 

 nácvik chôdze so správnym držaním tela (chôdza v zástupe, po čiare, po špičkách, po 

schodoch, rytmická chôdza), 

 lezenie, podliezanie, beh po danej dráhe, hry spojené s lezením, 

 nácvik skokov (znožmo, striedavo, skok do diaľky),  

 cvičenia s loptou (hádzanie, chytanie, kotúľanie), 

 loptové hry, kotúľanie lopty, hod lopty do diaľky, prihrávky vo dvojiciach, nácvik kopu 

do lopty, 

 sezónne činnosti (v zime – hry na snehu, v jarnom a letnom období – vychádzky, 

turistika), 



  počúvanie detských, ľudových a moderných piesní (Keď som bol maličký pacholíček, 

Čie sú to kone, koníčky, kone, Mandarinka Darinka, Pes Bobi, Maličká som, húsky 

pasiem),  

 rytmizácia tlieskaním a hrou na telo (Ani, Ani, Anička, Sedemdesiat sukieň mala, Cip, 

cip, cipovička), 

 osvojovanie si ďalších jednoduchých piesní, 

 hry zamerané na orientáciu v priestore (Húsky, húsky, Hra na hada, Kráľu, kráľu, daj 

vojačka), 

 upevňovanie tanečných prvkov v hudobno-pohybových hrách (Čížiček, čížiček, Kolo, 

kolo mlynské, Hlava, ramená, kolená palce, Pásla ovečky), 

 jednoduché hry so spevom a tancom (Pri potoku sedela, Takto letia vtáci, Zajačik 

ušiačik, Ide,  ide vláčik, ide, ide vlak, Tancuj, tancuj, vykrúcaj). 

 

V rámci navýšenej hodinovej dotácie predmetu zdravotná telesná výchova využívať 

spoluprácu s fyzioterapeutom za účelom podpory správneho telesného rozvoja alebo korekcie 

existujúcich porúch držania tela. 

 

 

 

 

 


