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1. Názov vzdelávacieho programu 

 

Sme iní, ale nie horší – učíme sa moderne. 

 

2. Ciele výchovy a vzdelávania 

Hlavné ciele primárneho vzdelávania žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v špeciálnej základnej škole sú: 

 rozvinutie kľúčových kompetencií (spôsobilostí) na úrovni, ktorá je pre žiakov osobne 

dosiahnuteľná 

 dosiahnutie čo najväčšej nezávislosti pri využívaní osvojených vedomostí, zručností 

a návykov 

 pozitívne ovplyvňovanie poškodených oblastí 

 maximálna možná integrácia do spoločnosti 

 posúvať hranice schopností tak, aby dosiahli čo najvyššiu možnú úroveň poznania 

a spôsobilosť použitia nadobudnutých kompetencií v praxi  

 systematickým a cieľavedomým pôsobením vplývať na uľahčenie a zlepšenie kvality 

života 

 prostredníctvom pohybu rozvíjať psychické funkcie – vnímanie, pozornosť, pamäť, 

myslenie, fantáziu, reč, nadväzovať  komunikačnú interakciu 

 hľadať spôsoby podávania informácií podľa individuálnych osobitostí žiakov  

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

 rozširovať funkčnú  komunikáciu, používať správne komunikačné symboly 

 vytvárať samoobslužné a hygienické návyky, motorické a pracovné zručnosti 

 naučiť žiakov pracovať s materiálno-technickými pomôckami,  používať ich pri 

získavaní  nových   poznatkov,  overovaní   nadobudnutých  poznatkov  a uplatňovaní  

v praxi 

 ukázať spojitosť získaných poznatkov s praktickým životom 

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

priateľstva 

 osobným príkladom pozitívne vplývať na  správanie žiakov 

 viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a spoločnosti  na základe 

pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a ľudí 

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

voľný čas užitočne a hravo 

 umožniť prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľno časovým aktivitám 

všetkým žiakom, zvlášť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako formy 

prevencie sociálno-patologických javov   

 budovať školu ako otvorený systém schopný počúvať hlasy zvonku a efektívne 

komunikovať s vonkajším prostredím. 

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

      väčšiu zainteresovanosť na výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí 

 zabezpečiť odbornosť pedagogického zboru a vytvoriť efektívne pôsobiace motivačné 

činitele pre ďalšie vzdelávanie a rozširovanie si pedagogických spôsobilostí 

a kompetencií 

 vylepšovať materiálno-technické podmienky v interiéri aj exteriéri školy 

 



3. Stupeň vzdelania 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov  s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 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. Profil absolventa  
Žiak je pripravený na ďalšie vzdelávanie a prípravu na povolanie v triede s individuálnym 

vzdelávacím programom v praktickej škole alebo v odbornom učilišti v oblasti komunikácie, 

sociálnych a manuálnych zručností. 

 

5. Vzdelávacie oblasti  
Obsah vzdelávania pre žiakov s AU alebo PVP s MP tvoria vzdelávacie oblasti, ktoré obsahujú 

jednotlivé vyučovacie predmety.  

Obsah a ciele jednotlivých vyučovacích predmetov sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam 

každého žiaka.  

Obsah vzdelávania sa chápe ako podklad, ktorý má učiteľ tvorivo rozvíjať, rozširovať alebo 

redukovať, v závislosti od potenciálu a osobnostných vlastností každého žiaka.   
 

VYUČOVACIE PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV S 

AUTIZMOM ALEBO ĎALŠÍMI PERVAZÍVNYMI VÝVINOVÝMI PORUCHAMI S 

MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM PRE 

PRIMÁRNE VZDELÁVANIE  

VZDELÁVACIA OBLASŤ  VYUČOVACIE PREDMETY  

JAZYK A KOMUNIKÁCIA  
                                                                                                              

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI 

A  SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH 

ZRUČNOSTÍ A PÍSANIE 

MATEMATIKA A PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI  

MATEMATIKA  

INFORMATIKA 

ČLOVEK A PRÍRODA 

 

 

  

VECNÉ UČENIE  

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  

UMENIE A KULTÚRA  HUDOBNÁ VÝCHOVA  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB  TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA  



6. Vzdelávacie štandardy  
Pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím nie sú určené vzdelávacie štandardy. 

 

7.  Rámcové učebné plány  
 Rámcový učebný plán pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím s vyučovacím jazykom slovenským pre primárne 

vzdelávanie. 

Rámcový učebný plán pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím s vyučovacím jazykom slovenským pre primárne  

vzdelávanie  

  Ročník 

Vzdelávacia 

oblasť 

Vyučovací predmet 

p
rí

p
ra

v
n
ý

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ∑ 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 35 

Rozvíjanie 

komunikačnej 

schopnosti 

a sociálnych zručností 

8 7 8 8 7 4 4 2 2 2 52 

Rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností a písanie 

1 1 1 1 1      5 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 

Informatika        1 1 1 3 

Človek  

a príroda 

Vecné učenie  1 1 1       3 

Fyzika        1 1 1 3 

Chémia          1 1 

Biológia        1 1 1 3 

Človek  

a spoločnosť 

Vlastiveda     2 3 3    8 

Dejepis        1 1 1 3 

Geografia        1 1 1 3 

Občianska náuka        1 1 1 3 

Človek a 

hodnoty 

Etická 

výchova/Náboženská 

výchova/Náboženstvo 

     1 1 1 1 1 5 

Človek 

a svet práce 

Pracovné vyučovanie 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

Umenie 

 a kultúra 

Hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Zdravie  

a pohyb 

Telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

ZÁKLAD 19 20 22 22 22 23 23 24 24 25 224 

Voliteľné (disponibilné) hodiny   1   2    2   2   2   2   2   2  2  2   19 

SPOLU 20 22 24 24 24 25 25 26 26 27 243 



1. 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 v zmysle platnej legislatívy 

(Vyhláška o špeciálnych školách).  

 

2. Predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch.  

 

3. Predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý 

týždeň.  

 

4. Pri vyučovaní predmetu informatika delíme triedu na skupiny tak, aby pri jednom počítači 

sedel jeden žiak.  

 

5. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho 

programu.  

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na:  

 

– vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho 

vzdelávacieho programu,  

 

– vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane 

predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov 

zavedených do vyučovacej praxe.  

 

 

8. Zameranie školy 

 

Špeciálna základná škola internátna je špeciálnou školou, vnútorne diferencovanou, ktorá 

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

nemôžu úspešne vzdelávať na 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, variantC a triedy s IVP.  Sú tu vzdelávaní aj žiaci s autizmom alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. 

 

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, Bež, kolobežka, bež, Dráha ožije, 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, na praktickú prípravu do života, 

spoločenské správanie sa, na poznanie regiónu a krás okolitej prírody. 

 



Vzhľadom na vysokú kvalifikovanosť pedagógov 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, vizuálno-motorickej koordinácie, 

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

útvaroch rozvíjame počítačovú gramotnosť, nadanie a talent našich žiakov v oblasti tanca, 

športu, výtvarnej a dramatickej výchovy a tiež v oblasti profesionálnej orientácie žiakov.  

 

Naša škola je registrovaná v Slovenskom zväze športovcov s mentálnym postihnutím, 

v Slovenskom zväze športovcov so zdravotným postihnutím, v Slovenskom hnutí špeciálnych 

olympiád. Pravidelne sa zúčastňujeme vyhlásených športových podujatí – Národných 

špeciálnych olympiád, Majstrovstiev Slovenska v plávaní, stolnom tenise, krose, atletike. 

 

9. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím  
Pri výchove a vzdelávaní žiakov s AU alebo PVP s MP ide o žiakov s rôznymi 

diagnostickými kategóriami a z toho vyplývajúcimi symptómami, ktoré zásadne ovplyvňujú 

nielen aktuálny výchovno-vzdelávací proces, ale ich výchovu a vzdelávanie vôbec.  

Do skupiny pervazívnych vývinových porúch sú zahrnuté tieto diagnostické kategórie: detský 

autizmus (F84.0), atypický autizmus (F84.1), Rettov syndróm (F84.2), iná dezintegratívna 

porucha v detstve (F84.3), hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a 

stereotypnými pohybmi (F84.4), Aspergerov syndróm (F84.5), iné pervazívne vývinové 

poruchy (F84.6), nešpecifikovaná pervazívna vývinová porucha (F84.9) MKCH – 10 (1992).  

Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím môžu byť vzdelávaní  

 

a) v základných školách pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím,  

 

b) v špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím v základnej škole,  

 

c) v triedach základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii.  

 

Podmienkou prijatia žiaka do základnej školy pre žiakov s autizmom, špeciálnej triedy alebo 

na školskú integráciu je špeciálnopedagogická diagnostika, psychologická diagnostika 

vykonaná v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie, odborná lekárska 

diagnostika a písomná žiadosť rodiča alebo zákonného zástupcu.  

O prijatí dieťaťa s AU alebo PVP s MP na vzdelávanie rozhoduje riaditeľ školy na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.  

Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do 

školy so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa 

(Školský zákon).  

Do prípravného, resp. 1. ročníka primárneho vzdelávania sa žiak prijíma po dovŕšení 6. roku.  



Základná škola pre žiakov s autizmom má deväť ročníkov, s možnosťou zriadenia 

prípravného ročníka.  

Vzdelávanie žiaka sa v závislosti od jeho zdravotného stavu môže v základnej škole (ktorá je 

špeciálnou školou alebo v škole bežného typu) predĺžiť až do konca školského roku, v ktorom 

žiak dovŕši 18. rok svojho veku (§ 22 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).  

Obsah učiva sa žiakovi, ktorý si vyžaduje predĺženie vzdelávania, patrične upravuje v IVP 

tak, aby bol primerane rozložený. V pedagogickej dokumentácii sa vyznačuje ten postupový 

ročník, ktorého obsah vzdelávania žiak v príslušnom školskom roku plní; rok školskej 

dochádzky sa vyznačí podľa jeho skutočného poradia.  

Obsah vzdelávania určený pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím sa uplatňuje bez ohľadu na to, akou formou sú 

vzdelávaní.  

Obsah vzdelávania je vytvorený na troch úrovniach. Prvá, najnižšia, úroveň zahŕňa najnižšie 

požiadavky z hľadiska obsahu učiva a posledná, tretia, úroveň určuje najvyššie požiadavky. 

Vzhľadom na autizmus alebo ďalšie pervazívne vývinové poruchy je potrebné zdôrazniť, že 

voľba úrovne (obsahu vzdelávania) sa nemôže riadiť diagnostikovaným stupňom mentálneho 

postihnutia žiaka.  

To znamená, že žiak, ktorý podľa psychologického vyšetrenia má napr. stredný stupeň 

mentálneho postihnutia, nepostupuje automaticky podľa strednej, t. j. druhej úrovne obsahu 

vzdelávania príslušného predmetu, ale pedagóg zvolí pre neho tú úroveň, ktorú je na základe 

svojich predpokladov schopný zvládať. Pre žiaka v rôznych vyučovacích predmetoch možno 

určiť rôznu úroveň obsahu vzdelávania.  

Ak žiak vďaka systematickej špeciálnopedagogickej starostlivosti prejaví vyššiu úroveň 

schopností než pri jeho poslednom diagnostikovaní, postupne sa mu upraví obsah vzdelávania 

tak, aby naň mohol čím skôr nadviazať vyššou úrovňou obsahu vzdelávania.  

Naopak, pri nezvládaní úloh, vychádzajúcich z pôvodne nastavenej úrovne obsahu 

vzdelávania v niektorom predmete, je nevyhnutné prejsť na ich nižšiu úroveň alebo sa vrátiť k 

upevňovaniu učiva predchádzajúceho ročníka.  

Môže sa stať, že stav žiaka si bude vyžadovať také tempo práce, ktoré nedovolí v priebehu 

jedného školského roka splniť ciele vyučovacieho predmetu príslušného ročníka. V tom 

prípade sa v nasledujúcom ročníku, ak to vyžaduje charakter predmetu pre nadväznosť učiva, 

začne neprebratým učivom predchádzajúceho ročníka a nie učivom toho ročníka, do ktorého 

žiak postúpil.  

Z uvedeného vyplýva, že žiak s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou s 

mentálnym postihnutím môže posledný ročník svojej školskej dochádzky ukončiť aj učivom 

nižšieho ročníka.  

Obsah a ciele obsiahnuté v obsahu vzdelávania sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam 

každého žiaka.  

Vyučujúci uplatňuje primeranosť nárokov na základe dispozícií žiaka, ktoré majú vplyv na 

prognózu jeho vývinu s cieľom zlepšovať jeho vedomosti, zručnosti a návyky a zvyšovať tým 

jeho šance na zlepšovanie kvality jeho života.  

Pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím nie sú určené vzdelávacie štandardy pre jednotlivé ročníky, ktoré by bolo nutné 

splniť pre postup do ďalšieho ročníka.  

Výchova a vzdelávanie žiaka s AU alebo PVP sa uskutočňuje podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu (ďalej aj „IVP“), ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským 

zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.  

V prípade školskej integrácie sa na tvorbe IVP podieľa školský špeciálny pedagóg spolu s 

triednym učiteľom alebo vyučujúcimi jednotlivých predmetov, individuálne pracuje so 

žiakom AU alebo PVP s MP podľa výsledkov lekárskej a špeciálnopedagogickej diagnostiky. 



Metodicky vedie učiteľov, spolupracuje s rodičmi žiaka a so školským zariadením 

výchovného poradenstva a prevencie, ktoré vydalo písomné vyjadrenie k školskému 

začleneniu žiaka. Zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto IVP oboznámiť.  

. 

10. Dĺžka štúdia 

Špeciálna základná škola - trieda s IVP pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami má 9 ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka.  

Do prípravného, resp. 1. ročníka primárneho vzdelávania sa žiak prijíma po dovŕšení 6. roku 

v súlade s§ 19 zákona č. 245/2008 Z.z. 

Vzdelávanie žiaka sa v závislosti od jeho zdravotného stavu môže v základnej škole ( ktorá je 

špeciálnou školou alebo v škole bežného typu ) predĺžiť až do konca školského roku, 

v ktorom žiak dovŕši 18. rok svojho veku (§ 22 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.). 

 

Obsah učiva sa žiakovi, ktorý si vyžaduje predĺženie vzdelávania, sa patrične upravuje 

v individuálnom vzdelávacom programe tak, aby bol primerane rozložený. V pedagogickej 

dokumentácii sa vyznačuje ten postupový ročník, ktorého obsah vzdelávania žiak 

v príslušnom roku plní, rok školskej dochádzky sa vyznačí podľa jeho skutočného poradia.  

 

Pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím nie sú určené vzdelávacie štandardy. 

 

 

11. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie  
Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa individuálnych vzdelávacích programov.  

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne:  

„Žiak (žiacka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania.“. Ak žiak ukončil povinnú školskú 

dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzke a to nasledovne: „Žiak 

(žiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku.“.  

 

 

12. Formy výchovy a vzdelávania 

 

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa individuálnych vzdelávacích programov. 

Formy výchovy a vzdelávania určujú organizačné usporiadanie podmienok a priebehu  

vyučovacieho procesu. 

 

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

 

 individuálne 

 program Teacch 

 terapie – muzikoterapia, tanečná terapia, arteterapia 

 formy zážitkového učenia 

 tvorivá dramatika 

 blokové 

 skupinové 

 manipulačné hry 

 hry s obrázkovými kartami 

 diferencované 

 tematické vyučovanie 



 vyučovacie hodiny v triede  

 na školskom pozemku 

 v cvičnej kuchynke 

 vychádzky 

 exkurzie 

 

 

13. Povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania  

 

Pedagogickí zamestnanci  

 

– spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

 

– preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej 

komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy,  

 

– riadia svoje sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom 

raste, ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej 

komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho riešenia problémov.  

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci  

 

– svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvárajú 

predpoklady pre fungujúci, motivovaný spolupracujúci kolektív s profesionálnou klímou a 

podporujúcim prostredím,  

 

– starajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu a vytvárajú 

pre tento ich rast podmienky,  

 

– sú schopní poradiť učiteľom a obhájiť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by nepriaznivo 

ovplyvňovali ich pedagogické pôsobenie.  

 

Asistent učiteľa  

 

– pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov s AU alebo PVP s MP, ak si to 

vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia.  

 

Školský psychológ  

 

 

 

Pomocný zdravotnícky personál  

 

 

Pedagogický zbor tvorí viac ako 15 pedagogických zamestnancov. Všetci majú  

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s pedagogickou spôsobilosťou a pedagógovia, ktorí 

nespĺňajú osobitný kvalifikačný predpoklad, si ho dopĺňajú rozširujúcim štúdiom.  

 



Asistent učiteľa pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, ak si to vyžaduje 

výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia. 

 

V škole pracuje: 

 výchovný poradca, ktorý úzko spolupracuje s ostatnými pedagógmi a rodičmi pri 

riešení výchovných problémov žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese a tiež 

zabezpečuje agendu spojenú s prijímacím pokračovaním žiakov do odborných učilíšť 

a praktickej školy 

 koordinátor environmentálnej výchovy 

 koordinátor zdravej školy  

 koordinátor protidrogovej prevencie. 

 

Metodické orgány zahŕňajú metodické združenie prípravného - 4. ročníka, predmetové 

komisie spoločenskovedných a prírodovedných predmetov 5. – 9. ročníka. 

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 v rámci okresu, kraja a celého Slovenska, 

výtvarné súťaže 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 

a floorbalový tím. 

 

14. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovy a vzdelávania  
Učebne (triedy) vybavené viacúčelovým, výškovo nastaviteľným nábytkom, s priestorom pre 

relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania.  

Učebne pre jednotlivé vyučovacie predmety vybavené špeciálnym nábytkom, prístrojmi, 

nástrojmi, pomôckami, technikou, materiálmi.  

Štruktúrované priestory na individuálne vzdelávanie žiakov s AU alebo PVP s MP.  

Priestory pre telovýchovné aktivity s bezpečným povrchom, náradím a náčiním.  

Priestory pre prípravné práce učiteľa, priestory na uloženie pomôcok.  

Priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (školský klub detí, záujmové krúžky a 

voľnočasové aktivity) vybavené pracovným a odpočinkovým nábytkom, priestormi pre učenie 

sa, s pomôckami pre relaxáciu.  

Priestory pre stravovanie rešpektujúce hygienické normy a špecifiká individuálnych potrieb 

žiaka s AU alebo PVP s MP.  

Priestory pre vedenie školy a potrebných nepedagogických zamestnancov (miestnosť 

riaditeľa, zástupcu, hospodára, výchovného poradcu, liečebného pedagóga, školského 

psychológa a pod.),so zodpovedajúcim technickým vybavením a nábytkom.  

Miestnosť pre uskladnenie učebníc, archív.  

Priestory pre odkladanie odevov a obuvi (šatne),  



Spoločné priestory pre hygienu, vrátane WC, žiakov a žiačky, učiteľov a učiteľky vybavené 

dávkovačmi pre tekuté mydlo, zásobník s dezinfekčným prostriedkom a zásobníkmi pre 

jednorazové utierky,  

Ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy. 

Škola má zriadených 12 tried,  niektoré sú vybavené viacúčelovým  nastaviteľným nábytkom. 

 

Vyučovací proces prebieha v troch budovách:  

 v hlavnej budove sa učia mladší žiaci A a B variantu, nachádzajú sa tu 4 triedy, 

priestory pre vedenie školy, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, školská 

jedáleň a kuchyňa, v  triede pre žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi 

vývinovými poruchami sú štruktúrované priestory na individuálne vzdelávnie. 

 v druhej  budove  sú  umiestnení  starší žiaci    A a B  variantu, nachádza sa  tu 5 tried,  

zborovňa, učebňa výpočtovej techniky a cvičná kuchynka. 

 V budove internátu sú 3 triedy pre žiakov A, B a C variantu, pre žiakov s IVP, 

priestory špeciálnej materskej školy a centrum špeciálnopedagogického poradenstva 

s 3 miestnosťami pre prácu administratívneho pracovníka, psychopéda, logopéda, 

somatopéda a fyzioterapeuta.   

Vzhľadom na celkový počet žiakov sú priestory školy nedostačujúce. 

 

Odborné učebne: telocvičňa, učebňa výpočtovej techniky, školské dielne a cvičná kuchynka. 

Žiaci majú možnosť využívať 10 počítačov a14 notebookov,  na ktorých je zavedený internet. 

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

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

PC s tlačiarňou.   

 

Vybavenie kabinetov je postačujúce, avšak je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať 

a modernizovať.   

 

Škola má k dispozícií knižnicu pre žiakov a učiteľov, átrium, novovybudované  školské 

ihrisko, doskočisko pre skok do diaľky, školský pozemok, detské ihrisko s preliezačkami, 

vonkajšie posedenie s krbom na odpočinkovú činnosť. 

 

Zabezpečený je bezbariérový prístup do každej budovy školy, priestory pre odkladanie 

odevov a obuvi, spoločné priestory pre hygienu, vrátane WC pre žiakov,  žiačky a učiteľov.  

Hromadné stretávanie žiakov celej školy sa uskutočňuje v priestoroch chodby hlavnej 

budovy.  

 

 

15.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní  
Zdravé prostredie tried - nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha, 

dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie, 

osvetlenie, vykurovanie.  

Priestor pre ošetrenie úrazu a na krátkodobý pobyt zraneného, resp. chorého žiaka, alebo 

žiaka v čase akútneho zhoršenia jeho psychických problémov.  

Výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná kontrola z 

hľadiska bezpečnosti,  

Lekárničky na pracovisku - vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na 

rýchlu zdravotnú pomoc, linku dôvery, políciu,  

Zabezpečenie vhodného pitného a stravovacieho režimu.  



Dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok v 

priestoroch školy a jej okolí, a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných 

školou. 

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  výchova, fyzika, chémia, remeselná výchova, umelecká výchova, športové hry.  

 

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

a neodkladne sa odstraňujú prípade zistené nedostatky. 

 

 

16. Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov  
Školský vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím je vypracovaný na základe tohto vzdelávacieho 

programu, ktorý je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie. 

 

17. Vyučovací jazyk 

Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UČEBNÉ OSNOVY 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1., 2., 3., ROČNÍK 

PRE ŽIAKOV S AUTIZMOM ALEBO ĎALŠÍMI PERVAZÍVNYMI 

VÝVINOVÝMI  PORUCHAMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRAFOMOTORICKÉ CVIČENIA 

PRE ŽIAKOV S AUTIZMOM ALEBO ĎALŠÍMI PERVAZÍVNYMI 

VÝVINOVÝMI  PORUCHAMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 
Vyučovací predmet Grafomotorické cvičenia  nadväzuje vo výchovno-vzdelávacom procese 

na vzdelávacie oblasti  štátneho vzdelávacieho programu: Jazyk a komunikácia, najmä na 

predmet rozvíjanie grafomotorických zručností. 

U väčšiny detí s poruchou autistického spektra je grafomotorika a kresba jednou z najťažších 

oblastí vzdelávania. Grafomotorické funkcie, vizuomotorická koordinácia, jemná motorika 

a schopnosť žiakov komunikovať písomnou formou sú výrazne narušené, preto je zaradenie 

grafomotorických cvičení do vzdelávacieho programu veľmi potrebné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

 

ROZSAH   

 
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

 

Prípravný ročník – 1.úroveň 

 

CIELE 

 
 vytvárať základné predpoklady pre rozvíjanie zručnosti písania 

 rozvíjať hrubú motoriku 

 rozvíjať jemnú motoriku 

 

OBSAH 

 
 cibrenie motoriky rúk nasledujúcimi činnosťami – mávanie, tlieskanie, hladkanie, 

odhadzovanie lopty, chytanie lopty, ťahanie, tlačenie, kotúľanie, stláčanie jemnej 

penovej loptičky, prekladanie penovej alebo masážnej loptičky z ruky do ruky. 

 zlepšovanie schopnosti imitácie pohybov rúk –solenie drobenie, umývanie rúk, 

kývanie ukazovákom, približovanie a rozťahovanie prstov od seba, mávanie na 

rozlúčku. 

 imitácia pohybov rúk prostredníctvom „hrania“ na jednoduchých hudobných 

nástrojoch. 

 činnosti na zlepšovanie hrubej motoriky a koordinácie – kráčať dookola, chodiť cez, 

preliezť, stúpať, klesať, podliezať, behať, skákať znožmo, chodiť po čiare, imitovať 

pohyby zvierat, spontánne behať, chodiť po nerovnom teréne, chodiť po schodoch 

hore a dole, realizovať uvoľňovacie a relaxačné cvičenia za sprievodu hudby a spevu. 

 

 

Prípravný ročník – 2.úroveň 

 

CIELE 

 
 zlepšiť hrubú a jemnú motoriku rúk 

 zlepšiť jemnú motoriku prstov 

 

OBSAH 

 
 hra s prstovými farbami – odtlačky v horizontálnej i vertikálnej polohe 

 hra s pieskom 

 hra s vodou – prelievanie, naberanie do fľaše 

 hra a experimentovanie s plastelínou 

 vkladanie a vykladanie mincí z nádoby 

 navíjanie klbka 

 navliekanie korálikov 



 šrobovanie uzáverov  

 vkladanie korálikov  do fliaš 

 stavba radu z gombíkov 

 odomykanie a zamykanie dverí 

 hra s kockami 

 skladanie plošných skladačiek 

 používanie jednoduchých detských „remeselných a kuchynských“ nástrojov 

 

 

Prípravný ročník – 3.úroveň 

 

CIELE 

 
 nadobudnúť  prvé skúsenosti v používaní písacieho nástroja 

 

OBSAH 

 
 používanie oboch rúk pri cvičení jemnej a hrubej motoriky, uvoľňovacie cviky 

zápästia a prstov 

 nácvik uchopovania písacieho nástroja ( hrubej pastelky, kriedy ) do dlane 

 čmáranie na tabuľu 

 nacvičovanie uchopovania písacieho nástroja ( pastelky, ceruzky ) prstami 

 zanechávanie stopy na papieri 

 nácvik voľného čmárania 

 opakované čmáranie dominantnou rukou 

 vedenie žiaka k správnej pozícii tela pri písaní 

 riadené kruhové čmáranie 

 čmáranie vertikálnym smerom – k hornej a dolnej časti papiera bez prerušovania 

 dotváranie obrázkov pomocou čmáraniny 

 

 

 

PROCES 
 

Tempo práce, jednotlivé cvičenia a úlohy je potrebné prispôsobiť individuálnym 

schopnostiam žiaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ROČNÍK 

 

ROZSAH 

 
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

1.ročník – 1.úroveň 

 

CIELE 

 
 zlepšiť hrubú a jemnú motoriku rúk 

 zlepšiť jemnú motoriku prstov 

 

OBSAH 

 
 hra s prstovými farbami – odtlačky v horizontálnej i vertikálnej polohe 

 hra s pieskom 

 hra s vodou – prelievanie, naberanie do fľaše 

 hra a experimentovanie s plastelínou 

 vkladanie a vykladanie mincí z nádoby 

 navíjanie klbka 

 navliekanie korálikov 

 šrobovanie uzáverov  

 vkladanie koráliek do fliaš 

 stavba radu z gombíkov 

 odomykanie a zamykanie dverí 

 hra s kockami 

 skladanie plošných skladačiek 

 používanie jednoduchých detských „remeselných a kuchynských“ nástrojov 

 

 

1.ročník – 2.úroveň 

 

CIELE 

 
 nadobudnúť prvé skúsenosti s používaním písacieho nástroja a vedením jeho stopy 

 zvládnuť prípravné cviky na písanie 

 

OBSAH 

 
 používanie oboch rúk pri cvičení jemnej a hrubej motoriky 

 uvoľňovacie a nácvičné  grafomotorické cviky 

 koordinované vedenie čiary – rovnej čiary, kruhu 

 uchopovanie písacieho nástroja ( farbičky, ceruzky ) dlaňou 

 uchopovanie písacieho nástroja nástroja ( farbičky, ceruzky ) prstami 

 vedenie žiaka k správnej pozícii tela pri písaní 



 zanechávanie farebnej stopy na podložke voľným čmáraním 

 opakované čmáranie dominantnou rukou 

 obkresľovanie makiet s geometrickými tvarmi 

 obkresľovanie predpísaných veľkých tlačených tvarov písmen – A,E,I,O,U 

 

 

1.ročník – 3.úroveň 

 

CIELE 

 
 vedieť vytvoriť na podložke/papieri stopy písacím nástrojom 

 rozvíjať napodobňovanie pri písaní 

 

OBSAH 

 
 opakované čmáranie dominantnou rukou – kruhové čmáranie, čmáranie vertikálnym 

smerom 

 učiť žiaka postupne nakresliť nasledujúce tvary – vodorovná čiara v smere zľava 

doprava, kružnica proti smeru hodinových ručičiek, kružnica v smere hodinových 

ručičiek, spojenie dvojice bodov čiarou, spojenie niekoľkých bodov čiarou, imitovať 

kreslenie prekrížených čiar - +, X 

 vyfarbovanie jednoduchých geometrických tvarov 

 niekoľkonásobné obkresľovanie veľkých tvarov – čiar v tvare oblúka, vlnovky 

 niekoľkonásobné obkresľovanie obrysov jednoduchých plošných geometrických 

tvarov – štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kruh, elipsa 

 kreslenie šikmých čiar do riadkov 

 obkresľovanie veľkých tlačených písmen – krátke a dlhé samohlásky, spoluhlásky 

M,L,V,T,P 

 

 

PROCES 

 
Tempo práce, jednotlivé cvičenia a úlohy je potrebné prispôsobiť individuálnym 

schopnostiam žiaka. Je možné, že na konci školského  roka  žiak nebude mať osvojené 

grafomotorické zručnosti predpísané ŠVP a upevňované ŠkVP v predmete grafomotorické 

cvičenia. Je však predpoklad, že sústavným precvičovaním  dané grafomotorické zručnosti  

žiak nadobudne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁVANIE SVETA 

PRE ŽIAKOV S AUTIZMOM ALEBO ĎALŠÍMI PERVAZÍVNYMI 

VÝVINOVÝMI  PORUCHAMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

 

Vyučovací predmet Poznávanie sveta nadväzuje vo výchovno-vzdelávacom procese na 

vzdelávacie oblasti štátneho vzdelávacieho programu Príroda a spoločnosť a Človek 

a spoločnosť, najmä na predmet Vecné učenie. 

 

Cieľom predmetu je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a spoločnosti, a to na 

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

zážitkového učenia, upevňovať a prehlbovať poznatky získané v predmete Vecné učenie. 

 

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej 

prírody, poznávajú zmeny v prírode, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny 

ovplyvňujú činnosti ľudí. 

 

Zo spoločenskovednej oblasti žiaci spoznávajú školské prostredie a jeho najbližšie okolie, 

dôležité dopravné značky, pravidlá cestnej premávky. Aktívne – formou hier sa pripravujú na 

aktívnu účasť v cestnej premávke. Upevňujú si základné návyky nevyhnutné na ochranu 

zdravia. 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné individuálne pre každého žiaka citlivo 

zvažovať výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov, pomôcok a vhodnú 

formu motivácie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ROČNÍK 

 

ROZSAH 

 
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

 

1. ročník  - 1.úroveň 
 

CIELE 

 
 poznať osobné údaje 

 orientovať sa v priestore 

 orientovať sa v čase 

 spoznávať prírodu v priamom kontakte prostredníctvom vychádzok 

 orientovať sa v bežných životných situáciách 

 prostredníctvom tvorivej dramatiky a zážitkového učenia – formou hier utvrdzovať 

a lepšie chápať daný obsah učiva 
 

OBSAH 

 
Základná orientácia 

 
 poznať svoje meno, priezvisko, mená spolužiakov 

 orientácia v priestore – v triede, v budove školy 

 spoznávanie zariadenia triedy , pomenovanie, označenie zariadenia triedy podľa 

názvu, uloženie predmetov na dané miesto 

 porozumenie jednoduchým časovým údajom: deň – noc, svetlo – tma 

 spoznávanie vlastného tela: ukázanie, označenie aspoň troch pomenovaných častí 

svojho tela, tela spolužiaka 

 

Poznávanie prírody 

 

 domáce zvieratá: pes, mačka 

 voľne žijúce zvieratá: myš, medveď 

 pojmy: vtáky a hmyz 

 rastliny: kvety a stromy 

 pozorovanie zmien v prírode: ročné obdobia 

 pozorovanie zvierat, rastlín, počasia prostredníctvom vychádzok 

 poznávanie zvierat, rastlín prostredníctvom krabicových úloh, puzzlí, pexesa, 

vkladačiek.... 

 

Orientácia v bežných životných situáciách 

 

 verejná doprava: výstup a nástup do dopravného prostriedku, nácvik na dopravnom 

ihrisku 



 správanie sa v obchode, rozoznať aspoň dva obchody podľa zamerania- potraviny, 

papiernictvo 

 rozoznávanie základných potravín, pomenovanie – označenie podľa názvu 

 úloha lekára a zdravotnej sestra, rolové hry na danú tému 

 

 

1. ročník  – 2.úroveň 
 

CIELE 
 

 poznať najjednoduchšie priestorové pojmy a vzťahy, tieto vyjadriť manipuláciou 

s predmetmi, pohybom 

 spoznávať, pomenovať, označiť  predmety a činnosti s ktorými sa žiaci stretávajú 

v triede a v škole 

 získať predstavu o ročných obdobiach 

 spoznávať týždeň v kalendári 

 poznať niektoré rastliny a zvieratá 

 predlžovať dĺžku pozorovania zvierat, rastlín, udržovať očný kontakt 

 vedieť šetrne zaobchádzať s pomôckami, nepoškodzovať zariadenie triedy 

 vedieť si pripraviť jednoduché zdravé pokrmy s asistenciou učiteľa 

 

OBSAH 

 
Trieda, škola a okolie školy 

 

 pomôcky a zariadenie triedy 

 školské potreby a hračky 

 poznanie svojho mena, priezviska, meno svojho učiteľa a mená spolužiakov 

 rozlíšenie vyučovacej hodiny a prestávky 

 základné návyky slušného správania – pozdravenie, poprosenie, poďakovanie 

 poznávanie najbližšieho okolia školy 

 vychádzky realizované v okolí školy 

 

Orientácia v čase 

 

 porozumenie časovým údajom a vzťahom: deň-noc, ráno -večer, dnes-zajtra 

 zhotovenie obrázkového týždňa, správne označovanie obrázkov podľa verbálnych 

pokynov 

 

Príroda 

 

 pozorovanie zmien prírody a počasia na vychádzkach 

 pomenovanie, označenie ročných období na obrázkoch s využitím metód tvorivej 

dramatiky a zážitkového učenia 

 osvojovanie základných pojmov umožňujúcich poznať sledované predmety a javy: 

teplo -  zima, slnko, vietor, dážď, sneh, mráz 

 obrázky k téme Príroda správne priraďovať, dopĺňať v krabicových úlohách 



 zvieratá v prírode: domáce zvieratá – pes, mačka, krava, koza, prasa, sliepka, hus, 

zajac, kôň, voľne žijúce zvieratá – myš, jež, medveď líška, vtáky a hmyz – drozd, 

lastovička, motýľ, včela, mucha, lienka, sýkorka 

 rastliny v prírode: kvety – ruža, tulipán, stromy – hruška, jabloň, slivka, čerešňa, 

marhuľa, broskyňa a ich plody, kríky – maliny a ríbezle 

 

 

Starostlivosť o zdravie 

 

 spoznávanie základných častí ľudského tela 

 zdravie, choroba, lekár, lieky – rolové hry 

 osvojiť si základné hygienické návky 

 zdravá výživa 

 vychádzka do zdravotného strediska 

 

Bezpečnosť cestnej premávky 

 

 chôdza po chodníku 

 semafory, prechádzanie cez cestu 

 hry na dopravnom ihrisku 

 

Obchod 

 

 poznávanie názvov obchodov globálnou metódou 

 správne označenie potravín podľa verbálnych pokynov – ukazovanie, podávanie 

 poznávanie mincí, hry s mincami 

 triedenie potravín, ovocia a zeleniny v krabicových úlohách 

 

Domov a rodina  

 

 rodičia, súrodenci, ich mená 

 zariadenie bytu – stavby zo skladačiek 

 

 

1. ročník  – 3.úroveň 
 

 

CIELE 
 

 precvičovať a upevňovať poznatky o prírode a spoločnosti z najbližšieho okolia 

 utvrdzovať si základné spoločenské a hygienické návyky 

 orientovať sa v budove školy 

 na vychádzkach pozorovať zmeny rastlín počas roka 

 spoznávať domáce a voľne žijúce zvieratá a ich mláďatá 

 vedieť si vybrať zdravé potraviny, kultúrne stolovať 

 

 

 

 



 

OBSAH 
 

Škola a život v škole 

 

 pomenovanie zariadenia triedy, triedenie školských potrieb a hračiek, ich uloženie 

 poznať meno svojho učiteľa 

 orientovať sa v budove školy, reagovať správne na verbálne pokyny 

 osvojiť si základné pravidlá cestnej premávky formou zážitkového učenia- rozlíšenie 

vozovky a chodníka, význam svetelných signálov 

 realizácia dopravných hier na školskom dvore 

 

 Jeseň 

 

 pozorovanie zmien v prírode, vychádzky 

 príprava ovocných jedál 

 zhotovenie jesenného kútika prírody 

 

Domov a jeho okolie 

 

 poznávanie mien členov rodiny, zhotovenie vlastnej knihy s asistenciou učiteľa 

 pomenovanie, označenie predmetov v byte, pexesá, ich triedenie v krabicových 

úlohách 

 nákup základných potravín 

 

Zima 

 

 pozorovanie zmien v prírode, vychádzky 

 zimné športy – pravidlá bezpečnosti 

 vianočné tradície, pečenie a zdobenie medovníkov 

 

Starostlivosť o zdravie 

 

 predchádzanie úrazom a chorobám 

 úloha lekára, rolové hry 

 

Jar 

 

 pozorovanie zmien v prírode 

 spoznávanie jarných kvetov – snežienka, fialka, rozlišovanie častí rastlín: koreň 

stonka, list a kvet 

 starostlivosť o rastliny v kútiku živej prírody 

 domáce zvieratá a ich mláďatá 

 

Práca a odpočinok 

 

 deň a jeho časti: ráno, poludnie, večer 

 týždeň: pracovné dni a dni odpočinku 

 názvy dní v týždni – globálne čítanie 



 

 

Leto 

 

 pozorovanie zmien v prírode, vychádzky 

 poznávanie rôznych druhov ovocia a zeleniny – pexesá, skladačky 

 vychádzky – lúčne kvety, názvy jarných mesiacov 

 

 

PROCES 
 

Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania prírody a spoločenského diania na 

vychádzkach,  precvičovanie a upevňovanie učiva prostredníctvom vykonávania praktických 

činností formou zážitkového učenia pri všetkých témach. 

Z organizačných foriem sa sústredíme na formy zážitkového učenia  a individuálnu prácu so 

žiakmi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. ROČNÍK 

 

ROZSAH 

 
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

 

2. ročník – 1. úroveň 
 

CIELE 

 
 poznať osobné údaje blízkych ľudí 

 orientovať sa v priestore 

 orientovať sa v čase 

 spoznávať prírodu v priamom kontakte prostredníctvom vychádzok 

 orientovať sa v bežných životných situáciách 

 prostredníctvom tvorivej dramatiky a zážitkového učenia – formou hier utvrdzovať 

a lepšie chápať daný obsah učiva 
 

OBSAH 

 
Základná orientácia 

 
 poznať mená rodičov, súrodencov,  mená spolužiakov a učiteľa 

 orientácia v priestore – v triede, v budove školy 

 spoznávanie zariadenia triedy , pomenovanie, označenie zariadenia triedy podľa 

názvu, uloženie predmetov na dané miesto 

 porozumenie jednoduchým časovým údajom: dopoludnia, režim dňa 

 spoznávanie vlastného tela: ukázanie, označenie aspoň troch pomenovaných častí tela 

spolužiaka, učiteľa 

 

Poznávanie prírody 

 

 domáce zvieratá: krava, sliepka 

 ďalšie voľne žijúce zvieratá 

 pojmy: vtáky a hmyz 

 rastliny: kvety a stromy 

 pozorovanie zmien v prírode: ročné obdobia, teplo, zima, dážď, slnko 

 pozorovanie zvierat, rastlín, počasia prostredníctvom vychádzok 

 poznávanie zvierat, rastlín prostredníctvom krabicových úloh, puzzlí, pexesa, 

vkladačiek.... 

 

Orientácia v bežných životných situáciách 

 

 verejná doprava: výstup a nástup do dopravného prostriedku, nácvik na dopravnom 

ihrisku 

 postupné spoznávanie dopravných prostriedkov: auto, autobus, električka 



 správanie sa v obchode, rozoznať aspoň dva obchody podľa zamerania- potraviny, 

drogéria 

 rozoznávanie základných potravín, pomenovanie – označenie podľa názvu 

 úloha zubného  lekára a zdravotnej sestra, rolové hry na danú tému 

 vedieť nájsť v meste lekáreň 

 

 

2. ročník – 2. úroveň 
 

CIELE 

 

 poznať najjednoduchšie priestorové pojmy a vzťahy, tieto vyjadriť manipuláciou 

s predmetmi, pohybom 

 vedieť sa orientovať v triede a v budove školy 

 poznať mená ročných období 

 spoznávať týždeň v kalendári 

 poznať niektoré rastliny a zvieratá miestnej oblasti 

 uvedomovať si rozdiely v počasí 

 predlžovať dĺžku pozorovania zvierat, rastlín, udržovať očný kontakt 

 nadobudnúť správny vzťah k spoločnému majetku – pomôcky, zariadenie triedy 

 vedieť si pripraviť jednoduché zdravé pokrmy s asistenciou učiteľa 

 vedieť správne reagovať na verbálne pokyny počas vyučovacej hodiny, precvičovať 

a upevňovať získané poznatky z Vecného učenia 

 

OBSAH 
 

Trieda, škola a okolie školy 

 

 poznávanie, pomenovanie a rozlíšenie predmetov a činností s ktorými sa žiaci 

stretávajú - pomôcky a zariadenie triedy, školské potreby 

 poznanie mena svojho učiteľa a mená spolužiakov 

 rozlíšenie vyučovacej hodiny a prestávky 

 základné návyky slušného správania – pozdravenie, poprosenie, poďakovanie 

 poznávanie najbližšieho okolia školy 

 orientácia v okolí školy 

 vychádzky realizované v okolí školy 

 

Orientácia v čase 

 

 porozumenie časovým údajom a vzťahom: dnes, včera, zajtra, poludnie 

 zhotovenie obrázkového týždňa, správne označovanie obrázkov podľa verbálnych 

pokynov 

 

Príroda 

 

 pozorovanie zmien prírody a počasia na vychádzkach, charakteristické znaky ročných 

období 



 pomenovanie, označenie ročných období na obrázkoch s využitím metód tvorivej 

dramatiky a zážitkového učenia 

 obrázky k téme Príroda správne priraďovať, dopĺňať v krabicových úlohách 

 

 zvieratá v prírode: domáce zvieratá – pes, mačka, krava, koza, prasa, sliepka, hus, 

zajac, kôň, voľne žijúce zvieratá – myš, jež, medveď líška, vtáky a hmyz – drozd, 

lastovička, motýľ, včela, mucha, lienka, sýkorka 

 rastliny v prírode: kvety – ruža, tulipán, stromy – hruška, jabloň, slivka, čerešňa, 

marhuľa, broskyňa a ich plody, kríky – maliny a ríbezle 

 

Starostlivosť o zdravie 

 

 pomenovanie, označenie jednotlivých častí tela: hlava, krk, trup, končatiny 

 pomenovanie, ukázanie hlavných častí tváre: čelo, líca, oči, nos, ústa, brada, uši 

 zdravie, choroba, lekár, lieky – rolové hry 

 osvojiť si základné hygienické návky 

 zdravá výživa 

 vychádzka do zdravotného strediska 

 

Bezpečnosť cestnej premávky 

 

 prechádzanie cez cestu s pomocou 

 spoznávanie niektorých dopravných značiek  - prechod pre chodcov 

 semafory, prechádzanie cez cestu 

 hry na dopravnom ihrisku 

 

Obchod 

 

 poznávanie názvov obchodov globálnou metódou 

 správne označenie potravín podľa verbálnych pokynov – ukazovanie, podávanie 

 poznávanie mincí, hry s mincami 

 triedenie potravín, ovocia a zeleniny v krabicových úlohách 

 primerané a slušné správanie v obchode 

 

Domov a rodina  

 

 mená najbližších príbuzných: stará mama, starý otec, teta, strýko a iné 

 pomenovanie, označenie častí bytu: kuchyňa, izba, kúpelňa, WC ..... 

 pomenovanie, označenie zariadenia bytu 

 zariadenie bytu – stavby zo skladačiek 

 

 

2.ročník  – 3.úroveň 
 

CIELE 
 

 orientovať sa v budove školy 

 poznať názvy ročných období a dní v týždni 



 osvojiť si zásady životosprávy a kultúrneho správania 

 orientovať sa v budove školy 

 na vychádzkach pozorovať zmeny rastlín počas roka 

 spoznávať domáce a voľne žijúce zvieratá a ich mláďatá 

 

 vedieť si vybrať zdravé potraviny, kultúrne stolovať 

 

OBSAH 
 

Škola a jej okolie 

 

 pomenovanie zariadenia triedy, triedenie školských potrieb a hračiek, ich uloženiena 

lavicu, do aktovky, ich udržiavanie 

 rozlišovať čo je spoločné a čo je osobné 

 spoznávanie zamestnancov školy 

 spoznávanie objektov v okolí školy 

 slušne pozdraviť, požiadať o niečo (prostredníctvom predmetných symbolov) 

 orientovať sa v budove školy, reagovať správne na verbálne pokyny 

 osvojiť si základné pravidlá cestnej premávky formou zážitkového učenia- rozlíšenie 

vozovky a chodníka, význam svetelných signálov 

 realizácia dopravných hier na školskom dvore 

 

 

Jeseň 

 

 pozorovanie zmien v prírode, vychádzky 

 poznať pojmy slnečný, hmlistý, daždivý 

 jesenné mesiace a ich názvy 

 rozoznať sad, záhradu a park 

 oboznamovanie sa s časovými údajmi: hodina, deň, noc, dnes, včera, zajtra, teraz, 

potom, skôr, neskôr 

 príprava ovocných jedál 

 zhotovenie jesenného kútika prírody 

 

Rodina a spoločnosť 

 

 poznávanie mien členov rodiny, zhotovenie vlastnej knihy s asistenciou učiteľa 

 orientácia v príbuzenských vzťahoch: stará mama, starý otec, vnučka, vnuk 

 pomenovanie, označenie predmetov v byte, pexesá, ich triedenie v krabicových 

úlohách 

 triedenie predmetov podľa účelu – nábytok, kuchynský riad, hračky, školské potreby 

 oprava obuvi 

 orientácia na pošte, jej služby 

 nákup základných potravín 

 

Zima 

 

 pozorovanie zmien v prírode, vychádzky 



 pomenovanie, označenie zimných mesiacov 

 listnaté a ihličnaté stromy – smrek, borovica 

 zvieratá v zime – srnec, jeleň, líška, drozd, sýkorka, vrabec, vrana 

 zimné športy – pravidlá bezpečnosti 

 vianočné tradície, pečenie a zdobenie medovníkov 

 

Starostlivosť o zdravie 

 

 predchádzanie úrazom a chorobám 

 základné hygienické návyky pri manipulácii s jedlom 

 udržiavanie čistoty odevu a obuvi 

 úloha lekára, rolové hry 

 

Jar 

 

 pozorovanie zmien v prírode 

 pomenovanie jarných mesiacov 

 pozorovanie zmien v prírode – otepľovanie odmäk 

 pozorovanie činností dospelých a detí 

 spoznávanie jarných kvetov – snežienka, fialka, prvosienka  rozlišovanie častí rastlín: 

koreň stonka, list a kvet 

 starostlivosť o rastliny v kútiku živej prírody 

 nebezpečenstvo požiaru pri vypaľovaní trávy 

 domáce zvieratá a ich mláďatá – pes, mačka, hus, sliepka, prasiatko, krava, kôň a iné 

 

Práca a odpočinok 

 

 deň a jeho časti: ráno, poludnie, večer 

 pojmy dielňa, továreň, predajňa 

 poznávanie výrobkov, ktoré sa denne používajú 

 týždeň: pracovné dni a dni odpočinku 

 názvy dní v týždni – globálne čítanie 

 

 

Leto 

 

 pozorovanie zmien v prírode, vychádzky 

 názvy letných mesiacov 

 jedovaté rastliny – huby 

 ochrana prírody 

 poznávanie rôznych druhov ovocia a zeleniny – pexesá, skladačky 

 vychádzky – lúčne kvety, názvy jarných mesiacov 

 

Bezpečnosť cestnej premávky 

 

 dodržiavanie zásad správneho a bezpečného prechádzania cez cestu, po chodníku 

 vedieť čo je križovatka, ako prechádzať cez riadenú križovatku 

 



PROCES 
 

Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania prírody a spoločenského diania na 

vychádzkach,  precvičovanie a upevňovanie učiva prostredníctvom vykonávania praktických 

činností formou zážitkového učenia pri všetkých témach. 

Z organizačných foriem sa sústredíme na formy zážitkového učenia  a individuálnu prácu so 

žiakmi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ROČNÍK 

 

ROZSAH 

 
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

 

3. ročník – 1. úroveň 
 

CIELE 

 
 poznať osobné údaje blízkych ľudí 

 orientovať sa v priestore 

 orientovať sa v čase 

 spoznávať prírodu v priamom kontakte prostredníctvom vychádzok 

 orientovať sa v bežných životných situáciách 

 prostredníctvom tvorivej dramatiky a zážitkového učenia – formou hier utvrdzovať 

a lepšie chápať daný obsah učiva 

 
 

OBSAH 

 
Základná orientácia 

 
 vzťahy v rodine: rodičia a súrodenci 

 orientácia v najbližšom okolí školy – návšteva obchodu, zdravotného strediska 

 spoznávanie zariadenia triedy , pomenovanie, označenie zariadenia triedy podľa 

názvu, uloženie predmetov na dané miesto 

 porozumenie jednoduchým časovým údajom: dnes, ráno, večer 

 spoznávanie vlastného tela: ukázanie, označenie aspoň troch pomenovaných častí tela  

iného človeka 

 

Poznávanie prírody 

 

 domáce zvieratá: krava, sliepka 

 ďalšie voľne žijúce zvieratá – jež, líška 

 pojmy: vtáky a hmyz . lastovička včela, mucha 

 rastliny: kvety a stromy – vedieť, že majú plody 

 pozorovanie zvierat, rastlín, počasia prostredníctvom vychádzok 

 poznávanie zvierat, rastlín prostredníctvom krabicových úloh, puzzlí, pexesa, 

vkladačiek.... 

 

Orientácia v bežných životných situáciách 

 

 výstup a nástup do dopravného prostriedku 

 nácvik samostatného prechodu cez cestu 

 rozoznávať najbežnejšie obchody – globálne čítanie 



 určovať hodnotu mincí 

 spoznať čistiareň, kaderníctvo 

 stravovacie zariadenia – jedáleň a reštaurácia 

 návšteva pošty – orientácia na pošte 

 telefonovanie – pozdrav, predstavenie, rozhovor, ukončenie rozhovoru 

 vychádzky do zdravotného strediska, rolové hry 

 

 

3. ročník  – 2.úroveň 

 

CIELE 
 

 poznať najjednoduchšie priestorové pojmy a vzťahy, tieto vyjadriť manipuláciou 

s predmetmi, pohybom 

 vedieť sa orientovať v budove školy, na ceste z domu do školy 

 poznať mená ročných období 

 spoznávať týždeň v kalendári 

 poznať mená mesiacov 

 poznať niektoré rastliny a zvieratá miestnej oblasti 

 uvedomovať si rozdiely v počasí 

 predlžovať dĺžku pozorovania zvierat, rastlín, udržovať očný kontakt 

 nadobudnúť správny vzťah k spoločnému majetku – pomôcky, zariadenie triedy 

 vedieť si pripraviť jednoduché zdravé pokrmy s asistenciou učiteľa 

 osvojiť si základné pravidlá kultúrneho správania 

 vedieť správne reagovať na verbálne pokyny počas vyučovacej hodiny, precvičovať 

a upevňovať získané poznatky z Vecného učenia 

 

 

OBSAH 
 

Trieda, škola a okolie školy 

 

 poznávanie, pomenovanie a rozlíšenie predmetov a činností s ktorými sa žiaci 

stretávajú – pomenovanie pomôcok na lavici, v aktovke 

 základné návyky slušného správania – pozdravenie, poprosenie, poďakovanie 

 poznávanie najbližšieho okolia školy 

 orientácia v okolí školy 

 vychádzky realizované v okolí školy 

 

Orientácia v čase 

 

 porozumenie časovým údajom a vzťahom: ráno, poludnie, popoludnie 

 určenie dní v týždni – deň ktorý predchádzal, ktorý nasleduje 

 kalendár – dni, týždne, mesiace 

 zhotovenie obrázkového týždňa, správne označovanie obrázkov podľa verbálnych 

pokynov 

 

 



Príroda 

 

 pozorovanie zmien prírody a počasia na vychádzkach, charakteristické znaky ročných 

období 

 kalendár prírody 

 pomenovanie, označenie ročných období na obrázkoch s využitím metód tvorivej 

dramatiky a zážitkového učenia 

 obrázky k téme Príroda správne priraďovať, dopĺňať v krabicových úlohách 

 

 zvieratá v prírode: domáce zvieratá – pes, mačka, krava, koza, prasa, sliepka, hus, 

zajac, kôň, voľne žijúce zvieratá – myš, jež, medveď líška, vtáky a hmyz – drozd, 

lastovička, motýľ, sýkorka, včela, mucha, lienka,  

 rastliny v prírode: kvety – ruža, tulipán, stromy – hruška, jabloň, slivka, čerešňa, 

marhuľa, broskyňa a ich plody, kríky – maliny a ríbezle 

 jedovaté rastliny – huby 

 precvičovanie  a utvrdzovanie poznatkov získaných v predmete Vecné učenie 

 

 

Starostlivosť o zdravie 

 

 pomenovanie, označenie jednotlivých častí tela: hlava, krk, trup, končatiny 

 pomenovanie, ukázanie hlavných častí tváre: čelo, líca, oči, nos, ústa, brada, uši 

 zdravie, choroba, lekár, lieky – rolové hry 

 osvojiť si základné hygienické návky 

 zdravá výživa 

 vychádzka do zdravotného strediska 

 

Bezpečnosť cestnej premávky 

 

 prechádzanie cez cestu s pomocou 

 dodržiavanie pravidiel cestnej premávky pre chodcov 

 spoznávanie niektorých dopravných značiek  - značky so zákazom a príkazové 

dopravné značky 

 semafory, prechádzanie cez cestu 

 hry na dopravnom ihrisku 

 

Obchod 

 

 poznávanie názvov obchodov globálnou metódou 

 rozoznávanie obchodov podľa zamerania 

 správne označenie potravín podľa verbálnych pokynov – ukazovanie, podávanie 

 poznávanie mincí, hry s mincami 

 triedenie potravín, ovocia a zeleniny v krabicových úlohách 

 primerané a slušné správanie v obchode 

 

Domov a rodina  

 

 mená najbližších príbuzných: stará mama, starý otec, teta, strýko a iné 

 vzťahy medzi členmi rodiny 



 pomenovanie, označenie častí bytu: kuchyňa, izba, kúpelňa, WC ..... 

 pomenovanie, označenie zariadenia bytu 

 zariadenie bytu – stavby zo skladačiek 

 

 

3. ročník  – 3. úroveň 
 

CIELE 
 

 orientovať sa v blízkom okolí školy 

 poznať názvy ročných období, mesiacov a dní v týždni 

 poznať ďalšie domáce zvieratá a ich mláďatá a niektoré voľne žijúce zvieratá 

 poznať a vedieť pomenovať vybrané rastliny a zvieratá 

 vedieť sa správať v prírode a chrániť ju 

 vedieť sa pohybovať v obchode a v dopravných prostriedkoch 

 

OBSAH 
 

Orientácia v priestore 

 

 pozorovanie okolia obce, mesta z vyvýšeného miesta 

 pozorovanie členitosti krajiny – údolie, rovina, kopec, pohorie, vodný tok 

 

Orientácia v čase 

 

 kalendárny a školský rok 

 pomenovanie dní v týždni, mesiace a ročné obdobia 

 porovnávanie časových jednotiek – hodina deň, týždeň, mesiac, rok 

 určovanie celých hodín a polhodín 

 kalendár prírody – záznamy o počasí 

 

Jeseň 

 

 pozorovanie zmien počasia v jeseni, jesenné mesiace 

 poznávanie ďalších druhov a vlastností ovocia a zeleniny, zber, uskladnenie 

 

Domáce zvieratá 

 

 prehlbovanie poznatkov o domácich zvieratách – mačka domáca, pes, králik, krava, 

ovca, koza, kôň, kura domáca a iné 

 

Zdravie a choroba 

 

 základné hygienické návyky, význam osobnej hygieny a čistoty prostredia pre zdravie 

 starostlivosť o zrak, sluch 

 návšteva fyzioterapeuta, slušné správanie 

 lekársky predpis, liek, odmeranie teploty, choroba 

 



 

Príroda v zime 

 

 pozorovanie zmien počasia – mráz, sneh, ľad, spoločné a rozdielne vlastnosti snehu 

a ľadu – biely, priezračný, hladký, tvrdý, klzký, sypký, studený 

 dodržiavanie pravidiel bezpečnosti pri zimných športoch 

 

Bezpečnosť cestnej premávky 

 

 dodržiavanie zásad správneho a bezpečného správania sa chodca v cestnej premávke 

 najdôležitejšie dopravné značky pre chodcov a cyklistov, ich význam 

 dopravné prostriedky pohybujúce sa po zemi, vo vode a vo vzduchu 

 správanie vo verejných dopravných prostriedkoch, čakanie, nastupovanie, 

vystupovanie 

 nacvičovanie dopravných situácií na dopravnom ihrisku 

 

Technika a výroba 

 

 stavba domu, stavebné materiály – tehly, tvárnice, panely, cement, vápno, piesok 

 stroje na stavbe – miešačka, žeriav, bager, dopravný pás 

 zásady bezpečnosti pri kúrení, varení 

 príčiny požiaru, hlásenie požiaru, práca požiarnikov 

 výroba pečiva – múka, cesto, miesenie, kysnutie, tvarovanie, pečenie 

 pečenie kysnutých koláčov v školskej kuchynke 

 

Rodina a spoločnosť 

 

 orientácia v príbuzenských vzťahoch: stará mama, starý otec, vnučka, vnuk, teta, 

strýko, bratranec, sesternica 

 pomenovanie, označenie platidiel 5, 10 € ich triedenie v krabicových úlohách 

 oboznamovanie sa s rôznymi druhmi prác, v poľnohospodárstve, v obchode, v továrni, 

na pošte ..... 

 

Príroda na jar a v lete 

 

 pozorovanie práce dospelých v záhrade, v sade a na poli 

 pomenovanie činnosti strojov, ich použitie 

 pozorovanie rastlín v kútiku živej prírody – podmienky  pre správny rast rastlín 

 sad – kvitnutie ovocných stromov, opeľovanie hmyzom 

 les a lesné rastliny – ihličnaté a listnaté stromy, malinčie, jahody, jedovaté rastliny 

a ich plody – huby 

 život zvierat na jar a v lete – stavanie hniezd pre vtákov, liahnutie mláďať 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCES 
 

Vyučovanie žiakov s autizmom alebo pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím musí byť prepojené s praktickým životom, nestačí len vysvetľovať teoreticky 

postup danej práce, ale je dôležité sa na nej aj prakticky zúčastniť. Žiaci sa musia vo svojom 

prostredí cítiť bezpečne, musia vedieť, kde a čo má svoje miesto. To, čo môžu urobiť pre 

svoje okolie, spolužiakov, triedu, im musíme povedať, prípadne znázorniť vhodnými 

symbolmi. Musíme im dať na vedomie, že tie činnosti ktoré vykonali sú dôležité a všetci sa 

tešia, že ich urobili. 

Žiaci si utvrdzujú a precvičujú poznatky získané v predmete Vecné učenie. Priamym  

pozorovaním  prírody  počas  celého  školského roka  si  žiaci  upevňujú  poznatky o prírode,   

ročných  obdobiach,    zvieratách   a  rastlinách. Precvičujú   si   pravidlá   cestnej premávky,    

kultúrneho    správania,   osvojujú   si   hygienické   návyky   a  zásady   správnej 

životosprávy. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUÁLNE  ZRUČNOSTI 

PRE ŽIAKOV S AUTIZMOM ALEBO ĎALŠÍMI PERVAZÍVNYMI 

VÝVINOVÝMI  PORUCHAMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 
Vyučovací predmet manuálne zručnosti nadväzuje vo výchovno-vzdelávacom procese na 

vzdelávaciu oblasť  štátneho vzdelávacieho programu Človek a svet práce, najmä na predmet 

Pracovné vyučovanie.  

Je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov s poruchami autistického 

spektra. Zameriava sa na rozvíjanie manuálnych zručností a návykov, jemnej motoriky, 

pozitívneho vzťahu k práci.  Podporuje všestranný rozvoj žiakov, ovplyvňuje rozvoj  ich 

motoriky vytváraním pracovných zručností, spolupôsobí na zvyšovanie ich rozumovej 

úrovne, vytvára kladný vzťah k práci,  je prípravou pre potreby praktického života v rodine 

a spoločnosti.   

Nepriamo rozvíja reč a potrebu komunikácie medzi vyučujúcim a žiakom, aj medzi žiakmi 

navzájom. Vedie k vytváraniu spolupráce, priateľstva, k osvojovaniu si kultúrnych návykov, 

základov hygieny a bezpečnosti pri práci. 

Predmet  manuálne zručnosti, popri rozvoji pracovných spôsobilostí a návykov žiakov, 

ovplyvňuje ostatné zložky vzdelávania, podieľa sa na utváraní osobnosti, na socializácií 

a spoločenskom uplatnení žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ROČNÍK 
 

ROZSAH 
 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

 

3. ročník  – 1. úroveň 
 

CIELE 
 

 utvárať a upevňovať základné hygienické návyky 

 precvičovať samoobslužné činnosti 

 utvárať základné stravovacie schopnosti a návyky 

 zdokonaľovať schopnosť napodobňovania 

 precvičovať jemno-motorické zručnosti 

 poznávať nové materiály 

 adekvátne používať predmety 

 oboznamovať sa s pracovným náradím 

 

OBSAH 
 

Samoobslužné činnosti 

 

 osobná hygiena 

 používanie hygienických potrieb 

 zdokonaľovanie sa v činnostiach spojenými s hygienickými návykmi 

 používanie WC, splachovanie 

 používanie toaletného papiera a vreckovky 

 vyzliekanie a obliekanie odevu 

 precvičovanie zapínania gombíkov 

 používanie zipsu 

 precvičovať prípravu na stolovanie, príprava tanierov, obrúskov, príborov 

 nácvik viacerých spôsobov pitia – z fľaše, z pohára bez uška, s uškom.... 

 

Rozvoj jemnej a hrubej motoriky 

 

 precvičovanie chytania predmetov prstami 

 manipulácia s predmetmi oboma rukami 

 prenášanie predmetov na väčšiu vzdialenosť 

 prenášanie a udržanie predmetu v danej výške 

 miešanie lyžicou, hladkanie stierkou 

 zbieranie malých predmetov pomocou palca a ukazováka 

 umiestnenie predmetu kolmo do otvoru – hra so stavebnicami 

 použitie jedného predmetu dvoma spôsobmi – miešanie a naberanie lyžicou 

 používanie predmetov viacerými spôsobmi – vertikálne, horizontálne 

 stavanie predmetov rôznych veľkostí na seba 

 precvičovanie otvárania a zatvárania dverí, zásuviek, okien.... 



 zapínanie a vypínanie osvetlenia 

 montážne práce – skrutkovanie 

 skladanie puzzle 

 navliekanie drobných predmetov 

 

 

Práce v domácnosti 

 

 odkladanie predmetov na určené miesto 

 odkladanie odevu a obuvi ( s pomocou ) 

 polievanie izbových kvetov, utieranie prachu 

 výmena uterákov 

 hra so stavebnicou – zariadenie kuchyne 

 potraviny v chladničke – rozlíšenie 

 precvičovanie jednoduchého prestierania k stolovaniu 

 bezpečnosť pri práci v kuchyni – improvizácia nebezpečných situácií 

 

Práce v dielni 

 

 oboznámenie sa s rôznymi materiálmi – papier, textil, drevo, plastelína a iné 

 spoznávanie základných vlastností papiera – trhanie, krčenie 

 primerané používanie hračiek 

 používanie kladivka – korkové zatĺkacie hry 

 

 

 

3. ročník  –  2. úroveň 
 

CIELE 
 

 precvičovať a zdokonaľovať základné hygienické návyky a samoobslužné zručnosti 

 upevňovať základné stravovacie schopnosti a návyky 

 rozvíjať jemno-motorické zručnosti a schopnosť napodobňovania 

 rozvíjať schopnosť rozlišovať rôzne materiály 

 šetrne používať predmety 

 upevňovať základné pracovné zručnosti a návyky 

 

OBSAH 
 

Samoobslužné činnosti 

 

 precvičovanie činnosti a postupov potrebných pri osobnej hygiene 

 používanie hygienických potrieb 

 zdokonaľovanie sa v činnostiach spojenými s hygienickými návykmi 

 používanie WC, splachovanie 

 používanie toaletného papiera a vreckovky 

 vyzliekanie a obliekanie odevu 

 obúvanie a vyzúvanie podľa pokynov 



 navliekanie šnúrky do topánky, viazanie uzla a mašličky 

 precvičovanie zapínania gombíkov, upevňovanie opaskov 

 používanie zipsu, patentiek a háčikov 

 precvičovať prípravu na stolovanie, príprava tanierov, obrúskov, príborov 

 precvičovanie samoobsluhy pri desiatovaní – naliať do pohára, rozbaliť chlieb, otvoriť 

jogurt, očistiť niektoré ovocie a zeleninu od šupky 

 

 

Práce v domácnosti 

 

 odkladanie predmetov na určené miesto 

 odkladanie odevu a obuvi  

 polievanie izbových kvetov, utieranie prachu 

 pozbieranie smetí do koša, vynášanie odpadkov 

 otváranie a zatváranie dverí, zásuviek, okien 

 používanie kľúča pri odomykaní a zamykaní dvier 

 zapínanie a vypínanie osvetlenia, zvonenie školským zvončekom na prestávku 

 hry so stavebnicami a nádobami – skrutkovanie 

 používanie naberačky viacerými spôsobmi – miešanie , naberanie 

 hra so stavebnicou – zariadenie kuchyne 

 potraviny v chladničke – rozlíšenie potravín od iných, ktoré nepatria do chladničky 

 triedenie odpadkov 

 odkladanie špinavého riadu zo stola 

 utieranie stola 

 precvičovanie jednoduchého prestierania k stolovaniu 

 bezpečnosť pri práci v kuchyni – improvizácia nebezpečných situácií 

 

Práce v dielni 

 

 oboznámenie sa s rôznymi materiálmi – papier, textil, drevo, plastelína, prírodniny 

 triedenie, priraďovanie a porovnanie predmetov podľa veľkosti, farby, tvaru, materiálu 

 dvíhanie, prenášanie, prekladanie vyberanie, navliekanie, lepenie a presýpanie  

drobných predmetov 

 navliekanie korálok a cestovín na šnúrku 

 namotávanie vlny a špagátov 

 strihanie papiera, textilu, vlny, špagátov a prírodnín 

 viazanie uzla a mašličky 

 

Práce s papierom 

 

 strihanie, trhanie, krčenie a lepenie papiera 

 obkresľovanie, vytrhávanie, lepenie a vyfarbovanie šablony z papiera 

 gumovanie papiera 

 nalepovanie samolepiek rôznych veľkostí 

 dierovanie papiera strojčekom 

 

 

 



Montážne a demontážne práce 

 

 skladanie útvarov z kociek 

 skladanie, rozkladanie, upratanie predmetov a stavebníc 

 skladanie jednoduchého puzzle, mozaiky, dominy 

 zostavenie tvaru zo špajdlí, drievok – podľa vzoru 

 

Pestovateľské práce 

 

 polievanie izbových kvetov, záhonov a rastlín na pozemku 

 sadenie semien, pozorovanie klíčenia a rastu 

 hrabanie s hrabľami 

 používanie motyky pri práci v záhrade 

 zbieranie plodov z listnatých a ihličnatých stromov 

 

 

3. ročník  – 3.úroveň 
 

CIELE 
 

 prehĺbiť a upevniť si základné hygienické návyky a samoobslužné zručnosti 

 precvičovať si nadobudnuté jemno-motorické zručnosti a schopnosť napodobňovania 

 rozlišovať jemné materiály 

 v praktických činnostiach adekvátne používať predmety a hračky 

 zdokonaľovať základné pracovné zručnosti a návyky 

 precvičovať základné pracovné zručnosti pri pestovateľských prácach 

 

 

OBSAH 
 

Samoobslužné činnosti 

 

 utvrdzovanie samoobslužných činností, aby bola dosiahnutí čo najväčšia 

automatizácia a samostatnosť 

 samostatné umývanie rúk, tváre, vlasov, sprchovanie, umývanie celého tela, čistenie 

zubov a nechtov 

 česanie a upravovanie vzhľadu 

 samostatné obliekanie a vyzliekanie 

 obúvanie, vyzúvanie, šnurovanie a zaväzovanie obuvi 

 samostatné stolovanie 

 

Práce v domácnosti 

 

 precvičovanie odkladania predmetov na určené miesto, udržiavanie poriadku 

 odkladanie odevu a obuvi na určené miesto 

 skladanie bielizne a odevu 

 používanie ramienka na šaty 

 kefovanie a prášenie šiat 



 výmena uterákov 

 čistenie topánok – kefovanie, krémovanie, leštenie 

 používanie štipcov na bielizeň 

 utieranie prachu a zametanie 

 zbieranie smetí do koša 

 zložitejšie prestieranie k stolovaniu – plytký a hlboký tanier, servítka, príbor, pohár 

 umývanie a odkladanie riadu na určené miesto 

 umývanie ovocia a zeleniny 

 príprava jednoduchého nápoja – malinovka, čaj, kakao 

 balenie desiaty 

 šitie – navliekanie nite do veľkej ihly, na konci zdvojenej nite urobiť uzlík 

 šitie predného stehu dvojfarebnou niťou na kartón  

 šitie predného stehu so zdvojenou niťou na pás látky s vyznačenými bodmi 

 

Práce v dielni 

 

 precvičovanie a upevňovanie zručností z 2. ročníka 

 triedenie, priraďovanie, porovnanie, ukladanie predmetov a prírodnín podľa rôznych 

vlastností 

 skladanie, spájanie, navliekanie, upravovanie, ohýbanie, navíjanie, strihanie, lisovanie, 

nalepovanie, zlepovanie 

 prepichávanie, napichávanie, viazanie, zväzovanie, nadväzovanie a splietanie 

drobného materiálu 

 kombinovanie rozličného materiálu 

 

Práce s papierom 

 

 spoznávanie základných vlastností papiera a kartónu – farba, povrch, hrúbka, pevnosť, 

pružnosť, nasiakavosť 

 triedenie, priraďovanie a porovnanie rôznych druhov papiera podľa vlastností 

 rozlišovanie papiera podľa druhu – farebný, výkresový, baliaci, prieklepový, 

novinový, kartónový 

 vytrhávanie a nalepovanie  

 používanie lepiaceho papiera 

 prekladanie, skladanie, stláčanie, strihanie, rezanie, meranie papiera a kartónu 

 

Montážne a demontážne práce 

 

 zostavovanie modelov zo stavebníc spájaním a skrutkovaním 

 rozoberanie modelov vytvorených spájaním a skrutkovaním 

 skladanie puzzle, mozaiky 

 

Pestovateľské práce 

 

 ošetrovanie izbových rastlín 

 rozmnožovanie izbových rastlín stonkovými a listovými odrezkami 

 pestovanie zeleniny – hrach, fazuľa, reďkovka, šalát 

 sadenie a pestovanie kvetov – trvalky 



 pozorovanie klíčenia semien 

 vychádzky – pozorovanie prírody v parku, v sade, v záhrade 

 

 

PROCES 
 

Pri nácviku samoobslužných zručností a hygienických návykov je dôležité nerobiť prácu za 

žiaka. Poskytujeme mu primeranú pomoc tak, aby si danú činnosť postupne osvojoval a aj 

sám vykonával. Prostredníctvom precvičovania manuálnych zručností sa snažíme aj 

o sociálny rozvoj žiaka. Manipuláciou s rôznymi predmetmi sa snažíme zvyšovať u žiakov 

vnímavosť na zmyslové podnety, schopnosť triediť, porovnávať. 

Snažíme sa dosiahnuť, aby základné samoobslužné zručnosti a hygienické návyky vykonávali 

žiaci s miernou pomocou, aby pri stolovaní samostatne používali lyžicu, aby sa vedeli 

obslúžiť pripraveným jedlom, aby sa obliekli a vyzliekli len s miernou pomocou. Ak žiak 

s autizmom alebo pervazívnymi vývinovými poruchami používal predmet v danej situácii, 

môže byť pre neho problém pochopiť, že daná vec sa dá použiť aj v inej situácii. Preto je 

potrební variabilita nácvikov. 

 

Osvojenie si zručnosti skladania puzzlí, mozaík, skladačiek a podobne, može byť pre žiaka 

prínosom, okrem iného, aj pre zmysluplne strávenie voľného času, kedy sa žiaci s autizmom 

alebo pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím zvyčajne venujú  

svojim stereotypom. 

Žiaci sa učia rozlišovať čistotu rúk, česať a upravovať svoj vzhľad. Nácvik jedenia s príborom 

môže byť pre žiakov veľmi ťažký, pretože si vyžaduje koordináciu oboch rúk. Pokiaľ nemá 

žiak túto schopnosť dostatočne rozvinutú, nemožno od neho očakávať, aby jedol oboma 

rukami. 

Pri všetkých činnostiach u žiakov s autizmom alebo pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím je potrebné uplatňovať individuálny prístup a špecifických 

výchovno-vzdelávacích foriem a metód vyučovania. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ROČNÍK 

 

ROZSAH 

 
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

 

4. ročník – 1. úroveň 

 

CIELE 
 

 precvičovať základné hygienické návyky – samostatnosť 

 upevňovať samostatnosť pri základných samoobslužných činnostiach 

 precvičovať sebaobsluhu pri základných schopnostiach a návykoch 

 rozvíjať schopnosť imitácie 

 precvičovať jemnú a hrubú motoriku 

 upevňovať základné pracovné zručnosti 

 zážitkovým učením spoznávať rôzne materiály 

 poznávať pracovné náradie 

 

OBSAH 
 

Samoobslužné činnosti 

 

 precvičovanie samostatnosti pri osobnej hygiene 

 používanie hygienických potrieb 

 osvojovanie si hygienických návykov s čiastočnou pomocou 

 vyzliekanie a obliekanie odevov s čiastočnou pomocou 

 obúvanie a vyzúvanie s miernou pomocou 

 osvojenie si správneho stolovania 

 zapínanie a rozopínanie gombíkov 

 používanie zipsu s pomocou 

 

Rozvoj jemnej motoriky 

 

 súvislé používanie jednej ruky pri manipulácii s kockami, lyžicou a pod. 

 ukladanie kociek na seba 

 oboznamovanie sa s rôznymi materiálmi – papier, textil, drevo, plastelína 

 hra s modelovacou hmotou 

 listovanie v knihe 

 dodržiava nie primeraného zovretia ruky pri tlaku dole – stieranie stierkou, 

rozdeľovanie nožom 

 hry so štipcami na bielizeň 

 vkladanie predmetov do otvorov – horizontálne, vertikálne 

 odskrutkovanie a zaskrutkovanie veľkej matice na skrutku 

 skladanie puzzle 

 navliekanie krúžkov, korálikov, prírodnín 



 

 

Práce v domácnosti 

 

 primerané používanie predmetov každodenného života 

 odkladanie predmetov na určené miesto 

 odkladanie odevu a obuvi na určené miesto 

 utieranie prachu s miernou pomocou 

 polievanie kvetov 

 precvičovanie zametania a utierania podlahy 

 zložitejšie prestieranie k stolovaniu – hry na čašníkov 

 rozlišovanie a triedenie potravín 

 utieranie stola 

 

Práce v dielni 

 

 skladanie a prekladanie papiera 

 strihanie  

 skladanie mozaiky podľa farby 

 skladanie skladačiek – LEGO 

 oboznámenie sa s náradím – pílka 

 

 

4. ročník – 2. úroveň 

 

CIELE 
 

 zvyšovať samostatnosť pri základných hygienických návykoch a samoobslužných 

činnostiach 

 precvičovať motoriku rúk pri základných stravovacích návykoch 

 precvičovať jemno-motorické zručnosti a schopnosť imitácie 

 rozlišovať rôzne materiály 

 upevňovať pracovné zručnosti a návyky v prácach v domácnosti 

 pracovať s papierom a poznávať jeho vlastnosti 

 utvárať základné manuálne zručnosti potrebné pri práci s drevom 

 utvárať základné manuálne zručnosti potrebné pri pestovateľských prácach 

 

OBSAH 

 
Samoobslužné činnosti 

 

 opakovanie činností a postupov potrebných pri osobnej hygiene a hygienických 

návykoch a samoobslužných činnostiach osvojených v predchádzajúcom ročníku 

 samostatné umývanie zubov – nácvik 

 používanie príboru pri stolovaní s pomocou 

 

 

 



Práce v domácnosti 

 

 opakovanie činností osvojených v nižšom ročníku 

 precvičovanie odkladania predmetov na určené miesto, udržiavanie poriadku 

 zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní odevu a obuvi na určené miesto 

 používanie ramienka na šaty 

 precvičovanie ukladania šiat, kefovanie šiat 

 utieranie prachu 

 utieranie a umývanie podlahy 

 používanie kľúča pri odomykaní a zamykaní dvier, visiaceho zámku 

 precvičovanie základov zložitejšieho stravovania –plytký a hlboký tanier, servítka, 

príbor, pohár 

 utieranie a odkladanie čistého riadu na určené miesto 

 utieranie a umývanie stola 

 príprava jedla – natieranie chleba, pečiva, umývanie ovocia a zeleniny 

 príprava jednoduchých nápojov – čaj, kakao 

 precvičovanie balenia a rozbaľovania desiaty 

 

Práce v dielni 

 

Práce s drobným materiálom 

 triedenie, porovnávanie a ukladanie predmetov a rôznych materiálov 

 manipulácia  s drobným materiálom 

 navíjanie vlny, špagátov a podobných materiálov na cievku 

 namotávanie vlny a špagátu na klbko 

 viazanie uzla a mašličky 

 navliekanie korálok podľa vzoru 

 prepichávanie a navliekanie papiera 

Práce s papierom 

 strihanie, trhanie, krčenie a lepenie papiera 

 vystrihovanie bez predkreslenej čiary a po čiare 

 skladanie a prekladanie papiera 

 oblepovanie predmetov papierom 

Práce s drevom 

 opracovávanie povrchu dreva brúsnym papierom 

 úprava dreva pilníkom 

Montážne a demontážne práce  

 spájanie špajdlí, drievok, konárikov drôtom a špagátom 

 zostavovanie modelov stavebníc spájaním a skrutkovaním 

 rozoberanie modelov vytvorených spájaním a skrutkovaním 

 skladanie puzzle, mozaiky 

Pestovateľské práce 

 polievanie izbových rastlín, kyprenie pôdy, ošetrovanie listov 

 rýľovanie, hrabanie a kolíkovanie 

 siatie do riadkov a jamiek 

 pozorovanie klíčenia semien 

 pestovanie kvetín 

 pletie záhonov 



4. ročník – 3. úroveň 

 

CIELE 
 

 zvyšovať samostatnosť pri základných hygienických návykoch, samoobslužných 

zručnostiach a pri stolovaní 

 precvičovať spoznávanie rôznych materiálov 

 precvičovať si základné pracovné zručnosti pri pestovateľských prácach 

 

OBSAH 
 

Samoobslužné činnosti 

 precvičovanie, utvrdzovanie, zautomatizovanie činností 

 samostatné umývanie rúk, tváre, vlasov, čistenie zubov, nechtov, česanie 

 dodržiavanie hygieny, používanie vreckovky 

 samostatné obliekanie a vyzliekanie 

 obúvanie, vyzúvanie, šnurovanie a zaväzovanie obuvi 

 výber oblečenia podľa počasia 

Práce v domácnosti 

 opakovanie a upevňovanie zručností osvojených v nižšom ročníku 

 odkladanie predmetov na určené miesto 

 precvičovanie skladania a odkladania bielizne 

 utieranie a umývanie podlahy, vysávanie 

 zložitejšie prestieranie k stolovaniu 

 umývanie, čistenie, krájanie, ukladanie ovocia a zeleniny na tanier 

 natieranie chleba rôznymi nátierkami 

 príprava jednoduchého nápoja – čaj, mlieko, kakao, biela káva 

 čistenie zemiakov, varenie zemiakov v šupke 

 šitie predného stehu na kanave 

 spájanie látky jednoduchým zošitím 

 navliekanie šnúrky a gumy so tunela v látke 

 háčkovanie – nacvičovanie retiazkových očiek 

 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

 manipulovanie s drobným materiálom 

 skladanie, spájanie, navliekanie, upravovanie, ohýbanie, navíjanie, strihanie, 

nalepovanie, zlepovanie 

 prepichávanie, napichávanie, viazanie, splietanie drobného materiálu 

Práce s papierom 

 rozlišovanie základných vlastností papiera a kartónu – farba, povrch, hrúbky, pevnosť, 

nasiakavosť 

 rozlišovanie papiera podľa druhu – farebný, pijavý, výkresový, baliaci, príklepový, 

novinový, kartónový 

 prekladanie, skladanie, stláčanie, strihanie, vystrihovanie, lepenie, rezanie papiera 

 používanie dierkovača a zošívačky 

 prepletanie farebných pásikov 

 balenie balíkov 



Práce s drevom 

 spoznávanie základných vlastností dreva 

 spoznávanie základných pracovných nástrojov 

 osvojenie si základných pracovných zručností používaných pri práci s drevom – 

rezanie nožom a pílou, opracovávanie rašpľou a pilníkom, brúsenie 

 ošetrovanie povrchu dreva natieraním, voskovaním, morením 

Práce s kovom 

 oboznámenie sa so základnými pracovnými nástrojmi 

 spoznávanie vlastností mäkkého drôtu- vyrovnávanie, ohýbanie, strihanie, pílenie, 

začisťovanie 

Práce z kože a koženky 

 základné vlastnosti kože a koženky 

 strihanie, rezanie kože a koženky podľa kovového pravítka 

Montážne a demontážne práce 

 zostavovanie a rozoberanie modelov zo stavebníc spájaním a skrutkovaním 

 používanie skrutkovača a maticového kľúča 

 skladanie puzzle, mozaiky 

 

Pestovateľské práce 

 ošetrovanie izbových rastlín 

 rozmnožovanie izbových rastlín stonkovými a listovými odrezkami 

 pripravovanie záhonov na siatie 

 sadenie priesad, semien, cibúľ 

 pestovanie kvetín – trvalky 

 pestovanie zeleniny – hrach, fazuľa, reďkovka, šalát, pažítka, rajčiny 

 zber liečivých rastlín 

 vychádzky, pozorovanie prírody v parku, v sade, v záhrade 

 

 

 

PROCES 
 

Pri nácviku samoobslužných zručností a hygienických návykov je dôležité nerobiť prácu za 

žiaka. Poskytujeme mu primeranú pomoc tak, aby si danú činnosť postupne osvojoval a aj 

sám vykonával. Prostredníctvom precvičovania manuálnych zručností sa snažíme aj 

o sociálny rozvoj žiaka. Manipuláciou s rôznymi predmetmi sa snažíme zvyšovať u žiakov 

vnímavosť na zmyslové podnety, schopnosť triediť, porovnávať. 

Snažíme sa dosiahnuť, aby základné samoobslužné zručnosti a hygienické návyky vykonávali 

žiaci s miernou pomocou, aby pri stolovaní samostatne používali lyžicu, aby sa vedeli 

obslúžiť pripraveným jedlom, aby sa obliekli a vyzliekli len s miernou pomocou. Ak žiak 

s autizmom alebo pervazívnymi vývinovými poruchami používal predmet v danej situácii, 

môže byť pre neho problém pochopiť, že daná vec sa dá použiť aj v inej situácii. Preto je 

potrební variabilita nácvikov. 

 

Osvojenie si zručnosti skladania puzzlí, mozaík, skladačiek a podobne, može byť pre žiaka 

prínosom, okrem iného, aj pre zmysluplne strávenie voľného času, kedy sa žiaci s autizmom 

alebo pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím zvyčajne venujú  

svojim stereotypom. 



Žiaci sa učia rozlišovať čistotu rúk, česať a upravovať svoj vzhľad. Nácvik jedenia s príborom 

môže byť pre žiakov veľmi ťažký, pretože si vyžaduje koordináciu oboch rúk. Pokiaľ nemá 

žiak túto schopnosť dostatočne rozvinutú, nemožno od neho očakávať, aby jedol oboma 

rukami. 

Pri všetkých činnostiach u žiakov s autizmom alebo pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím je potrebné uplatňovať individuálny prístup a špecifických 

výchovno-vzdelávacích foriem a metód vyučovania. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POHYBOVÉ  HRY 

PRE ŽIAKOV S AUTIZMOM ALEBO ĎALŠÍMI PERVAZÍVNYMI 

VÝVINOVÝMI  PORUCHAMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHARAKTERISTIKA   PREDMETU 

 
Vyučovací Pohybové hrynadväzuje vo výchovno-vzdelávacom procese na vzdelávaciu 

oblasťštátneho vzdelávacieho programu Zdravie a pohyb. Učivo predmetu  úzko súvisí 

s vyučovacím predmetom  telesná výchova. 

Výchova pohybom  je neoddeliteľnou súčasťou výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. 

Zameriava sa na rozvíjanie pohybových zručností a návykov, koordinácie pohybov, 

priestorovej orientácie, pozitívneho vzťahu k športu. 

Pohybové hry charakterizuje súbežné rozvíjanie telesných a rozumových schopností, 

doplnené emocionálnym prežívaním detí. Je to uvedomelá zábavná činnosť, ktorej program 

určuje dohodnutý námet a pravidlá. Je vždy určitou súťažou s výrazným pohybom hráčov, dej 

má naplnený menlivými, nepredvídanými situáciami. Pohybová hra má výrazné znaky 

dobrovoľnosti a voľnosti, je to však činnosť uvedomelá, aktívna, tvorivá a bohatá na 

emocionálne zážitky.  

Žiaci s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami majú potešenie zo 

známej činnosti, ktorá sa opakuje, radi sa učia aj mnohé nové hry, cviky – ak porozumejú 

tomu, čo sa od nich vyžaduje. 

 Pohybové hry vytvárajú modelové sociálne prostredie, v ktorom majú žiaci možnosť naučiť 

sa dodržiavať stanovené pravidlá alebo znášať dôsledky ich porušovania. Sú významným 

prostriedkom nenásilného ovplyvňovania, výchovného vedenia a rovnako i vhodnou 

príležitosťou poznávania detí. 

Zabezpečujú dostatok telesného pohybu, sú prostriedkom harmonického vývoja, pozitívne 

vplývajú na celú osobnosť a rozvíjajú všetky jej sféry. Pohybové hry vhodne kompenzujú 

náročnosť vyučovania, pôsobia ako relaxácia, sú kompenzáciou sedavého spôsobu života 

a nesprávnych pohybových návykov. Zväčša ich sprevádzajú kladné city, prinášajú vzrušenie 

a radosť, umožňujú odreagovať napätie, stres a negatívne emócie, čím značne prispievajú k 

zdravému vývinu osobnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ROČNÍK 

 

ROZSAH 
 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

 

2. ročník – 1. úroveň 
 

CIELE 
 

 rozvoj verbálnych schopností 

 prijatie fyzického kontaktu 

 prijímanie pravidiel 

 spolupráca s kolektívom, prispôsobovanie sa požiadavkám skupiny 

 vytváranie sebakontroly 

 uvedomovanie si vlastného tela 

 rozvoj koordinácie oko-ruka 

 

OBSAH 
 

 hry orientované na spoluprácu s učiteľom 

 hry orientované na koordináciu pohybov končatín napodobňovaním učiteľa 

 hry orientované na lateralitu napodobňovaním učiteľa 

 hádzanie a kopnutie lopty učiteľovi 

 hádzanie lopty spolužiakovi 

 hry zamerané na telesnú schému – hlava, ramená, kolená, palce.... 

 aktivity na rozvoj rovnováhy a koordináciu pohybov 

 sezónne činnosti – hry na snehu, vychádzky – turistika 

 

 

2. ročník   – 2. úroveň  

 

CIELE 
 

 rozvíjanie sociálnej interakcie so spolužiakmi prostredníctvom pohybových hier 

 dodržiavanie pravidiel 

 precvičovanie verbálnych schopností 

 učenie prijatia fyzického kontaktu 

 precvičovanie  prijímania pravidiel 

 prispôsobovanie sa požiadavkám skupiny 

 uvedomovanie si vlastného tela – hry s riekankami 

 precvičovanie koordinácie oko-ruka 

 požiadanie o pomoc – učiteľa, spolužiakov sociálne prijateľným spôsobom 

 

 

 



OBSAH 

 
 telovýchovné aktivity zamerané na správne držanie tela a na zvládnutie základných 

pohybových zručností 

 zdravotné cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie 

jednotlivých svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela 

 kondičné cvičenia zamerané na chôdzu, beh, skoky, lezenie, hádzanie a chytanie 

 chôdza – správne držanie tela pri chôdzi, chôdza určeným smerom, chôdza po čiare, 

chôdza v zástupe 

 beh – nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách, beh po celej ploche, beh v zástupe 

 skoky – poskoky na mieste znožno, skok cez čiaru 

 lezenie – preliezanie vhodných prekážok 

 hádzanie a chytanie – nácvik v chytaní lopty gúľajúcej sa po zemi, hodenie lopty 

učiteľovi, spolužiakovi 

 manipulácia s drobnými predmetmi – zbieranie, podávanie, prenášanie 

 cvičenia s využitím lavičky – výstup na lavičku, prechod a zostup z lavičky 

 základy akrobatických cvičení – sed roznožný s predklonom, rovnovážny postoj na 

jednej nohe 

 aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordinácie pohybov 

 sezónne činnosti – nácvik chôdze po klzkej ploche, hry na snehu, sánkovanie, 

turistika, jazda na kolobežke, trojkolke 

 kolektívne činnosti – kolektívne hry spojené s nácvikom chôdze a behu 

 loptové hry – gúľanie a podávanie 

 hudobno-pohybové hry – riekanky, piesne spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít 

 koordinačné a relaxačné cvičenia 

 

 

2. ročník – 3. úroveň 
 

CIELE 
 

 precvičovanie rozvíjania expresívnej zložky reči prostredníctvom vizualizovania 

jednotlivých pohybových aktivít 

 funkčne používať komunikačné prostriedky, reagovať na verbálne pokyny 

 prijímanie a dodržiavanie pravidiel v súťažných hrách 

 prispôsobovanie sa požiadavkám skupiny 

 precvičovanie koordinácie oko-ruka 

 

 

OBSAH 
 

 hry orientované na spoluprácu s učiteľom, so spolužiakmi 

 hry orientované na koordináciu pohybov končatín napodobňovaním učiteľa 

 zdravotné cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie 

jednotlivých svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela 

 kondičné cvičenia zamerané na chôdzu, beh, lezenie, skoky, hádzanie a chytanie 

 chôdza – nácvik rytmickej chôdze 

 beh – ohýbanie nôh v kolenách, beh po celej miestnosti 



 skoky – skoky cez čiaru 

 lezenie dopredu ľubovoľným spôsobom, hry na preliezkach 

 hádzanie a chytanie – chytanie lopty gúľajúcej sa po zemi, chytanie lopty oboma 

rukami 

 manipulácia s drobnými predmetmi – zbieranie, podávanie, upratovanie, skladanie, 

prenášanie 

 cvičenia s využitím lavičky – výstup na lavičku, prechod po lavičke, zostup z lavičky 

vizuálne znázornenou trasou 

 sezónne činnosti – sánkovanie, hry na snehu, turistika, jazda na kolobežke 

 

 

PROCES 

 
Na vyučovacích hodinách Pohybových hier si žiaci a autizmom alebo inými pervazívnymi 

vývinovými poruchami precvičujú hravým spôsobom  pohybové zručnosti a návyky získané 

v predmete Telesná výchova. 

Aktivity organizujeme tak, aby sa ich zúčastňoval aj ďalší žiak spolu so svojim učiteľom. 

Aktivity majú imitačný a kooperačný charakter, spoločné pohybové aktivity sa navodzujú 

pomocou nácviku napodobňovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ROČNÍK 

 

ROZSAH 

 
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

4. ročník – 1. úroveň 

 

CIELE 
 

 aktívna spolupráca žiaka s učiteľom pri vykonávaní pohybových aktivít 

 kooperácia so spolužiakmi 

 precvičovanie verbálnych schopností 

 prijatie fyzického kontaktu 

 prijímanie pravidiel prostredníctvom hier 

 prispôsobovanie sa požiadavkám skupiny 

 spoločné pohybové aktivity – imitácie pohybov 

 precvičovanie koordinácie oko-ruka 

 

OBSAH 
 

 pohybové hry zamerané na uvedomenie si telesnej schémy 

 loptové hry zamerané na rozvoj komunikácie 

 aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordinácie pohybov 

 súťažné hry – zástup 

 riekanky, detské pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít 

 rolové hry, kontaktné hry, zrkadlo, imitovanie 

 sezónne činnosti – v zimnom období hry na snehu, chôdza po klzkej ploche, 

sánkovanie, turistika 

 

4. ročník – 2.úroveň 
 

CIELE 
 

 spolupráca so spolužiakmi 

 precvičovanie samostatnosti pri vykonávaní pohybových aktivít 

 upevňovanie samostatnosti pri vykonávaní hygienických návykov 

 prijatie zmeny pri vykonávaní pohybových hier  

 rozvoj verbálnych schopností 

 prijatie fyzického kontaktu a pravidiel 

 prispôsobenie sa požiadavkám skupiny 

 precvičovať schopnosť napodobňovania pri spoločných pohybových aktivitách 

 

 

 

 

 



OBSAH 
 

 precvičovanie naučených pohybových hier v interakcii spolužiaka, spolužiakov 

 upevňovanie už zvládnutých pohybových zručností – chôdza, beh v rôznych 

obmenách, lezenie, skákanie 

 zdravotné cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie 

jednotlivých svalových skupín, na precvičovanie návykov správneho držania tela 

 kondičné cvičenia – chôdza, beh, skoky, lezenie, hádzanie, chytanie 

 chôdza – správne držanie tela, chôdza určeným smerom – po čiare, v zástupe za 

učiteľom, nácvik rytmickej chôdze, prekračovanie nízkych prekážok, chôdza po 

schodoch hore a dolu 

 beh – precvičovanie dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách, beh po celej ploche 

miestnosti, bez v zástupe za učiteľom alebo spolužiakom 

 skoky – poskoky na mieste znožmo, striedavo na jednej, druhej nohe, skoky z miesta, 

skok cez čiaru, lano 

 lezenie dopredu ľubovoľným smerom – vyznačenou trasou, prekonávanie vhodných 

prekážok - preliezačky, nízky rebrík, lavičky, švédske debny 

 hádzanie a chytanie – nácvik v chytaní lopty kotúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, 

hádzanie lopty do terča, do cieľa, podávanie lopty učiteľovi, spolužiakom 

 hry zamerané na manipuláciu s drobnými predmetmi – zbieranie, podávanie, 

upratovanie, skladanie prenášanie 

 gymnastické cvičenia – chôdza po šikmej ploche – po lavičke 

 precvičovanie akrobatických cvičení – poskoky znožmo, kotúľanie sa 

 precvičovanie rovnováhy a koordinácie pohybov 

 sezónne činnosti – hry na snehu, chôdza po klzkej ploche. sánkovanie, turistika 

 kolektívne činnosti  - loptové hry s jednoduchými pravidlami – využitie gúľania 

a podávania lopty 

 hudobno-pohybové hry – rytmizovaná chôdza, beh v rôznom tempe, riekanky, detské 

pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít 

 koordinačné a relaxačné cvičenia – uvedomelá pohyb končatín 

 

 

4. ročník – 3. úroveň 
 

CIELE 
 

 precvičovať a upevňovať rôzne formy spolupráce s jedným alebo viacerými 

spolužiakmi 

 precvičovať samostatnosť pri vykonávaní pohybových aktivít 

 aktívne spolupracovať s učiteľom i spolužiakmi pri vykonávaní pohybových aktivít 

 rozvoj verbálnych aktivít s rozširovaním slovnej zásoby pri telovýchovných aktivitách 

 dodržiavanie pravidiel 

 prispôsobenie sa požiadavkám skupiny 

 rozvoj kreativity a improvizačnej schopnosti 

 

 

 

 



OBSAH 
 

 precvičovanie činností, ktoré sú využiteľné na aktívne vypĺňanie jeho voľného času 

 zdravotné cvičenia – posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých 

svalových skupín, správne držanie tela, chôdza po akupresúrnom chodníku 

 precvičovanie kondičných cvičení – chôdza, beh, skoky, lezenie, hádzanie, chytanie  

 chôdza – správne držanie tela pri chôdzi, chôdza určeným smerom, po čiare, v zástupe 

za učiteľom, spolužiakmi, nácvik rytmickej chôdze, prekračovanie nízkych prekážok 

pri chôdzi – kocky zo stavebnice, škatule od topánok..., nácvik chôdze po schodoch 

nahor a dolu 

 beh – nácvik dvíhania nôh, beh po celej miestnosti, beh v zástupe za učiteľom alebo 

spolužiakom 

 skoky, poskoky na mieste znožmo, striedavo na jednej, druhej nohe, skoky z miesta, 

skok cez čiaru, lano položené na zem 

 lezenie dopredu ľubovoľným spôsobom, preliezanie vhodných prekážok – 

preliezačky, nízky rebrík, lavičky, švédske debny, prekonávanie jednoduchej 

prekážkovej dráhy v zástupe za učiteľom, spolužiakmi 

 hádzanie a chytanie – chytanie lopty gúľajúcej sa po zemi, hádzanie lopty do cieľa, 

nadhadzovanie lopty oboma rukami, podávanie lopty spolužiakovi, manipulácia 

s drobnými predmetmi – zbieranie, podávanie, upratovanie, skladanie, prenášanie 

 gymnastické cvičenia – chôdza po šikmej ploche – nízko zavesenej lavičke 

 základy akrobatických cvičení – poskoky znožmo, kotúľanie sa z mierneho svahu, 

aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordinácie pohybov 

 sezónne činnosti – hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, sánkovanie, turistika 

 kolektívne činnosti – loptové hry, gúľanie podávanie, súťažné hry s jednoduchými 

pravidlami 

 hry rozvíjajúce imitačné schopnosti 

 hudobno-pohybové hry – rytmizovaná chôdza a beh, riekanky a detské piesne spojené 

so symbolizáciou pohybov a aktivít 

 koordinačné a relaxačné cvičenia  

 

 

PROCES 
 

Pri telovýchovných aktivitách sa vytvára u žiakov schopnosť realizovať jednoduchú 

pohybovú interakciu na základe vizuálnych aj verbálnych inštrukcií, schopnosť imitovať 

spolužiaka, ktorý vykonáva jednoduchú pohybovú aktivitu. Žiaci si precvičujú pravidlá hry. 

Pohybové hry sa realizujú napodobňovaním pohybov učiteľa i spolužiakov. 

Pri upevňovaní a precvičovaní a rozširovaní pohybových zručností a návykov postupujeme 

obdobne ako vo výchovno-vzdelávacom procese – predmete Telesná výchova. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



5. ročník  

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie 

 

Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet Pracovné vyučovanie je vo výchovno-vzdelávacom procese zaradený do 

vzdelávacej oblasti štátneho vzdelávacieho programu Človek a svet práce. 

Pracovné vyučovanie prispieva k uspokojovaniu osobných potrieb žiaka, k rozvoju jeho 

schopností, možností a zručností. Realizuje sa v čo najväčšej miere v prirodzených 

podmienkach, v situáciách, v ktorých bude žiak danú činnosť v reálnom živote vykonávať. 

Je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov s poruchami autistického 

spektra. Zameriava sa na rozvíjanie manuálnych zručností a návykov, jemnej motoriky, 

pozitívneho vzťahu k práci.  Podporuje všestranný rozvoj žiakov, ovplyvňuje rozvoj  ich 

motoriky vytváraním pracovných zručností, spolupôsobí na zvyšovanie ich rozumovej 

úrovne, vytvára kladný vzťah k práci,  je prípravou pre potreby praktického života v rodine 

a spoločnosti.   

Nepriamo rozvíja reč a potrebu komunikácie medzi vyučujúcim a žiakom, aj medzi žiakmi 

navzájom. Vedie k vytváraniu spolupráce, priateľstva, k osvojovaniu si kultúrnych návykov, 

základov hygieny a bezpečnosti pri práci. 

Predmet Pracovné vyučovanie popri rozvoji pracovných spôsobilostí a návykov žiakov, 

ovplyvňuje ostatné zložky vzdelávania, podieľa sa na utváraní osobnosti, na socializácií 

a spoločenskom uplatnení žiakov. Vzhľadom k budúcemu životu žiakov s poruchami 

autistického spektra je tento predmet veľmi dôležitý. Všetky manuálne činnosti, ktoré sa 

v škole naučia budú uplatňovať aj v ďalšom živote. Preto je potrebné pracovné zručnosti 

a návyky neustále precvičovať a upevňovať. 

Pri nácviku samoobslužných zručností a hygienických návykov je dôležité nerobiť prácu za 

žiaka. Poskytujeme mu primeranú pomoc tak, aby si danú činnosť postupne osvojoval a aj 

sám vykonával. Prostredníctvom precvičovania manuálnych zručností sa snažíme aj 

o sociálny rozvoj žiaka. Manipuláciou s rôznymi predmetmi sa snažíme zvyšovať u žiakov 

vnímavosť na zmyslové podnety, schopnosť triediť, porovnávať. Budeme sa snažiť 

utvrdzovať učivo najmä v týchto oblastiach: 

-samoobslužné činnosti - opakovanie činností a postupov potrebných pri osobnej hygiene a 

hygienických návykov získaných v edukačnom procese, 

- práce v domácnosti - opakovanie činností osvojených v nižších ročníkoch i piatom ročníku, 

- práce v dielni - manipulácia s drobným materiálom, triedenie, priraďovanie, porovnávanie, 

ukladanie predmetov a rôznych materiálov, navíjanie vlny a špagátov, viazanie uzla a 

mašličky, oblepovanie predmetov papierom, šitie jednoduchých stehov, opracovanie dreva 

brúsnym papierom, úprava dreva pilníkom, zatĺkanie a vyťahovanie klincov, zostavovanie 

modelov stavebníc spájaním a skrutkovaním, 

- pestovateľské práce - pestovanie kvetín, pletie záhonov, rýľovanie, hrabanie a kolíkovanie 

pôdy. 

Snažíme sa dosiahnuť, aby základné samoobslužné zručnosti a hygienické návyky vykonávali 

žiaci s miernou pomocou, aby pri stolovaní samostatne používali lyžicu, aby sa vedeli 

obslúžiť pripraveným jedlom, aby sa obliekli a vyzliekli len s miernou pomocou. Ak žiak 

s autizmom alebo pervazívnymi vývinovými poruchami používal predmet v danej situácii, 

môže byť pre neho problém pochopiť, že daná vec sa dá použiť aj v inej situácii. Preto je 

potrebná variabilita nácvikov. 



Pri všetkých činnostiach u žiakov s autizmom alebo pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím je potrebné uplatňovať individuálny prístup a špecifických 

výchovno-vzdelávacích foriem a metód vyučovania. 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu pre 

príslušný predmet. 

 

Vo vyučovacom predmete Pracovné vyučovanie  sa zvyšuje  v učebnom pláne v školskom 

vzdelávacom programe hodinová dotácia o jednu vyučovaciu hodinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

 

Charakteristika predmetu 

Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom rozvíjať grafomotorické zručnosti, jemnú a hrubú 

motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa rozvíjajú komunikačné schopnosti, 

expresívna a receptívna zložka reči. Pre všestranné rozvíjanie žiakov je dôležité používať aj 

techniky podporných terapií. Predmet Výtvarná výchova má silné terapeutické pôsobenie. 

Výtvarná výchova je dôležitým výchovno-vzdelávacím prostriedkom pri rozvíjaní narušených 

zručností a predovšetkým pri rozvíjaní sociálnych zručností a komunikačných schopností, 

s dôrazom na sociálne správanie. Vhodné je využiť terapeutické aspekty predmetu výtvarná 

výchova s použitím relaxačných činností spätých s emocionálnym prežívaním žiakov. Počas 

vyučovacích hodín výtvarnej výchovy si žiaci rozvíjajú jemnú a hrubú motoriku, 

koordinovaný pohyb rúk, senzomotorickú koordináciu, lateralitu, priestorovú orientáciu, 

pozornosť, priestorovú pamäť, vnímanie... Ciele a úlohy na vyučovacích hodinách sa dajú 

prispôsobovať aktuálnej vzdelanostnej úrovni žiaka, učiteľ má možnosť vyberať pre žiakov 

aktivity a činnosti podľa ich potrieb. Počas zvýšenej časovej dotácie sa zameriame najmä na: 

- upevňovanie zručností nadobudnutých v predchádzajúcich ročníkoch, 

- na rozvíjanie priestorovej orientácie, 

- na rozvíjanie kooperácie pri spoločných výtvarných aktivitách, 

- prijímanie pravidiel pri rôznych aktivitách, 

- prispôsobovať sa požiadavkám skupiny. 

Pri voľbe námetov vychádzame zo sveta blízkeho žiakom, z ich priamych zážitkov a 

skúseností. 

Kresba - koláž textil- papier a dokresľovanie. 

Maľba - spoznávať vlastnosti nových druhov farieb, ich reakcie. 

Modelovanie - v piesku, vykrajovanie modelovacej hmoty, modelovanie zložitejších 

predmetov. 

Ďalej sa budeme snažiť využívať rôzne kombinované techniky, kolorovanú kresbu, maľbu 

lepom, pracovať s rôznymi tlačidlami, vytvárať mozaiky, pracovať s farbami na sklo... 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu pre 

príslušný predmet. 

 

Vo vyučovacom predmete Výtvarná výchova sa zvyšuje  v učebnom pláne v školskom 

vzdelávacom programe hodinová dotácia o jednu vyučovaciu hodinu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



8. Učebné plány            

             

                                                          ISCED 1                 

Rámcový učebný plán pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím   

 

          

             

Školský vzdelávací program                       

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

oblasť Predmet / ročník 

p
rí

p
ra

v
n

ý
 

                    

Jazyk 

a komunikácia  

Grafomotorické 

cvičenia 1 1         2 

  

           

 

    

 

     

                

Príroda Poznávanie sveta  1 1 1       3 

a spoločnosť              

               

Človek             

a príroda 

 

       

  

 

              

Matematika  

 

  

       

 

 a práca 

 

           

s informáciami              

               

Príroda 

 

     

 

    

 a spoločnosť 

 

           

               

Človek a svet Manuálne  

   

1 1      2 

práce zručnosti            

 Pracovné      1 

   

 

  vyučovanie            

               

Umenie Výtvarná      1 

   

 

 a kultúra výchova            

               

Zdravie Pohybové hry   1  1 

 

           2 

a pohyb 

 

  

   

     

                

Voliteľné   1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

hodiny              

               

Povinná časť   19 20 22 22 22 23 23 24 24 25 224 

               

Spolu: povinná časť + voliteľné 20 22 24 24 24 25 25 26 26 27 243 

hodiny              

 

 



 

9. Vyučovací jazyk 

 

Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 

 

10. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu    

      o získanom vzdelaní 

 

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne: 

„Žiak (žiačka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania“. Ak žiak ukončil povinnú školskú 

dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzky a to nasledovne: „Žiak 

( žiačka ) ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku“. 

 

11. Personálne zabezpečenie 

 

Pedagogický zbor tvorí viac ako 15 pedagogických zamestnancov. Všetci majú  

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s pedagogickou spôsobilosťou a pedagógovia, ktorí 

nespĺňajú osobitný kvalifikačný predpoklad, si ho dopĺňajú rozširujúcim štúdiom.  

 

Asistent učiteľa pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, ak si to vyžaduje 

výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia. 

 

V škole pracuje: 

 výchovný poradca, ktorý úzko spolupracuje s ostatnými pedagógmi a rodičmi pri 

riešení výchovných problémov žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese a tiež 

zabezpečuje agendu spojenú s prijímacím pokračovaním žiakov do odborných učilíšť 

a praktickej školy 

 koordinátor environmentálnej výchovy 

 koordinátor zdravej školy  

 koordinátor protidrogovej prevencie. 

 

Metodické orgány zahŕňajú metodické združenie prípravného - 4. ročníka, predmetové 

komisie spoločenskovedných a prírodovedných predmetov 5. – 9. ročníka. 

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 v rámci okresu, kraja a celého Slovenska, 

výtvarné súťaže 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 

a floorbalový tím. 

 



V súčasnosti realizujeme už druhý projekt financovaný zo štrukturálnych fondov európskej 

únie s názvom Objavujeme novú cestu vo vzdelávaní. 

Schopnosti a skúseností pedagógov napomáhajú zabezpečovať kvalitný chod našej školy. 

 

 

12. Materiálno-technické a priestorové podmienky  

 

Škola má zriadených 12 tried,  niektoré sú vybavené viacúčelovým  nastaviteľným nábytkom. 

 

Vyučovací proces prebieha v troch budovách:  

 v hlavnej budove sa učia mladší žiaci A a B variantu, nachádzajú sa tu 4 triedy, 

priestory pre vedenie školy, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, školská 

jedáleň a kuchyňa, v  triede pre žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi 

vývinovými poruchami sú štruktúrované priestory na individuálne vzdelávnie. 

 v druhej  budove  sú  umiestnení  starší žiaci    A a B  variantu, nachádza sa  tu 5 tried,  

zborovňa, učebňa výpočtovej techniky a cvičná kuchynka. 

 V budove internátu sú 3 triedy pre žiakov A, B a C variantu, pre žiakov s IVP, 

priestory špeciálnej materskej školy a centrum špeciálnopedagogického poradenstva 

s 3 miestnosťami pre prácu administratívneho pracovníka, psychopéda, logopéda, 

somatopéda a fyzioterapeuta.   

Vzhľadom na celkový počet žiakov sú priestory školy nedostačujúce. 

 

Odborné učebne: telocvičňa, učebňa výpočtovej techniky, školské dielne a cvičná kuchynka. 

Žiaci majú možnosť využívať 10 počítačov a14 notebookov,  na ktorých je zavedený internet. 

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

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

PC s tlačiarňou.   

 

Vybavenie kabinetov je postačujúce, avšak je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať 

a modernizovať.   

 

Škola má k dispozícií knižnicu pre žiakov a učiteľov, átrium, novovybudované  školské 

ihrisko, doskočisko pre skok do diaľky, školský pozemok, detské ihrisko s preliezačkami, 

vonkajšie posedenie s krbom na odpočinkovú činnosť. 

 

Zabezpečený je bezbariérový prístup do každej budovy školy, priestory pre odkladanie 

odevov a obuvi, spoločné priestory pre hygienu, vrátane WC pre žiakov,  žiačky a učiteľov.  

Hromadné stretávanie žiakov celej školy sa uskutočňuje v priestoroch chodby hlavnej 

budovy.  

 

13. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

 

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  výchova, fyzika, chémia, remeselná výchova, umelecká výchova, športové hry.  

 

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

a neodkladne sa odstraňujú prípade zistené nedostatky. 

 

 

14. 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. Pri hodnotení postupujeme podľa metodického 

pokynu č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím. 

 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva slovným hodnotením. Výsledky slovného hodnotenia 

v jednotlivých predmetoch prípravného ročníka, prvého až deviateho ročníka sa vyjadrujú 

slovne štyrmi stupňami 

- dosiahol veľmi dobré výsledky 

- dosiahol dobré výsledky 

- dosiahol uspokojivé výsledky 

- dosiahol neuspokojivé výsledky 

 

Správanie žiaka sa klasifikuje jedným z nasledujúcich stupňov s prihliadnutím na vývinový 

a mentálny stupeň jeho postihnutia 

- veľmi dobré 

- uspokojivé 

- menej uspokojivé 

- neuspokojivé 

Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.  

 

Žiak ktorý bol na konci druhého polroka počas plnenia povinnej školskej dochádzky 

hodnotený stupňom „ dosiahol neuspokojivé výsledky“ z viac ako dvoch povinných 

vyučovacích predmetov, alebo viac ako dva vyučovacie predmety neabsolvoval podľa článku 

4 ods. 9 písm. b) a c), opakuje ročník, ten istý ročník môže opakovať raz, vo výnimočných 

prípadoch, ak je to na prospech žiaka, aj viackrát. 

 

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

zástupcovia žiakov. 



 

 

15. Charakteristika výchovy a vzdelávania 

 

Do skupiny pervazívnych vývinových porúch sú zahrnuté tieto diagnostické kategórie: detský 

autizmus (F84.0), atypický autizmus (F84.1), Rettov syndróm (F84.2), iná dezintegratívna porucha 

v detstve (F84.3), hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi 

(F84.4), Aspergerov syndróm (F84.5), iné pervazívne vývinové poruchy (F84.6), nešpecifikovaná 

pervazívna vývinová porucha (F84.9). MKCH – 10(1992). 

 

Obsah vzdelávania určený pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím sa uplatňuje bez ohľadu na to, akou formou sú vzdelávaní. 

Obsah vzdelávania je vytvorený na troch úrovniach. Prvá, najnižšia úroveň zahŕňa najnižšie 

požiadavky z hľadiska obsahu učiva a posledná, tretia úroveň určuje najvyššie požiadavky. Voľba 

úrovne (obsahu vzdelávania) sa nemôže riadiť diagnostikovaným stupňom mentálneho postihnutia 

žiaka. To znamená, že žiak, ktorý má podľa psychologického vyšetrenia napr. stredný stupeň 

mentálneho postihnutia, nepostupuje automaticky podľa strednej, t.j. druhej úrovne obsahu 

vzdelávania príslušného predmetu, ale pedagóg zvolí pre neho tú úroveň, ktorú je na základe svojich 

predpokladov schopný zvládnuť. Pre žiaka v rôznych vyučovacích predmetoch možno určiť rôznu 

úroveň obsahu vzdelávania. 

 

16. 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 individuálnych vzdelávacích plánov v jednotlivých predmetoch 

 činnosť metodických orgánov  

 činnosť výchovného poradcu,  

 činnosť koordinátorov environmentálnej výchovy, protidrogovej prevencie 

a koordinátora zdravej školy 

 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 počítačovou technikou – odovzdávanie vedomostí a zručností žiakom 

 vedenie krúžkov 

 príprava na súťaže 

 individuálny prístup k žiakom, vzťah učiteľ – žiak 

 

 



16. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


