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1. Ciele výchovy a vzdelávania 

 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v špeciálnej základnej škole sú: 

 rozvíjať kľúčové kompetencie (spôsobilosti) na úrovni, ktorá je pre žiakov osobne 

dosiahnuteľná, 

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

poznania a spôsobilosť použitia nadobudnutých kompetencií v praxi, 

 systematickým a cieľavedomým pôsobením vplývať na uľahčenie a zlepšenie kvality 

života, 

 dosiahnuť čo najväčšiu nezávislosť pri využívaní osvojených vedomostí, zručností 

a návykov, 

 maximálna možná integrácia do spoločnosti. 

 

Ciele výchovy a vzdelávania  budeme postupne dosahovať prostredníctvom plnenia úloh: 

 

rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

 realizovať najmä v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti a sociálnych zručností, vecné učenie, matematika, vlastiveda, 

 na podporu zvyšovania čitateľskej gramotnosti vytvárať komunikačne a literárne 

podnetné prostredie, využívať rôzne formy a metódy individuálnej alebo kolektívnej 

práce – dramatizácia príbehov, nácvik scénok na kultúrne podujatia a školské akcie, 

hry s písmenami, slabikami i slovami, spoznávanie žiackej knižnice... 

 zábavnými formami práce s knihami podporovať u žiakov dobrý a trvalý vzťah  

ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového, 

 podporovať čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh v rámci česko-

slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, 

 čitateľskú gramotnosť rozvíjať i prostredníctvom práce s počítačom, tabletom – 

zamerať sa na čítanie s porozumením, kde sú slová spojené s vhodnými obrázkami 

a ich zvukovou podobou, 



 počas vyučovacích hodín pracovať s informáciami – vyhľadávať slová, obrázky, tvoriť 

prezentácie, priraďovať knižné postavy (obrázky) k pomenovaniam... 

 

v súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie rozvíjať 

osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie 

problémov na miestnej úrovni 

 

realizovať aktivity s environmentálnou tematikou 

 dramatizácie scénok o lese, zvieratkách... 

 triediť odpad podľa druhu, 

 organizovať besedy a vychádzky s ochranármi i poľovníkmi, 

 zapájať sa do aktivít v spolupráci s mestom Bytča v rámci Dňa Zeme – čistiť areál školy 

i blízkeho okolia, 

 odpadový materiál premeniť na hodinách pracovného vyučovania na rôzne 

dekoratívne výrobky, 

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

pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a ľudí. 

 

v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 a Akčným plánom prevencie 

obezity na roky 2015-2025 venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle 

holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu 

 aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu k 

zdraviu a zdravý životný štýl, 

 realizovať aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného 

zdravia, prostredníctvom zážitkového učenia realizovať prípravu jednoduchých 

zdravých jedál, 

 vypestovať si zeleninu na školskom pozemku, 

 pripomínať si Deň mlieka, ochutnávať mliečne výrobky, z obalov mliečnych výrobkov 

zhotovovať netradičné výrobky, 

 na hodinách pracovnej a výtvarnej výchovy vytvárať tematicky zamerané práce – 

Zelenina, Ovocie, Zdravé zúbky, Zdravé nápoje, Čo škodí nášmu zdraviu, Pitný režim... 

 realizovať zdravotné vychádzky do blízkej prírody, 



 zbierať liečivé rastliny, spoznávať ich hlavné účinky, sušiť ich a variť si z nich čaj, 

 pravidelne realizovať pohybové hry na školskom dvore i v telocvični, 

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

čas užitočne a hravo. 

 

v pedagogickom procese rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa 

 veku primeranou formou oboznamovať deti a žiakov s ich právami a povinnosťami 

v zmysle tohto dokumentu s využívaním aktivizujúcich metód – využívať piktogramy, 

 venovať primeranú pozornosť názorom detí, učiť žiakov vysloviť názor slušne, 

nevysmievať sa, neurážať iných, 

 realizovať výchovné aktivity, prostredníctvom ktorých si žiaci uvedomia, že nie na 

všetko čo chcú a želajú si, majú aj právo, 

 vytvoriť z triedy „miesto“, kde nie je priestor na šikanovanie, ubližovanie slabším, 

krádeže... 

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

a priateľstva, 

 osobným príkladom pozitívne vplývať na správanie žiakov, 

 umožniť prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľno časovým aktivitám 

všetkým žiakom, zvlášť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy 

prevencie sociálno-patologických javov. 

 

začleniť finančnú gramotnosť do predmetov slovenský jazyk a literatúra, 

matematika, vlastiveda, prírodoveda, etická výchova 

 využívať formy zážitkového učenia – hra na obchod, platíme na pošte, výber peňazí 

v banke, v bankomate, 

 pracovať s pomôckami na rozvíjanie finančnej gramotnosti – eurami, 

 navštevovať obchody v blízkom okolí – učiť žiakov nakupovať, 

 naučiť žiakov vyberať si v obchodoch z viacerých možností – výber najvhodnejšej 

ponuky, porovnávať ceny rovnakých výrobkov vo viacerých obchodoch, 

 na rozvíjanie finančnej gramotnosti využívať vo vyučovacom procese počítač a tablet. 

 



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 vo všetkých predmetoch  s praktickým životom, 

 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. 

 

2. Zameranie školy 

 

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

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

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

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

 

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

variant B, variant C. V našej škole sa vzdelávajú aj žiaci s poruchami autistického spektra 

alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím a žiaci praktickej 

školy. 

 



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

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

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

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

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

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

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

kultúry, spoločenského správania sa. 

 

Vzhľadom na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu kvalifikovanými pedagógmi 

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

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

zahraničnej úrovni. 

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

Olympics Slovakia. Pravidelne sa zúčastňujeme vyhlásených športových podujatí – 

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

stolnom tenise a atletike. 

 

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

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

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

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

útvaroch rozvíjame počítačovú gramotnosť, čitateľskú gramotnosť, konverzáciu v cudzích 

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

a tiež v oblasti profesionálnej orientácie žiakov.  

 

Žiak s poruchou autistického spektra s mentálnym postihnutím, ktorý absolvoval 9 rokov 

povinnej školskej dochádzky má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, 

finančnej, prírodovednej, environmentálnej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti.  

 

 



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. 

Žiak je pripravený na ďalšie vzdelávanie a prípravu na povolanie v triede s individuálnym 

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

sociálnych a manuálnych zručností.  

4. Vzdelávacie oblasti 

 

Obsah vzdelávania pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami   

s mentálnym postihnutím (ďalej len „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.   

Pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím nie sú určené vzdelávacie štandardy. 

 

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  

 

5. 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 
 

  Ročník 

Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací predmet 

p
rí

p
ra

vn
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 
1 

 
4 
1 

 
4 
1 

 
2 
1 

 
2 
1 

 
2 
1 

 
52 
6 

rozvíjanie 
grafomotorických 
zručností a písanie 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 1 1      5 
 
2 

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 
1 

1 
1 

      3 
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 
1 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

19 
8 

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 

 

Poznámky 

1. V tomto rozdelení učebného plánu má vyučovacia hodina 45 minút. S prihliadnutím na 

osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže učiteľ 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 po prerokovaní v pedagogickej rade. 

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

každý učebný plán. Celkový počet vyučovacích hodín je presne daný.  

V rámci výučby je možná individuálna práca s vybranými žiakmi prostredníctvom 

fyzioterapeuta, psychológa, logopéda/špeciálneho pedagóga pre deti s poruchami 

komunikácie, špeciálneho pedagóga pre žiakov s poruchami sluchu, somatopéda                      

a špeciálneho pedagóga s cieľom systematickej korekcie, terapie alebo reedukácie 

postihnutia. 

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

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

týždeň. 

5. Pri vyučovaní predmetu informatika  sedí pri jednom počítači jeden žiak. 



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

programu a na vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov 

zaradených do štátneho vzdelávacieho programu. 

 

6. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s autizmom alebo inými 

pervazívnymi  vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím 

 
Špecifiká výchovy a vzdelávania, obsah vzdelávania, individuálny vzdelávací program 

Výchovno-vzdelávací proces so žiakmi  s AU alebo PVP s MP je ovplyvnený tým, že sú v ňom 

zaradení žiaci s rôznymi diagnostickými kategóriami a z toho vyplývajúcimi symptómami, 

ktoré zásadne ovplyvňujú nielen aktuálny výchovno-vzdelávací proces, ale 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).  

 

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 žiak schopný zvládať. Pre žiaka v rôznych vyučovacích predmetoch 

možno určiť rôznu úroveň obsahu vzdelávania.  



Ak žiak vďaka systematickej špeciálno-pedagogickej starostlivosti prejaví vyššiu úroveň 

schopností než pri jeho poslednom diagnostikovaní, postupne mu učiteľ 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 tomto 

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.  

 

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

vzdelávacieho programu (ďalej aj „IVP“), ktorý vypracúva triedny učiteľ v spolupráci  

s odbornými zamestnancami Centra špeciálno-pedagogického poradenstva. 

 

Dĺžka výchovy a vzdelávania 

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

špeciálnou školou alebo školou bežného typu) predĺžiť až do konca školského roka, 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.  

 

Podmienky prijímania 

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

písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.  

Riaditeľka 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.  

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

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

 

7. 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. Postup hodnotenia a klasifikácie žiakov s autizmom alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím upravuje metodický pokyn 

č.31/2011. 

Odlišujeme hodnotenie vedomostí a zručností od hodnotenia správania.  

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

žiak dosiahol v súlade s požiadavkami učebných osnov. 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva slovným hodnotením. Výsledky slovného hodnotenia 

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

slovne štyrmi stupňami. O spôsobe hodnotenia rozhoduje riaditeľ po prerokovaní na 

pedagogickej rade.  

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

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

vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter, učiteľ zohľadňuje vekové 



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

disponovanosť, 

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

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

úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete. 

 

V procese hodnotenia učitelia uplatňujú primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, 

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

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

v súlade s požiadavkami vymedzenými obsahom vzdelávania, osvojené kľúčové kompetencie 

vymedzené v príslušnom vzdelávacom programe, usilovnosť, rešpektovanie práv iných osôb, 

ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako 

prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 

 

Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s: 

 výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov, 

 požiadavkami na rozvoj kľúčových kompetencií, 

 obsahom vzdelávania vymedzeným v príslušných individuálnych vzdelávacích 

programoch pre žiakov s  mentálnym postihnutím. 

 

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

 sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

 sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

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

 analýzou výsledkov rôznych činností žiaka s osobitným zameraním na manuálnu 

zručnosť a na celkovú vyspelosť, 

 konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami, podľa potreby                      

s odbornými zamestnancami Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, 

 rozhovormi so žiakom a zákonným zástupcom žiaka. 

 



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

v polročnom hodnotiacom období. Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia                

a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Písomné a grafické prejavy 

archivuje učiteľ do konca príslušného školského roka. Je veľmi dôležité za každý (aj malý) 

úspech a posun vpred žiaka pochváliť. Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností sa 

zabráni preťažovaniu žiakov. Podkladom pre celkové hodnotenie žiaka vo vyučovacom 

predmete je slovné hodnotenie za odpovede, slovné hodnotenie za písomný a grafický 

prejav, praktické práce a pohybové činnosti, ale aj vyhodnotenie plnenia individuálneho 

vzdelávacieho programu. 

 

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

deviaty ročník  hodnotí slovne jedným z nasledujúcich stupňov: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky,   

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

Celkové hodnotenie žiaka prípravného a prvého ročníka sa na konci prvého a druhého 

polroka na vysvedčení vyjadruje slovami: 

a) prospel (a), 

b) neprospel (a). 

Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka sa na konci prvého a druhého 

polroka na vysvedčení vyjadruje slovami: 

a) prospel (a) s vyznamenaním, 

b) prospel (a) veľmi dobre, 

c) prospel (a), 

d) neprospel (a). 

Žiakovi, ktorý nie je v niektorom vyučovacom predmete hodnotený, sa na vysvedčení 

namiesto slovného hodnotenia uvedie slovo absolvoval. Tento spôsob hodnotenia volíme 

vtedy, ak sa žiak zúčastňoval na vyučovacom procese daného vyučovacieho predmetu alebo 

ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, ale zo závažných objektívnych dôvodov 

nepracoval.  

 



Hodnotenie správania: 

 vychádza zo základných  spoločenských, etických a morálnych  noriem slušného 

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

 je posudzované prísne individuálne, žiadny z jednotlivých prípadov nevytvára 

precedens záväzný pre hodnotenie správania iných žiakov, 

 nie je ovplyvnené dosiahnutým prospechom vo vyučovacích predmetoch, 

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

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

 

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

a mentálny stupeň postihnutia týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 

2 – uspokojivé, 

3 – menej uspokojivé, 

4 – neuspokojivé 

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

zástupcovia žiakov prostredníctvom žiackej knižky a rodičovských združení.  

 

8. 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 pre globálne vzdelávanie a environmentálnu výchovu, 

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

menšiny, koordinátora drogovej prevencie, finančnej gramotnosti, čitateľskej 



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

dohľad ochrany osobných údajov, 

 odborná a metodická pripravenosť učiteľov, 

 uplatňovanie zásad hodnotenia a klasifikácie,  

 plnenie úloh z plánov školy, prijatých úloh a opatrení, 

 úroveň školskej dokumentácie, 

 dodržiavanie pracovného poriadku, 

 dochádzka zamestnancov školy, 

 dodržiavanie pedagogického dozoru. 

 

Formy vnútroškolskej kontroly: 

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

 účasť na zasadnutiach PK, MZ, 

 tvorba projektov, 

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

 práca s digitálnymi technológiami – odovzdávanie vedomostí a zručností žiakom, 

 vedenie krúžkov, 

 príprava na súťaže a podujatia, 

 individuálny prístup k žiakom, vzťah učiteľ – žiak. 

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

 uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 

 poskytovať začínajúcim pedagógom možnosť adaptačného vzdelávania, 

 udržiavať  a  zvyšovať    kompetenciu    pedagogických    zamestnancov,   spôsobilosť  

efektívne vychovávať a vzdelávať,   

 motivovať  pedagogických  zamestnancov  pre neustále  sebavzdelávanie,  

vzdelávanie  a  zdokonaľovanie  profesijnej  spôsobilosti,  na získanie  prvej a druhej  

atestácie, 

 podporovať zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, 

spôsobilosť pre tvorbu efektívnych vzťahov, konštruktívne riešenie konfliktov, 

vzájomnú komunikáciu a pod., 



 sprostredkovať pedagogickým zamestnancom najnovšie poznatky a inovácie  

z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, 

 pripravovať    pedagogických   zamestnancov   na   výkon   špecializovaných   funkcií, 

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

atď. 

 pripravovať   pedagogických   zamestnancov   pre  výkon  činností  nevyhnutných  pre 

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

atď., 

 pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

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

 zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, 

podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov, 

 sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických 

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

 

9.  Organizačné podmienky a formy výchovy a vzdelávania  

 

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa individuálnych vzdelávacích programov.  

Počet žiakov v triedach je daný v zmysle platnej legislatívy. Pri organizácii podmienok 

v jednotlivých formách vzdelávania žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím je potrebné pristupovať individuálne podľa výsledkov 

špeciálnopedagogickej a inej odbornej diagnostiky a v spolupráci so zákonnými zástupcami. 

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 

 využívanie IKT, tabletov 

 diferencované 

 tematické vyučovanie 

 vyučovacie hodiny v triede  

 na školskom pozemku 

 v cvičnej kuchynke 

 v školskej dielni 

 besedy 

 tvorivé dielne 

 vychádzky 

 exkurzie 

 

10. Vyučovací jazyk 

 

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky. 

 

11. 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/a primárny stupeň vzdelania.“. Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku 

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

ukončil/a povinnú školskú dochádzku.“ 

 

12. Povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania 

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej 

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



podmienky dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili funkčné vzdelávanie. Sú odborne 

pripravení na riadenie pracovnej skupiny. Podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast 

a ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov. Zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu                         

v oblasti personálnych vzťahov. Pedagogický zbor tvoria učitelia a pedagogickí asistenti. 

Všetci učitelia majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s pedagogickou spôsobilosťou    

a osobitným kvalifikačným predpokladom – špeciálnou pedagogikou. Pedagogickí 

zamestnanci preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi a rodičmi. Uplatňujú 

zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov. Z radov 

pedagogických zamestnancov pracuje v škole: 

 výchovný poradca, ktorý úzko spolupracuje s ostatnými pedagógmi, odbornými        

zamestnancami Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, rodičmi pri riešení 

výchovných problémov žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese a tiež zabezpečuje 

agendu spojenú s pokračovaním žiakov do praktickej školy, 

 koordinátor globálneho vzdelávania a environmentálnej výchovy, 

 koordinátor zdravej školy a prevencie, 

 koordinátor čitateľskej gramotnosti, 

 koordinátor finančnej gramotnosti, informatizácie a mediálnej výchovy, 

 koordinátor pre oblasť ľudských práv, práv detí, diskriminácie a národnostné 

menšiny,  

 zodpovedná osoba na dohľad ochrany osobných údajov.  

 

V triede pre žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím pracujú asistenti učiteľa, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon 

pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou. V Centre 

špeciálno-pedagogického poradenstva pracujú odborní zamestnanci: fyzioterapeut, 

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

pre žiakov s poruchami sluchu, somatopéd, špeciálny pedagóg, ktorí spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady na výkon odbornej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou 

legislatívou pri poskytovaní fyzioterapeutickej, psychologickej, logopedickej, špeciálno-

pedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie.  

 



Pre potreby edukačného procesu v triede pre žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím pracuje na škole metodické združenie 

prípravného - 4. ročníka A variantu, triedy B1 a C variantu. Členovia metodického združenia 

systematicky plánujú modernizačné vzdelávanie podľa potrieb, zamerania školy a záujmu 

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

školeniami a seminármi, organizovanými metodicko-pedagogickými centrami a inými 

organizáciami. Pedagogickí zamestnanci sa individuálne venujú samoštúdiu, zameranému na 

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

 

Učitelia každoročne ponúkajú žiakom záujmové krúžky, ktoré slúžia hlavne na podporu                    

a rozvoj motoriky a komunikačných schopností, súťaže vo viacerých predmetoch, v rámci 

okresu, kraja a výtvarné súťaže aj na medzinárodnej úrovni. Orientujú pozornosť žiakov na 

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

medziľudských vzťahov.  

Učitelia zakomponovali do obsahu školského vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom 

alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami a podrobnejšie aplikovali do  individuálnych 

vzdelávacích plánov jednotlivých vyučovacích predmetov poznatky nadobudnuté v rámci 

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

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

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

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

Objavujeme novú cestu vo vzdelávaní, Voda okolo nás – WAU, Rozvíjame čitateľskú kultúru, 

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

Prekážky sa dajú zvládnuť, Na motýlích krídlach. Schopnosti a skúseností pedagógov 

napomáhajú zabezpečovať kvalitný chod našej školy. 

 

13.   Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovy a  

vzdelávania 

 
Trieda pre žiakov s AU alebo PVP s MP je vybavená viacúčelovým, výškovo nastaviteľným 

nábytkom, s priestorom pre relaxáciu, pracovným kútikom a priestorom na čítanie, písanie, 

počítanie... V triede je možné vykonávať  aj nenáročné pohybové aktivity počas vyučovania.  



Ďalej žiakom slúži počítačová učebňa vybavená špeciálnym nábytkom, IKT-technikou, 

interaktívnou tabuľou a dataprojektorom, priestory pre telovýchovné aktivity s bezpečným 

povrchom, náradím a náčiním, priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (školský klub 

detí, záujmové krúžky a voľnočasové aktivity) vybavené pracovným a odpočinkovým 

nábytkom a priestormi pre učenie sa,  priestory pre odkladanie odevov a obuvi. Priestory pre 

stravovanie rešpektujú hygienické normy a špecifiká individuálnych potrieb žiaka s AU alebo 

PVP s MP. 

Spoločné priestory pre hygienu, vrátane WC pre žiakov a učiteľov sú vybavené dávkovačmi 

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

utierky. 

Špeciálna základná škola  má zriadené triedy podľa mentálneho stupňa postihnutia žiakov  

(A, B, C variant), triedy praktickej školy a triedu pre žiakov s autizmom alebo inými 

pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, v ktorých je dodržaný počet 

žiakov v zmysle platnej legislatívy. Niektoré učebne sú vybavené viacúčelovým  

nastaviteľným nábytkom. 

Vyučovací proces prebieha v troch budovách:  

 V hlavnej budove sa učia mladší žiaci prípravného ročníka, A a B variantu, nachádza 

sa tu aj trieda pre žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými 

poruchami, priestory pre manažment školy, pedagogických a nepedagogických 

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

kuchyňa, odkladacie a úložné priestory a hygienické priestory. 

 V druhej  budove  sú  umiestnení  starší žiaci  A a B  variantu a žiaci praktickej školy. 

Nachádzajú sa tu triedy, zborovňa, multimediálna učebňa, cvičná kuchynka, 

kancelária zástupkyne školy, odkladacie a úložné priestory, hygienické priestory. 

 V budove internátu sú triedy pre žiakov C variantu, priestory špeciálnej materskej 

školy a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva s 5 miestnosťami pre prácu 

administratívneho pracovníka, fyzioterapeuta, psychológa, logopéda/špeciálneho 

pedagóga pre deti s poruchami komunikácie, špeciálneho pedagóga pre žiakov                      

s poruchami sluchu, somatopéda a špeciálneho pedagóga. 

Vzhľadom na celkový počet žiakov sú priestory školy nedostačujúce. 

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

ktorých súčasťou sú aj sklady materiálu a náradia. Škola má k dispozícií átrium, školské 



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

vonkajšie posedenie s krbom na odpočinkovú činnosť. Hromadné stretávanie žiakov celej 

školy sa uskutočňuje v priestoroch chodby hlavnej budovy. 

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

v multimediálnej učebni. Viaceré triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Pedagogickí 

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

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

vybavené PC s tlačiarňou. Vybavenie kabinetov je postačujúce, avšak je potrebné pomôcky 

pravidelne obnovovať a modernizovať. V celej škole je zabezpečený bezbariérový prístup. 

Vybavenie triedy pre žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím zodpovedá stanoveným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Trieda je vybavená základnými špeciálnymi, kompenzačnými a učebnými pomôckami na 

relaxačnú aj vzdelávaciu činnosť. Zo vzdelávacích pomôcok sú to najmä pracovné stoly                     

a stoličky, modelovacie hmoty, hmatové dosky, paravany na zostavenie denných plánov, CD 

prehrávač, zvukové zariadenia, notebooky, Orffov inštrumentár, učebné pomôcky na 

uľahčenie komunikácie... Súbor kompenzačných pomôcok tvoria audiovizuálne pomôcky, 

stoličky s bočnicami,  polohovací stôl. Relaxačné pomôcky sú: suchý bazén, odpočívací vak, 

výhrevná zdravotná relaxačná poduška, fit lopty, masážne loptičky... 

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

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

Pedagogickí zamestnanci používajú notebooky, dataprojektory, TV prijímače, DVD a CD 

prehrávače, rádiá, kamery, fotoaparáty. Zborovne, riaditeľňa a kancelárie vedúcich 

zamestnancov sú vybavené PC s tlačiarňou.   

Vybavenie kabinetov je postačujúce, avšak potrebné pomôcky sa pravidelne obnovujú 

a modernizujú.  

 

14. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní 

 

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

vysokú pozornosť. Všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy pravidelne 

absolvujú školenie BOZP a PO, pravidelné preškolenie s preverením vedomostí sa 



uskutočňuje každé dva roky. Novoprijatí zamestnanci absolvujú školenie hneď pri nástupe do 

zamestnania. Školenia zabezpečuje odborný pracovník z danej oblasti.  

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

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

o BOZP na hodinách predmetov vyžadujúcich zvýšenú pozornosť – pracovné vyučovanie, 

zdravotná telesná výchova, výtvarná výchova. Vyučujúci sú povinní oboznámiť žiakov                        

s pravidlami správania sa pred každým opustením areálu školy – vychádzky, exkurzie, výlety, 

športové, kultúrne a iné akcie. Aktivity so žiakmi mimo budovy školy sa uskutočňujú                         

s písomným informovaným súhlasom zákonných zástupcov. Povinnosti žiakov vzťahujúce sa 

k bezpečnosti sú zapracované aj vo vnútornom poriadku školy. Rodičia sú s BOZP a školským 

poriadkom oboznámení na zasadnutiach rady rodičov a písomne formou informovaného 

súhlasu.  

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

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

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

všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou. Škola má vypracovaný plán 

revízii, podľa ktorého sa pravidelne uskutočňujú všetky revízie a neodkladne sa odstraňujú 

prípadné zistené nedostatky. Štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa je 

daná vekom a individuálnymi osobitosťami žiakov. BOZP v triede pre žiakov s autizmom 

alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami variantu zabezpečuje učiteľka spolu                       

s asistentkami učiteľky počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Asistenti učiteľky 

dohliadajú na bezpečnosť žiakov počas prestávok, pomáhajú pri výkone samoobslužných                  

a hygienických činností. Pri presune z triedy do inej časti školy sú využívané vytvorené 

bezbariérové prístupy. 

 

15.  Školský vzdelávací program 

 

Školský vzdelávací program (ďalej len „ŠkVP“) pre žiakov s autizmom alebo inými 

pervazívnymi vývinovými poruchami  pod názvom „Sme iní, ale nie horší“ sa považuje za 

základný dokument školy, podľa ktorého sa uskutočňuje edukácia. Konkretizuje obsah 

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



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

po prerokovaní v pedagogickej rade školy a rade školy. 

Školský vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím je vypracovaný na základe vzdelávacieho programu, 

ktorý je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie, 

vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

 

Obsah a ciele jednotlivých vyučovacích predmetov sú prispôsobované individuálnym 

osobitostiam každého žiaka. Obsah predmetu tvorí podklad, ktorý učiteľ tvorivo rozvíja, 

rozširuje alebo redukuje, v závislosti od potenciálu a osobnostných vlastností každého žiaka. 

Žiaci s AU alebo PVP s MP sú vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Pri 

tvorbe IVP vychádza učiteľ z obsahu štátneho vzdelávacieho programu a školského 

vzdelávacieho programu s prihliadnutím na individuálne osobitosti každého žiaka. 

 

Do IVP pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím sa snažíme zapracovať aj aktuálne prierezové témy, ktorým je 

venovaná zvýšená pozornosť aj v pedagogicko-organizačných pokynoch. Vychádzame 

z konkrétneho obsahu vzdelávania v jednotlivých predmetoch v ŠVP. 

 

Zapracovanie prierezových tém do ŠkVP podľa obsahu vzdelávania pre žiakov s autizmom 

alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami podľa jednotlivých predmetov 

a ročníkov. 

 

Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie – prípravný a prvý ročník 

Finančná 
gramotnosť 

- spoznávanie eur, triedenie eur podľa tvaru, farby, veľkosti, 
materiálu s využitím učebnej pomôcky Eurá 

- obkresľovanie makiet eur s číslami 1-5 
vytváranie odtlačkov z mincí na biely papier 

Čitateľská 
gramotnosť 

- obkresľovanie veľkých tlačených písmen A,E,I,O,U,M,L,V,T,P 
– naučiť  žiakov, že písmená sú v knihách i v tabletoch 
a počítačoch 

- zapožičať niektoré knihy zo školskej knižnice, prečítať 
rozprávky- no ak si ich chcú žiaci prečítať sami, musia spoznať 
písmenká 



- dramatizácia prečítaných rozprávok s využitím maňušiek 
a kostýmových čiapok 

Environmentálna 
výchova 

- hra s vodou, šetrenie s vodou 
- spájanie niekoľkých slov čiarami – dážď, slnko, strom ... 

jednoduché rozhovory o ich význame, nácvik riekaniek 
o zvieratách a rastlinách spojený s pohybom rúk 

- vyfarbovanie obrázkov s environmentálnou tematikou - 
vystrihovanie 

Zdravý životný štýl - vedenie žiakov k správnej pozícii tela pri písaní 
- používanie oboch rúk pri cvičení jemnej a hrubej motoriky 
- omaľovanie zdravých potravín 
- realizácia pohybových aktivít – kreslenie do piesku 

Ľudské práva - učiť žiakov poďakovať, poprosiť o niečo, vymieňať si hračky 
pri manipulácii s jednoduchými remeselnými a kuchynskými 
detskými nástrojmi 

Bezpečnosť 
a ochrana zdravia 

- naučiť žiakov správne používať písacie nástroje, používať ich 
výlučne na plnenie školských povinností – podľa pokynov 
vyučujúceho 

 
 

Vecné učenie – prvý ročník 

Finančná 
gramotnosť 

- orientácia v bežných životných situáciách – nástup do 
dopravného prostriedku, zakúpenie cestovného lístka 
s pomocou učiteľa 

- poznávanie mincí 
- orientácia v okolí domova a školy, spoznávanie blízkych 

obchodov –  malé názorné nákupy s pomocou učiteľa 

Čitateľská 
gramotnosť 

- zhotovenie záložky do kníh prostredníctvom česko-
slovenského projektu Záložka do knihy spája školy – témy: 
rastliny, zvieratá 

- spoznávať známe rozprávky o lesných a domácich zvieratách 

Environmentálna 
výchova 

- zúčastňovať sa besied s environmentálnou tematikou 
- pozorovanie zmien v prírode, pozorovanie počasia 
- starostlivosť o rastliny v kútiku živej prírody 
- vychádzky s environmentálnym zameraním 

Zdravý životný štýl - postupne si osvojovať hlavné zásady správnej životosprávy 
- upevňovať základné hygienické návyky, zdôrazňovať ich 

význam pre zdravie 
- obliekanie sa podľa ročných období a teploty prostredia 
- poznávať ovocie a zeleninu podľa chuti, farby a tvaru 
- predchádzať úrazom a chorobám – vytvárať modelové 

situácie 

Ľudské práva - slušne a zdvorilo sa správať voči spolužiakom na vyučovaní 
v triede, na vychádzkach i besedách 

Bezpečnosť 
a ochrana zdravia 

- oboznámenie sa s pravidlami bezpečného správania sa na 
ulici 



- bezpečne sa pohybovať po chodníku 
- prechádzať bezpečne cez cestu, prechod pre chodcov, 

správne reagovať na svetelnú signalizáciu 
- poučiť žiakov o bezpečnosti pri hrách, výletoch a kúpaní 
- predchádzať úrazom pri manipulácii s ohňom – besedy 

s požiarnikmi 

 
 
 

Vecné učenie  – druhý ročník 

Finančná 
gramotnosť 

- poznávanie platidiel a ich hodnoty pri nákupe v obchode 
- platba eurami na pošte, za opravu obuvi, v krajčírstve ( služby 

obyvateľstvu ) 
- poznávanie ceny výrobkov, ktoré sa denne používajú – ich 

nakupovanie, platenie eurami 

Čitateľská 
gramotnosť 

- vyhľadávanie rastlín a zvierat v knihách zo školskej knižnice 
- dramatizácia príbehov o zvieratách, rastlinách  i prírode 
- vianočné tradície – nácvik scénky 

Environmentálna 
výchova 

- poznávanie lúčnych kvetov 
- rozlíšenie sadu, záhrady a parku v teréne 
- beseda s poľovníkom na tému Voľne žijúce zvieratá v zime 
- stromy v zime, pozorovanie 
- starostlivosť o rastliny v kútiku živej prírody 

Zdravý životný štýl - poznávanie ďalších druhov ovocia a zeleniny, ich zber 
a uskladnenie 

- upevňovanie základných hygienických návykov pri 
manipulácii s jedlom 

- udržiavanie poriadku v triede 
- udržiavanie čistoty odevu a obuvi 
- obliekanie sa podľa ročných období 
- úloha lekára a zdravotnej sestry, využitie zážitkových foriem 

učenia 

Ľudské práva - poznať aj svoje povinnosti, školské potreby a pomôcky uložiť 
na lavicu, do aktovky, udržiavať ich v poriadku 

- vedieť slušne pozdraviť, o niečo požiadať a poďakovať 
- rozlišovať spoločné a osobné veci v triede 

Bezpečnosť 
a ochrana zdravia 

- poučiť žiakov o nebezpečenstve požiaru v prírode – ohniská, 
vypaľovanie suchej trávy ... 

- poznať význam svetelných signálov, správne na ne reagovať 
- dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri zimných športoch 
- poznávanie niektorých základných dopravných značiek 
- predchádzanie úrazom a chorobám pri hrách, výletoch                       

a kúpaní 

 
 
 



Pracovné vyučovanie  – druhý ročník 

Finančná 
gramotnosť 

- nákup rôznych materiálov na pracovné vyučovanie – 
cestoviny, vlna, špagáty, lepidlá, ihly...., platenie eurami 

- zhotovenie napodobenín eur, odtláčanie a vystrihovanie 
- triedenie eur podľa ich hodnoty, tvaru, farby, veľkosti 

i materiálu 
- zisťovanie cien hygienických potrieb v obchodoch 

Čitateľská 
gramotnosť 

- nácvik riekaniek súvisiacich s osobnou hygienou, čistotou 
v domácnosti i triede, riekaniek o šikovných rukách 
i remeselníkoch 

- zhotovenie vlastnej knihy (návrh, fotenie, úprava fotografií, 
zviazanie) 

Environmentálna 
výchova 

- pozorovanie prírody v parku, v sade, v záhrade 
- polievanie izbových kvetov 
- sadenie rastlín, pozorovanie klíčenia a rastu rastlín 
- vynášanie odpadkov – triedenie odpadu 
- zapínanie a vypínanie osvetlenia, šetrenie elektrickou 

energiou 
- otváranie a zatváranie vodovodného kohútika – šetrenie 

vodou 
- poznávanie základných vlastností papiera, šetrenie papierom 

Zdravý životný štýl - rozlišovať čisté a špinavé ruky 
- pravidelné používanie hygienických potrieb, výmena uterákov 
- udržiavanie poriadku v triede, utieranie prachu, pravidelné 

vetranie 
- rozlíšenie zdravých potravín patriacich do chladničky 

Ľudské práva - naučiť sa uplatňovať právo požiadať spolužiaka i učiteľa 
o pomoc 

- vzájomne sa rešpektovať pri kolektívnej práci 
- slušne komunikovať, nevysmievať sa spolužiakom za slabší 

výkon 

Bezpečnosť 
a ochrana zdravia 

- bezpečne obsluhovať a pracovať s počítačom i tabletom 
- dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci v kuchyni 

 
 

Vecné učenie – tretí ročník 

Finančná 
gramotnosť 

- používať platidlá pri nákupe drobných pomôcok 
- využívať dramatizáciu - nákupy 
- vedieť určiť hodnotu mincí 
- zaplatiť eurami na pošte za zaslanie listu, pohľadnice 

Čitateľská 
gramotnosť 

- čítať texty z metodických materiálov v školskej knižnici – 
o zvieratkách, rastlinách, rodine.... 
využívať dramatizáciu krátkych príbehov o zvieratkách, 
rodine, chorobe ... 

- vedieť sa orientovať v kalendári, vedieť si v ňom vyhľadať 
informácie 



- čítať texty súvisiace s preberaným učivom z počítača i tabletu 

Environmentálna 
výchova 

- poznať rastliny a zvieratá v miestnej oblasti 
- pozorovať zmeny v prírode 
- upevniť poznatky o zvieratkách a rastlinách v prírode 

Zdravý životný štýl - získať poznatky o zdravej výžive 
- upevňovať základné hygienické návyky 
- starať sa o zdravie podľa jednotlivých ročných období 
- udržiavať poriadok v triede 
- udržiavať čistotu odevu a obuvi 
- obliekať sa podľa ročných období 
- úloha lekára a zdravotnej sestry, využitie zážitkových foriem 

učenia 

Ľudské práva - poznať aj svoje povinnosti, školské potreby a pomôcky uložiť 
na lavicu, do aktovky, udržiavať ich v poriadku 

- osvojiť si základné pravidlá kultúrneho správania 
- vedieť slušne pozdraviť, o niečo požiadať a poďakovať 

Bezpečnosť 
a ochrana zdravia 

- poznať príčiny požiaru,  
- vedieť ohlásiť požiar 
- dodržiavať zásady správneho a bezpečného správania sa 

chodca v cestnej premávke 
- poznať význam svetelných signálov, správne na ne reagovať 
- poznávať dopravné značky so zákazom a príkazom 
- predchádzať úrazom a chorobám pri hrách 

 
 

Pracovné vyučovanie – tretí ročník 

Finančná 
gramotnosť 

- vedieť nakupovať nákup rôzne materiály na pracovné 
vyučovanie – hygienické potreby, špagát, vlnu, cestoviny ...., 
platiť eurami 

- triediť eurá podľa ich hodnoty, tvaru, farby, veľkosti 
i materiálu 

- zisťovať ceny hygienických potrieb v obchodoch 

Čitateľská 
gramotnosť 

- nacvičovať riekanky súvisiace s osobnou hygienou, čistotou 
v domácnosti i triede - riekanky o šikovných rukách 
i remeselníkoch 

- čítať krátke návody na prácu so stavebnicami, hrami 
- zoznámiť sa s knihami, kde sú návody na výrobu 

jednoduchých výrobkov 

Environmentálna 
výchova 

- pozorovať prírodu v parku, v sade, v záhrade 
- polievať izbové kvety 
- sadiť rastliny, pozorovať klíčenie a rast rastlín 
- vynášať odpadky – triediť odpad 
- zbierať plody listnatých a ihličnatých stromov 
- zapínať a vypínať osvetlenie, šetriť elektrickou energiou 
- otvárať a zatvárať vodovodné kohútiky – šetrenie vodou 

Zdravý životný štýl - pravidelne používať hygienické potreby, výmena uterákov 



- udržiavať poriadok v triede, utierať prach, pravidelne vetrať 
- rozlišovať zdravé potraviny patriace do chladničky 
- osvojovať si základné návyky pri jedle 
- uvedomiť si význam fyzickej práce pre človeka – boj proti 

obezite 

Ľudské práva - naučiť sa uplatňovať právo požiadať spolužiaka i učiteľa 
o pomoc 

- vzájomne sa rešpektovať pri kolektívnej práci 
- slušne komunikovať, nevysmievať sa spolužiakom za slabší 

výkon 

Bezpečnosť 
a ochrana zdravia 

- bezpečne obsluhovať a pracovať s počítačom i tabletom 
- dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci v kuchyni 

 
 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností – štvrtý ročník 

Finančná 
gramotnosť 

- časté používanie komunikačných symbolov „eurá“ v spojitosti 
s hrami na obchod zážitkovým učením 

- návšteva obchodov - upevňovať si vedomosť, že za tovar 
v obchode musíme zaplatiť 

- vedieť v obchode používať peňaženku, roztriediť v nej 
peniaze, podať predavačke menší počet eur 

-  zvyšovať mieru samostatnosti pri nákupoch 
- učiť sa nakupovať v samoobsluhe, zaplatiť – s pomocou 

učiteľa 
- pravidelne pracovať s učebnou pomôckou – Eurá 

Čitateľská 
gramotnosť 

- pravidelne čítať dané slová, slabiky, vety 
- zlepšovať porozumenie prostredníctvom zavádzania nových 

komunikačných symbolov 
- nadväzovať dlhšie interakcie s rovesníkmi 
- dramatizácie krátkych rozprávok 
- v spolupráci s logopédom precvičovať básne i riekanky 
- návšteva mestskej knižnice, zapožičanie kníh 
- čítať názvy z informačných letákov jednotlivých obchodov 

Environmentálna 
výchova 

- čo najčastejšie využívať symboly prírody v krabicových 
úlohách a učebných materiáloch 

- robiť záznam zo sledovania počasia, učiť žiakov ako počasie 
ovplyvňuje náš život 

- fotografovať prírodu v okolí školy, fotografie upraviť, zhotoviť 
si z nich prezentácie, obrázky popísať, dané názvy sa snažiť 
správne prečítať 

Zdravý životný štýl - upevňovanie samostatnosti v oblasti hygienických návykov 
- zlepšovanie prijateľnosti správania pri stravovaní pravidlami 

v zrozumiteľnej forme 
- v obchode si nakúpiť zdravé potraviny – s pomocou učiteľa 
- učiť sa vyberať vhodné oblečenie 
- pravidelne upratovať osobné skrinky, kontrolovať čistotu 



v školských taškách 
- realizovať cvičenia s fyzioterapeutom 
- realizovať vychádzky a pohybové aktivity na školskom dvore 

Ľudské práva - zamerať verbálne správanie k inému človeku – Poď, Daj mi. 
Prepáč... 

- porozumieť pravidlám v triede a uplatňovať ich, porozumieť 
pojmu povinnosť 

Bezpečnosť 
a ochrana zdravia 

- upevňovať vedomosti o dodržiavaní bezpečnostných 
pravidiel v cestnej premávke 

- upozorňovať žiakov na možné riziká a nebezpečenstvá – 
s pomocou žiakov ich v triede odstraňovať (rozliata voda na 
podlahe, polámané guľky v bazéne...) 

 
 

Pracovné vyučovanie – štvrtý ročník 

Finančná 
gramotnosť 

- výroba vlastných eur podľa vzoru 
- určenie cien hračiek – nalepovanie cenoviek 
- vedieť nakupovať nákup rôzne materiály na pracovné 

vyučovanie – hygienické potreby, špagát, vlnu, cestoviny ...., 
platiť eurami 

- triediť eurá podľa ich hodnoty, tvaru, farby, veľkosti 
i materiálu 

- zisťovať ceny hygienických potrieb v obchodoch 

Čitateľská 
gramotnosť 

- samostatné listovanie v knihách – vyhľadávanie písmen, 
slabík, obrázkov podľa verbálnych pokynov 

- nacvičovať riekanky súvisiace s osobnou hygienou, čistotou 
v domácnosti i triede - riekanky o šikovných rukách 
i remeselníkoch 

- čítať krátke návody na prácu so stavebnicami, hrami 
- zoznámiť sa s knihami, kde sú návody na výrobu 

jednoduchých výrobkov 

Environmentálna 
výchova 

- pozorovať prírodu v parku, v sade, v záhrade 
- polievať izbové kvety 
- sadiť rastliny, pozorovať klíčenie a rast rastlín 
- rýľovanie, hrabanie, kolíkovanie pôdy 
- pletie záhonov 
- vynášať odpadky – triediť odpad 
- zbierať plody listnatých a ihličnatých stromov 
- zapínať a vypínať osvetlenie, šetriť elektrickou energiou 
- otvárať a zatvárať vodovodné kohútiky – šetrenie vodou 

Zdravý životný štýl - zvyšovanie samostatnosti pri osobnej hygiene a činnostiach 
súvisiacich so stravovaním 

- pravidelne používať hygienické potreby, výmena uterákov 
- udržiavať poriadok v triede, utierať prach, pravidelne vetrať 
- rozlišovať zdravé potraviny patriace do chladničky 
- príprava jednoduchých zdravých nápojov a jedál 



- ošetrovanie rán –odreniny, popáleniny, rezné rany, bodnutia 
hmyzom 

- osvojovať si základné návyky pri jedle 
- uvedomiť si význam fyzickej práce pre človeka – boj proti 

obezite 

Ľudské práva - rozvíjať schopnosť využívať svoj voľný čas 
- naučiť sa uplatňovať právo požiadať spolužiaka i učiteľa 

o pomoc 
- vzájomne sa rešpektovať pri kolektívnej práci 
- slušne komunikovať, nevysmievať sa spolužiakom za slabší 

výkon 

Bezpečnosť 
a ochrana zdravia 

- bezpečne obsluhovať a pracovať s počítačom i tabletom 
- dodržiavanie bezpečnosti pri práci s nožnicami a pílkou 
- dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci v kuchyni 

 
 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností – piaty ročník 

Finančná 
gramotnosť 

- reakcie na otázku: Čo máš ? – eurá, ukázať eurá v peňaženke 
aj svojim spolužiakom 

- vedieť v obchode podať predavačke menší počet eur, 
zvyšovať mieru samostatnosti pri nákupoch – používaní eur 

- učiť sa nakupovať v samoobsluhe, zaplatiť – s pomocou 
učiteľa 

- pravidelne pracovať s učebnou pomôckou – Eurá 
- využívať formy zážitkového učenia – Hra na obchod 

Čitateľská 
gramotnosť 

- pravidelne čítať dané slová, slabiky, vety 
- v spolupráci s logopédom precvičovať básne i riekanky 
- návšteva mestskej knižnice, zapožičanie kníh 
- čítať názvy z informačných letákov jednotlivých obchodov 

Environmentálna 
výchova 

- robiť záznam zo sledovania počasia, učiť žiakov ako počasie 
ovplyvňuje náš život 

- fotografovať prírodu v okolí školy, fotografie upraviť, zhotoviť 
si z nich prezentácie, obrázky popísať, dané názvy sa snažiť 
správne prečítať 

Zdravý životný štýl - v obchode si nakúpiť zdravé potraviny – s pomocou učiteľa 
- učiť sa vyberať vhodné oblečenie 
- pravidelne upratovať osobné skrinky, kontrolovať čistotu 

v školských taškách 
- realizovať cvičenia s fyzioterapeutom 
- realizovať vychádzky a pohybové aktivity na školskom dvore 

Ľudské práva - zamerať verbálne správanie k inému človeku – Poď, Daj mi. 
Prepáč... 

Bezpečnosť 
a ochrana zdravia 

- upevňovať vedomosti o dodržiavaní bezpečnostných 
pravidiel v cestnej premávke 

 
 



 

Pracovné vyučovanie – piaty ročník 

Finančná 
gramotnosť 

- nákupy materiálov a surovín na pracovné vyučovanie 
s pomocou učiteľa – používanie eur 

- porovnávanie cien vo viacerých obchodoch s pomocou 
učiteľa 

Čitateľská 
gramotnosť 

- učiť sa čítať informácie  z obalov potravín 
- učiť sa čítať informácie z počítača – o pestovaní rastliniek, 

jednoduché recepty ... 

Environmentálna 
výchova 

- učiť sa šetriť s papierom a drevom pri prácach s týmito 
materiálmi 

- pestovať kvetiny a zeleninu, starať sa o okrasné kry – 
s pomocou učiteľa 

- vedieť sa starať o rastliny – siať, hnojiť, plieť, polievať, 
okopávať  

Zdravý životný štýl - pripravovať zdravé nátierky a šaláty 
- pripravovať jednoduché zdravé jedlá a nápoje 
- upevňovať schopnosť výberu oblečenia podľa ročných období 
- dodržiavať čistotu pri stolovaní 
- ošetrovať drobné poranenia 
- dodržiavať osobnú hygienu 

Ľudské práva - vzájomná pomoc medzi spolužiakmi 
- rešpektovanie pokynov učiteľa 

Bezpečnosť 
a ochrana zdravia 

- dodržiavanie bezpečnosti a hygieny pri práci v kuchyni 
- dodržiavanie bezpečnosti pri prácach na školskom pozemku 

a v dielni 

 
 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností – šiesty ročník 

Finančná 
gramotnosť 

- hry s eurami s využitím pokynov – Podaj mi ... eur!  Zaplať! 
Vydaj! 

- identifikovať svoju peňaženku a peniaze 
- navštevovať obchody, učiť sa samostatne nakupovať, čítať 

cenovky 
- vedieť sa rozhodnúť, či mám dostatok peňazí na veci, ktoré si 

chcem kúpiť 

Čitateľská 
gramotnosť 

- čítanie slov a viet z vybraných kníh zo školskej knižnice 
- návštevy mestskej knižnice 
- dramatizácia príbehov zo života 

Environmentálna 
výchova 

- vychádzky do blízkeho okolia školy spojené s poznávaním 
rastlín, stromov, návštevy obchodov so semienkami kvetov 
a zeleniny 

- predpestovanie priesad kvetov, zhotovenie ich menoviek 

Zdravý životný štýl - postupné zdokonaľovanie hygienických návykov – používanie 
antiperspirantov 

- práca so Šimonovymi pracovnými listami , vypracovanie tém 



zameraných na zdravý životný štýl 

Ľudské práva - pomoc slabším spolužiakom, aj vozíčkarom 
 

Bezpečnosť 
a ochrana zdravia 

- bezpečné používanie a zaobchádzanie s kuchynskými 
spotrebičmi pod dohľadom učiteľa 

 
 
 

Pracovné vyučovanie – šiesty ročník 

Finančná 
gramotnosť 

- nakupovať materiály a suroviny na pracovné vyučovanie 
- porovnávať ceny vo viacerých obchodoch 
- plánovanie nákupov, čítanie cien z informačných letákov 

Čitateľská 
gramotnosť 

- čítanie informácií z internetu (recepty na varenie), 
informačné letáky rôznych obchodov, vyhľadávanie videí – 
postupy prác pri prácach s drevom, pri prácach v záhrade .... 

Environmentálna 
výchova 

- pestovanie zeleniny a jej  hnojenie, ošetrovanie ovocných 
stromov a kríkov 

- práce s drevom, papierom, kožou, koženkou – postupy prác 
zamerané na šetrenie s materiálmi 

- ošetrovanie a presádzanie izbových rastlín 
- viazanie a aranžovanie kvetín 
- hydroponické pestovanie rastlín 

Zdravý životný štýl - príprava zdravých nátierok a šalátov 
- varenie jednoduchých jedál 
- dodržiavanie čistoty pri stolovaní 
- samostatné dodržiavanie osobnej hygieny 
- zdokonaľovanie v samoobslužných činnostiach týkajúcich sa 

osobnej hygieny a dodržiavania hygienických zásad 
- pranie bielizne 
- ošetrovanie drobných poranení 

Ľudské práva - vzájomná pomoc pri kolektívnych prácach 
- rozvíjanie primeraného správania 

Bezpečnosť 
a ochrana zdravia 

- dodržiavanie bezpečnosti a hygieny pri práci v kuchyni 
- dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v dielni 

a na školskom pozemku 

 
 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností – siedmy ročník 

Finančná 
gramotnosť 

- používať eurá pri nákupe materiálu potrebného na pracovné 
vyučovanie 

- hra na obchod s použitím imitácie eur 

Čitateľská 
gramotnosť 

- dramatizácia príbehov o zdravom ovocí a zelenine 
- vyhľadávať obrázkové  informácie podľa verbálnych pokynov 

v časopisoch i letákoch 

Environmentálna 
výchova 

- triediť odpad podľa nápisov na zberných nádobách 
- čistiť areál školy - strihať trávu, zber papierov  



- starať sa o kvety v triede 

Zdravý životný štýl - Používať hygienické návyky súvisiace s dospievaním 
- Vo vzdelávacom procese uplatňovať zdravotné cvičenia 

v spolupráci s fyzioterapeutom 
- pripravovať jednoduché  zdravé jedlá a nápoje 

Ľudské práva - rozvíjať schopnosť vyjadriť svoje potreby a želania 
- rozvíjať schopnosť vyjadriť špecifické pocity 

Bezpečnosť 
a ochrana zdravia 

- bezpečnosť a ochrana zdravia pri používaní domácich 
spotrebičov 

 
 

Pracovné vyučovanie – siedmy ročník 

Finančná 
gramotnosť 

- reálne nakupovať základné potraviny, zdravé potraviny 
- ušiť jednoduchú peňaženku a vyrobiť imitované eurá – hry na 

obchod 

Čitateľská 
gramotnosť 

- čítať a imitovať nápisy na obaloch základných potravín 
- dramatizácia príbehov o pracovných činnostiach 

Environmentálna 
výchova 

- polievať kvetov 
- pripravovať záhony na siatie 
- siať, hnojiť, plieť, polievať a okopávať záhony 
- pestovať kvetiny a zeleninu 

Zdravý životný štýl - pripravovať zdravé jednoduché nápoje 
- pripravovať zdravé  jednoduché jedlá 
- samostatne používať hygienické potreby 
- upevňovať  hygienické návyky 
- uskladňovať potraviny 
- umývať, čistiť, krájať a ukladať  ovocie a zeleninu 
- ošetrovať drobné poranenia 
- pripravovať zdravé  nátierky a jednoduché šaláty 

Ľudské práva - vedieť spolupracovať so spolužiakmi 
- vedieť si slušne – primeraným spôsobom niečo vypýtať, 

požiadať o pomoc 
- rešpektovať pravidlá v triede, pri požičiavaní pomôcok 

Bezpečnosť 
a ochrana zdravia 

- dodržiavať bezpečnosť v domácnosti a hygienu pri práci 
v kuchyni 

- osvojiť si základy bezpečnosti pri práci v domácnosti 

 
 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností – ôsmy ročník 

Finančná 
gramotnosť 

- používať eurá pri nákupe materiálu potrebného na pracovné 
vyučovanie 

- vedieť spočítať položky tvoriace nákup a správne zaplatiť 
- hra na obchod s použitím imitácie eur 

Čitateľská 
gramotnosť 

- rozvíjanie neverbálnej komunikácie na naplánovanie aktivít 
do budúcnosti 

- triedenie obrázkov a slov do kategórií 



- dramatizácia príbehov zo života 
- vyhľadávať obrázkové  informácie podľa verbálnych pokynov 

v časopisoch i letákoch 

Environmentálna 
výchova 

- triediť odpad podľa nápisov na zberných nádobách 
- čistiť areál školy - strihať trávu, zber papierov  
- starať sa o kvety v triede 

Zdravý životný štýl - používať hygienické návyky súvisiace s dospievaním 
- vo vzdelávacom procese uplatňovať zdravotné cvičenia 

v spolupráci s fyzioterapeutom 
- pripravovať jednoduché  zdravé jedlá a nápoje 

Ľudské práva - dokázať sa podeliť s dospelými i rovesníkmi 
- rozoznávať čo je vhodné a čo nie zo strany iných ľudí 
- dokázať sa spriateliť na základe spoločných záujmov 
- rozvíjať schopnosť vyjadriť svoje potreby a želania 
- rozvíjať schopnosť vyjadriť špecifické pocity 

Bezpečnosť 
a ochrana zdravia 

- bezpečnosť a ochrana zdravia pri používaní domácich 
spotrebičov 

- upozorňovať žiakov na možné riziká a nebezpečenstvá 
a s pomocou žiakov ich v triede odstraňovať – rozliata voda 
na podlahe, práca s nožnicami ... 

 
 
 

Pracovné vyučovanie – ôsmy ročník 

Finančná 
gramotnosť 

- reálne nakupovať základné potraviny, zdravé potraviny 
- ušiť jednoduchú peňaženku a vyrobiť imitované eurá – hry na 

obchod 

Čitateľská 
gramotnosť 

- listovať v knihách po jednom liste 
- čítať a imitovať nápisy na obaloch základných potravín 
- dramatizácia príbehov o pracovných činnostiach 

Environmentálna 
výchova 

- starostlivosť o izbové rastliny 
- príprava záhonov na sadenie, príprava cibúľ, priesad 
- viazanie a aranžovanie rastlín 
- ochrana rastlín pred škodcami a burinami 
- polievať kvetov 
- pripravovať záhony na siatie 
- siať, hnojiť, plieť, polievať a okopávať záhony 
- pestovať kvetiny a zeleninu 

Zdravý životný štýl - pripravovať zdravé jednoduché nápoje 
- pripravovať zdravé  jednoduché jedlá 
- samostatne používať hygienické potreby 
- upevňovať  hygienické návyky 
- utierať prach, vysávať, prať a žehliť s pomocou, vymieňať 

posteľnú bielizeň 
- ošetrovať drobné poranenia, používať teplomer 
- uskladňovať potraviny 



- umývať, čistiť, krájať a ukladať  ovocie a zeleninu 
- ošetrovať drobné poranenia 
- pripravovať zdravé  nátierky a jednoduché šaláty 

Ľudské práva - vedieť spolupracovať so spolužiakmi 
- vedieť si slušne – primeraným spôsobom niečo vypýtať, 

požiadať o pomoc 
- rešpektovať pravidlá v triede, pri požičiavaní pomôcok 

Bezpečnosť 
a ochrana zdravia 

- dodržiavať bezpečnosť v domácnosti a hygienu pri práci 
v kuchyni 

- osvojiť si základy bezpečnosti pri práci v domácnosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSAH VZDELÁVANIA 
 

pre prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7.  a  8. ročník 
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými  poruchami 

s mentálnym postihnutím 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PRÍPRAVNÝ  ROČNÍK 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V rámci edukácie postupuje škola podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v predmetoch 

slovenský jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností,  

matematika, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná a športová 

výchova. Učebné osnovy sú totožné s obsahom vzdelávania ŠVP pre príslušné predmety. 

 

Vo vyučovacom predmete Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie sa zvyšuje  

v učebnom pláne v školskom vzdelávacom programe hodinová dotácia o jednu vyučovaciu 

hodinu. Vyučovací predmet Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie je  vo výchovno-

vzdelávacom procese zaradený do vzdelávacej oblasti štátneho vzdelávacieho programu 

Jazyk a komunikácia. V rámci posilnenej časovej dotácie je vyučovanie v predmete Rozvíjanie 

grafomotorických zručností a písanie zamerané na výraznejšiu prácu v súlade s obsahom 

vzdelávania daným štátnym vzdelávacím programom. 

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 potrebné 

venovať tejto problematike dlhší čas – najmä na precvičovanie a zdokonaľovanie učiva. Počas 

zvýšenej časovej dotácie si budú žiaci precvičovať: 

- používanie oboch rúk pri cvičení jemnej a hrubej motoriky, 

- nácvik uchopovania písacieho nástroja (hrubej pastelky - voskové farbičky, kriedy) do  

dlane, 

- čmáranie na zvislú plochu (tabuľa), 

- uchopovanie písacieho nástroja (pastelky, ceruzky) prstami, 

- zanechávanie stopy na podložke/papieri, 

- čmáranie, 

- opakované (repetitívne) čmáranie dominantnou rukou, 

- dodržiavanie  správnej pozície tela pri písaní, 

- kruhové čmáranie, 

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

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRVÝ  ROČNÍK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vo výchovno-vzdelávacom procese postupuje škola podľa vzdelávacieho programu pre 

žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

a sociálnych zručností, matematika, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná 

výchova a telesná a športová výchova. 

 

Vo vyučovacom predmete Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie sa zvyšuje  

v učebnom pláne v školskom vzdelávacom programe hodinová dotácia o jednu vyučovaciu 

hodinu. Vyučovací predmet rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie je  vo výchovno-

vzdelávacom procese zaradený do vzdelávacej oblasti štátneho vzdelávacieho programu: 

Jazyk a komunikácia. 

V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie v predmete Rozvíjanie grafomotorických 

zručností a písanie zamerané na výraznejšiu prácu v súlade s obsahom vzdelávania daným 

štátnym vzdelávacím programom najmä v týchto činnostiach: 

- správne držanie ceruzky, 

- postupné kreslenie tvarov : zvislá čiara v smere zhora-nadol, vodorovná čiara v smere 

zľava-doprava, kružnica v smere a proti smeru hodinových ručičiek, spájanie dvojice 

a niekoľkých bodov čiarou, 

- vyfarbovanie jednoduchých geometrických tvarov, 

- obkresľovanie tvarov (oblúk a vlnovka), 

- zakresľovanie šikmých čiar zhora nadol do riadkov, 

- obkresľovanie veľkých tlačených samohlások, 

- imitatívny zápis písmen podľa predlohy, 

- hry s pieskom, vodou, plastelínou, prstovými farbami, strihanie. 

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 potrebné 

venovať tejto problematike dlhší čas – najmä na precvičovanie a zdokonaľovanie učiva. 

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. Je však predpoklad, že sústavným precvičovaním  

dané grafomotorické zručnosti  žiak nadobudne. 



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

o jednu hodinu. Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality získaných kompetencií 

žiakov v oblasti Človek a príroda. Počas zvýšenej hodinovej dotácie si budú žiaci hravou 

formou prostredníctvom aktivizujúcich vyučovacích metód opakovať, prehlbovať 

a upevňovať učivo tematických celkov daných ŠVP. 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. 

Žiaci sa zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej prírody, poznávajú zmeny 

v prírode, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny ovplyvňujú činnosti ľudí. Na 

vychádzkach do prírody spoznávajú kvety, stromy a kríky, pozorujú zmeny v prírode 

i počasie. Spoznávajú školské prostredie a jeho najbližšie okolie, dôležité dopravné značky, 

pravidlá cestnej premávky. Aktívne – formou hier sa pripravujú na aktívnu účasť v cestnej 

premávke, riešia dopravné situácie na vlastnom prenosnom detskom ihrisku s využitím 

rôznych pozícií – cyklisti, chodci, vodiči... Upevňujú si základné návyky nevyhnutné na 

ochranu zdravia prehlbovaním poznatkov o základných častiach ľudského tela, liekoch, 

lekároch, zdravej výžive, učia sa správne obliekať. 

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

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

formu motivácie. Vzhľadom na pomerne rozsiahly obsah učiva v tomto predmete nám 

zostáva veľmi málo času na opakovanie učiva a uplatňovanie zážitkových foriem vyučovania. 

Každá z tém vecného učenia je však veľmi dôležitá pre poznanie a orientáciu v praktickom 

živote. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
DRUHÝ  ROČNÍK 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy pre druhý  ročník sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho programu 

pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

a sociálnych zručností, rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie, matematika, 

hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova. 

 

Zvýšená časová dotácia ŠkVP v predmete vecné učenie o jednu vyučovaciu sa využije na 

opakovanie a precvičovanie učiva s uplatnením aktivizujúcich vyučovacích metód 

a zážitkových foriem učenia, ktoré si vyžadujú väčší časový priestor. Žiaci si budú hravou 

formou prehlbovať učivo tematických celkov – Trieda, škola a okolie školy, Rastliny v prírode, 

Obchod, Domov a rodina, Bezpečnosť cestnej premávky, Starostlivosť o zdravie a Ročné 

obdobia. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa budeme snažiť zvýšenú časovú dotáciu využiť najmä na 

realizáciu: 

- situačných metód prostredníctvom IKT technológií na prehlbovanie učiva zo všetkých 

tematických celkov, 

- pohybových aktivít (hry na prenosnom dopravnom ihrisku, vychádzky do blízkeho 

okolia školy), 

- výtvarných aktivít (kresby, modelovanie a omaľovánky domácich a lesných zvierat, 

rastlín, hmyzu i vtákov...), 

- využitie viacrozmerných aktivít ako je dramatizácia, hranie scénok, hranie rolí                     

(u lekára, o zvieratkách - s využitím kostýmových čiapok a maňušiek, na obchod, naša 

rodina...). 

 

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

dotácia o jednu vyučovaciu hodinu. Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je vo výchovno-

vzdelávacom procese zaradený do vzdelávacej oblasti štátneho vzdelávacieho programu 

Človek a svet práce. Predmet pracovné vyučovanie popri rozvoji pracovných spôsobilostí 

a návykov žiakov, ovplyvňuje ostatné zložky vzdelávania, podieľa sa na utváraní osobnosti, 

na socializácii 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 v ďalšom živote. Preto je potrebné pracovné 

zručnosti a návyky neustále precvičovať a upevňovať. Žiaci si zdokonalia: 

- samoobslužné činnosti – nácvik činností spojených s osobnou hygienou, obúvaním 

a vyzúvaním topánok, obúvaním a vyzúvaním topánok, vyzliekaním a obliekaním 

odevov, viazaním uzlov, samoobsluhou pri desiatovaní a hygienickými návykmi pri 

jedle, 

- práce v domácnosti – utieranie prachu, vynášanie odpadkov, výmena uterákov, 

používanie predmetov a hračiek, rozlišovanie potravín... 

- práce v dielni – práce s drobným materiálom, práce s papierom, montážne 

a demontážne práce, 

- pestovateľské práce – sadenie semienok, starostlivosť o rastliny v areáli školy, 

estetizácia prostredia v areáli školy – hrabanie, pletie ... 

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. Pri 

všetkých činnostiach u žiakov s autizmom alebo pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím je potrebné uplatňovať individuálny prístup a špecifické výchovno-

vzdelávacie formy a metódy vyučovania. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRETÍ  ROČNÍK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy pre tretí ročník sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho programu 

pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačnej schopnosti    

a sociálnych zručností, rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie, matematika, 

hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova. 

 

Zvýšená časová dotácia ŠkVP v predmete vecné učenie o jednu vyučovaciu sa využije na 

opakovanie a precvičovanie učiva s uplatnením aktivizujúcich vyučovacích metód                     

a zážitkových foriem učenia, ktoré si vyžadujú väčší časový priestor. Žiaci si budú hravou 

formou prehlbovať učivo tematických celkov – Trieda, škola a okolie školy, Rastliny v prírode, 

Obchod, Domov a rodina, Bezpečnosť cestnej premávky, Starostlivosť o zdravie a Ročné 

obdobia. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa budeme snažiť zvýšenú časovú dotáciu využiť 

najmä na realizáciu vzdelávacích aktivít prostredníctvom IKT technológií a overovanie si 

prebraného učiva v praktickom živote. Venovať sa budeme realizácii zážitkových foriem 

vyučovania, ktoré vyžadujú väčší časový priestor: 

- pohybové aktivity (hry na prenosnom dopravnom ihrisku, vychádzky do blízkeho 

okolia školy), 

- výtvarné aktivity (kresby, modelovanie a omaľovánky domácich a lesných zvierat, 

rastlín, hmyzu i vtákov...), 

- využitie viacrozmerných aktivít ako je dramatizácia, hranie scénok, hranie rolí                    

(u lekára, o zvieratkách, na obchod, naša rodina...) s využitím kostýmových čiapok, 

maňušiek, kostýmov, eur a iných učebných pomôcok.  

 

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

dotácia o jednu vyučovaciu hodinu. Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je vo výchovno-

vzdelávacom procese zaradený do vzdelávacej oblasti štátneho vzdelávacieho programu 

Človek a svet práce. Predmet pracovné vyučovanie popri rozvoji pracovných spôsobilostí                 

a návykov žiakov, ovplyvňuje ostatné zložky vzdelávania, podieľa sa na utváraní osobnosti, 

na socializácii 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 v ďalšom živote. Preto je potrebné pracovné 



zručnosti a návyky neustále precvičovať a upevňovať. Žiaci sa budú zameriavať na 

zdokonalenie a zautomatizovanie činností v tematických celkoch:  

- samoobslužné činnosti (nácvik činností spojených s osobnou hygienou, obúvaním                   

a vyzúvaním topánok, obúvaním a vyzúvaním topánok, vyzliekaním a obliekaním 

odevov, viazaním uzlov, samoobsluhou pri desiatovaní a hygienickými návykmi pri 

jedle),  

- práce v domácnosti (utieranie prachu, vynášanie odpadkov, výmena uterákov, 

používanie predmetov a hračiek, rozlišovanie potravín...),  

- práce v dielni (práce s drobným materiálom, práce s papierom, montážne                                   

a demontážne práce),   

- pestovateľské práce (sadenie semienok, starostlivosť o rastliny v areáli školy, 

estetizácia prostredia v areáli školy – hrabanie, pletie...).  

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. Pri 

všetkých činnostiach u žiakov s autizmom alebo pervazívnymi vývinovými poruchami                         

s mentálnym postihnutím je potrebné uplatňovať individuálny prístup a špecifické výchovno-

vzdelávacie formy a metódy vyučovania. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠTVRTÝ  ROČNÍK 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy pre štvrtý ročník sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho programu 

pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, rozvíjanie grafomotorických zručností 

a písanie, matematika, vlastiveda, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová 

výchova. 

 

Vo vyučovacom predmete Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností sa 

zvyšuje ŠkVP hodinová dotácia o jednu hodinu. V rámci posilnenej časovej dotácie bude 

vyučovanie zamerané na rozvíjanie komunikácie prostredníctvom využívania veľkého 

množstva novozakúpených učebných pomôcok určených na rozvíjanie komunikácie, ale aj 

pomôcok a učebných materiálov získaných z projektov, na upevňovanie správnej výslovnosti 

v spolupráci so školským logopédom. Stanovené ciele v súlade so ŠVP sa budeme snažiť 

dosahovať rozmanitými spôsobmi podľa individuálnych možností žiaka, ním preferovaných 

aktivít - vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho 

a komunikačného prostredia školy budeme preferovať rôzne aktivity: 

- na rozvíjanie komunikačných zručností využívať všetky novo zakúpené učebné 

pomôcky – interaktívne knihy Moje učenie, Magformers, Poznaj a nájdi, magnetické 

skladačky ... 

- rozširovať individuálny komunikačný systém podľa nových učebných pomôcok 

a praktických predmetov dennej potreby, 

- zdokonaľovať zručnosti v práci s počítačom a tabletom – využívanie nových 

programov na komunikáciu, 

- v spolupráci s logopédom zdokonaľovať správnu výslovnosť, 

- pracovať s pracovnými listami na rozvoj reči, 

- rozvíjať komunikáciu prostredníctvom hrania rolí – využiť kostýmové čiapky zvierat, 

maňušky, 

- nadväzovať dlhšie interakcie so spolužiakmi i učiteľmi, 

- pravidelne sa zúčastňovať divadelných predstavení, navštevovať mestskú knižnicu, 

- zdokonaľovať čítanie známych slabík, slov a viet, 

- upevňovať sociálne rutiny... 

 



Posilnenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete pracovné 

vyučovanie zmení kvalitu získaných spôsobilostí žiakov, prispeje k rozvoju ich schopností 

a zručností. Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je vo výchovno-vzdelávacom procese 

zaradený do vzdelávacej oblasti štátneho vzdelávacieho programu Človek a svet práce. 

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. Žiaci na hodinách rozvíjajú manuálne zručnosti a návyky, jemnú 

motoriku, pozitívny vzťah k práci. Tento predmet 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 sa podieľa aj na rozvíjaní reči a potrebe 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 socializácii 

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. V štvrtom ročníku sa budeme zameriavať 

najmä na precvičovanie a upevňovanie: 

- zvyšovania samostatnosti tak, aby pri hygienických a samoobslužných činnostiach 

žiaci potrebovali len miernu pomoc, 

- zvyšovania samostatnosti pri zapínaní gombíkov a zipsov, 

- samostatného listovania v knihách, 

- skrutkovania a skladania jednoduchých puzzlí, 

- udržiavania poriadku v domácnosti s miernou pomocou, 

- vysávania, zametania a čistenie nábytku, 

- ošetrovania drobných poranení, 

- práce v domácnosti – precvičovanie základných stehov v šití, 

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

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



a mašličky,  práce s papierom – oblepovanie predmetov papierom, práce s drevom – 

opracovanie dreva brúsnym papierom, úprava dreva pilníkom, zatĺkanie 

a vyťahovanie klincov, 

-  montážne a demontážne práce – zostavovanie modelov stavebníc spájaním 

a skrutkovaním, 

- pestovateľské práce – pestovanie kvetín, pletie záhonov, rýľovanie, hrabanie 

a kolíkovanie pôdy. 

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. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIATY  ROČNÍK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy pre piaty ročník sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho programu 

pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, vlastiveda, etická 

výchova/náboženská výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová 

výchova. 

 

Vo vyučovacom predmete Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností sa 

zvyšuje ŠkVP hodinová dotácia o jednu hodinu. V rámci posilnenej časovej dotácie bude 

vyučovanie zamerané na rozvíjanie komunikácie prostredníctvom aktivizujúcich zážitkových 

metód a na upevňovanie správnej výslovnosti v spolupráci so školským logopédom. 

Stanovené ciele v súlade so ŠVP sa budeme snažiť dosahovať rozmanitými spôsobmi – podľa 

individuálnych možností žiaka, ním preferovaných aktivít - vychádzajúc z tvorivosti učiteľa 

a prirodzených možností sociálneho a komunikačného prostredia školy budeme preferovať 

rôzne aktivity: 

- rozširovať individuálny komunikačný systém podľa nových učebných pomôcok 

a praktických predmetov dennej potreby, 

- zdokonaľovanie zručností v práci s počítačom a tabletom – využívanie nových 

programov na komunikáciu, 

- v spolupráci s logopédom zdokonaľovať správnu výslovnosť, 

- pracovať s pracovnými listami na rozvoj reči, 

- rozvíjať komunikáciu prostredníctvom hrania rolí – využiť kostýmové čiapky zvierat, 

- zdokonaľovať čítanie známych slabík, slov a viet, 

- upevňovanie sociálnych rutín... 

 

Posilnenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete pracovné 

vyučovanie zmení kvalitu získaných spôsobilostí žiakov, prispeje k rozvoju ich schopností 

a zručností. Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je vo výchovno-vzdelávacom procese 

zaradený do vzdelávacej oblasti štátneho vzdelávacieho programu Človek a svet práce. 

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. Je potrebné neustále precvičovať 

a upevňovať: 

- samoobslužné činnosti – opakovanie činností a postupov potrebných pri osobnej 

hygiene, 

- práce v domácnosti – šitie jednoduchých stehov, 

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

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

a mašličky,  práce s papierom – oblepovanie predmetov papierom, práce s drevom – 

opracovanie dreva brúsnym papierom, úprava dreva pilníkom, zatĺkanie 

a vyťahovanie klincov, 

-  montážne a demontážne práce – zostavovanie modelov stavebníc spájaním 

a skrutkovaním, 

- pestovateľské práce – pestovanie kvetín, pletie záhonov, rýľovanie, hrabanie 

a kolíkovanie pôdy. 

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. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠIESTY  ROČNÍK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Učebné osnovy pre šiesty ročník sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho programu 

pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, vlastiveda, etická 

výchova/náboženská výchova/náboženstvo, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná 

a športová výchova. 

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

predmete Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností zmení kvalitu 

získaných spôsobilostí žiakov. Vyučovací predmet rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

a sociálnych zručností je  vo výchovno-vzdelávacom procese zaradený do vzdelávacej oblasti  

štátneho vzdelávacieho programu Jazyk a komunikácia. Edukačná činnosť bude zameraná na 

rozvoj komunikačných schopností smerujúca k tomu, aby pripravila žiakov do praktického 

života v čo najväčšej možnej miere.  Vo výchovno-vzdelávacom procese si žiaci budú rozvíjať 

svoju komunikačnú schopnosť a sociálne zručnosti prostredníctvom: 

- práce s logopedickými listami, 

- práce s logopedickými výukovými programami na rozvoj výslovnosti, 

- rozširovania slovnej zásoby v spolupráci s logopédom, 

- práce s pracovnými listami na rozvoj myslenia a reči, 

- využívania didaktických hier zameraných na rozvoj reči, 

- využívania komunikačných systémov – piktogramy, globálna metóda, systém TEACH, 

sociálne čítanie, 

- využívania terapií podporujúcich rozvoj komunikačných schopností – muzikoterapia, 

dramatoterapia, arteterapia, Snoezelen, Trampolining ... 

- práce so súborom obrázkových fotografií, 

- práce s IKT technológiami. 

 

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

vzdelávacej oblasti štátneho vzdelávacieho programu Človek a svet práce. Zvýšenie časovej 

dotácie ŠkVP v predmete pracovné vyučovanie o jednu vyučovaciu hodinu bude využité na 

prehĺbenie a utvrdenie učiva pre potreby praktického života najmä v týchto oblastiach: 



- samoobslužné činnosti – opakovanie činností, postupov potrebných pri osobnej 

hygiene, umývanie zubov, používanie hrebeňa, rozlíšenie čistých a špinavých 

predmetov, 

- práce v domácnosti – odkladanie predmetov, skladanie šiat, umývanie podlahy, 

obsluhovanie bežných audio a video zariadení, navliekanie nite do ihly, viazanie uzla, 

šitie a vyšívanie, umývanie a utieranie riadu, príprava jednoduchých pokrmov 

a nápojov, umývanie ovocia a zeleniny, obsluha elektrickej varnej kanvice, 

- práce v dielni – práce s drobným materiálom – triedenie a ukladanie predmetov, 

navíjanie a namotávanie vlny a špagátov, splietanie vlny a špagátov, práce 

s papierom . strihanie, trhanie, lepenie, skladanie a prekladanie papiera, rozkladanie 

a skladanie škatúľ, oblepovanie predmetov papierom, šitie jednoduchých stehov so 

zdvojenou niťou na kartón, práce s drevom – opracovanie povrchov mäkkého 

a tvrdého dreva brúsnym papierom, zhotovenie kŕmidiel pre vtáčiky s pomocou 

učiteľa, 

- montážne a demontážne práce – spájanie špajdlí, drievok a konárikov drôtom 

a špagátom, zostavovanie stavebníc spájaním a skrutkovaním, skladanie puzzle 

a mozaiky, 

- pestovateľské práce – starostlivosť o izbové rastliny, rýľovanie a hrabanie, siatie 

semien do riadkov a jamiek, pestovanie kvetín, pletie záhonov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIEDMY  ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy pre siedmy ročník sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho 

programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami                         

s mentálnym postihnutím v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, 

informatika, fyzika, biológia, dejepis, geografia, občianska náuka, etická výchova, hudobná 

výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova. 

 

Zvýšená časová dotácia ŠkVP v predmete Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych 

zručností o jednu vyučovaciu sa využije na zlepšovanie porozumenia verbálnych pokynov 

prostredníctvom názorných ukážok každodenným viacnásobným opakovaním. Žiaci si budú 

úroveň porozumenia zvyšovať prostredníctvom činností spojených s reguláciou vlastného 

správania inštrukciami učiteľa, rozvíjaním schopností žiadať si informácie od iných sociálne 

prijateľným neverbálnym spôsobom. Veľká pozornosť bude venovaná činnostiam spojeným 

s používaním hygienických návykov súvisiacich s dospievaním a používaním domácich 

spotrebičov. Žiaci budú používať učebné pomôcky na rozvíjanie komunikácie získané 

z projektov – Šimonove pracovné listy, maňušky, kostýmové čiapky a iné didaktické 

materiály. Predmet Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností má pre 

budúci život žiakov s poruchami autistického spektra veľký význam.  Porozumenie verbálnym 

inštrukciám, ale aj schopnosť vyjadriť svoju požiadavku, sa budeme snažiť rozvíjať aj 

prostredníctvom obrázkových symbolov v tabletoch i kartičiek, ktoré tvoria ich individuálny 

denný plán. Šikovnejším žiakom budeme postupne obrázkové symboly na kartičkách 

nahrádzať slovami. Je však potrebné uvedené činnosti každodenne opakovať a postupne 

zautomatizovať. Zameriavať sa budeme predovšetkým na rozvíjanie komunikácie 

v činnostiach, ktoré budú žiaci potrebovať pre praktické fungovanie v budúcom živote: 

- samostatnejšie uplatňovať hygienické návyky súvisiace s dospievaním, 

- rozvíjať domáce zručnosti a integračné schopnosti žiaka podľa jeho individuálnej 

kapacity, životného štýlu rodiny a prostredia v ktorom žije, 

- rozvíjať schopnosť vyjadriť čo má žiak rád, čo nemá rád, 

- rozvíjať schopnosť vyjadriť špecifické pocity, 

- rozvíjať schopnosť vyjadriť svoje potreby a želania, 

- vedieť poskytnúť osobné údaje o sebe a o rodine. 

 



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

dotácia o jednu vyučovaciu hodinu. Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je vo výchovno-

vzdelávacom procese zaradený do vzdelávacej oblasti štátneho vzdelávacieho programu 

Človek a svet práce. Predmet pracovné vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-

vzdelávacieho procesu žiakov s poruchami autistického spektra. Zameriava sa na rozvíjanie 

pracovných zručností a s cieľom samostatne vykonávať osobnú hygienu a samoobsluhu, 

vykonávať základné pracovné činnosti v domácnosti, poznať vlastnosti papiera a textilu, 

vedieť s nimi pracovať, osvojiť si základné pracovné zručnosti pri práci s drevom, osvojiť si 

základné pracovné zručnosti potrebné pri pestovateľských prácach. Žiaci budú opakovať, 

upevňovať a prehlbovať učivo v tematických celkoch: 

- samoobslužné činnosti (samostatné umývanie rúk, tváre, vlasov, čistenie zubov 

a nechtov, samostatné používanie WC, toaletného papiera, vreckovky, česanie 

a upravovanie vzhľadu, samostatné obliekanie a vyzliekanie, samostatné stolovanie), 

- práce v domácnosti (udržiavanie poriadku, utieranie prachu, zametanie, vysávanie, 

vetranie, ustielanie postele, prišívanie gombíka, patentky, háčika, predný a zadný 

steh, nakupovanie, ošetrovanie drobných poranení, samostatné prestieranie 

k stolovaniu, samostatné odkladanie riadu po stolovaní, umývanie, utieranie 

a odkladanie riadu, uskladňovanie potravín, krájanie chleba, umývanie, čistenie 

a krájanie zeleniny, príprava jednoduchých nápojov, používanie elektrickej varnej 

kanvice, používanie otvárača na konzervy, príprava jednoduchých zdravých jedál, 

nátierok a šalátov, varenie zemiakov, párkov, jednoduchej polievky, kaší pudingov, 

dodržiavanie bezpečnosti v domácnosti a hygieny pri práci v kuchyni), 

- práce v dielni (práce s drobným materiálom, práce s papierom, práce s textilom, 

práce s drevom, montážne a demontážne práce),  

- pestovateľské práce (polievanie izbových rastlín, príprava záhonov na siatie, siatie, 

hnojenie, pletie, polievanie a okopávanie záhonov, pestovanie kvetín a zeleniny, zber 

úrody).  

Pri všetkých činnostiach u žiakov s autizmom alebo pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím je potrebné uplatňovať individuálny prístup a špecifické výchovno-

vzdelávacie formy a metódy vyučovania. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔSMY  ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy pre ôsmy ročník sú totožné s obsahom vzdelávania vzdelávacieho programu 

pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, informatika, fyzika, 

biológia, dejepis, geografia, občianska náuka, etická výchova, hudobná výchova, výtvarná 

výchova, telesná a športová výchova. 

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

predmete Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností zmení kvalitu 

získaných spôsobilostí žiakov. Vyučovací predmet Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

a sociálnych zručností je  vo výchovno-vzdelávacom procese zaradený do vzdelávacej oblasti  

štátneho vzdelávacieho programu Jazyk a komunikácia. Edukačná činnosť bude zameraná na 

rozvoj komunikačných schopností smerujúca k tomu, aby pripravila žiakov do praktického 

života v čo najväčšej možnej miere.  Vo výchovno-vzdelávacom procese si žiaci budú rozvíjať 

svoju komunikačnú schopnosť a sociálne zručnosti prostredníctvom práce s logopedickými 

listami, práce s logopedickými výukovými programami na rozvoj výslovnosti, rozširovania 

slovnej zásoby v spolupráci s logopédom, práce s pracovnými listami na rozvoj myslenia 

a reči, využívania didaktických hier zameraných na rozvoj reči, využívania komunikačných 

systémov – piktogramy, globálna metóda, systém TEACH, sociálne čítanie, využívania terapií 

podporujúcich rozvoj komunikačných schopností – muzikoterapia, dramatoterapia, 

arteterapia, Snoezelen, Trampolining ..., novo zakúpených učebných pomôcok na rozvíjanie 

komunikácie ale aj pomôcok získaných z euro – projektov a pomôcok, ktoré zhotovili učitelia. 

Rozvíjaním neverbálnej komunikácie so žiakmi budeme plánovať aktivity do blízkej 

budúcnosti, plniť zadané inštrukcie a snažiť sa  prácu vždy dokončiť, dokázať sa podeliť 

s dospelými i rovesníkmi, dokázať vyjadrovať vlastné fyzické potreby, dokázať sa spriateliť 

s novými kamarátmi na základe spoločných záujmov. 

 

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

vzdelávacej oblasti štátneho vzdelávacieho programu Človek a svet práce. Na vyučovaní sa 

budeme snažiť upevňovať najmä samostatnosť žiakov v rôznych činnostiach. Ak to bude 

potrebné poskytneme žiakovi nevyhnutnú pomoc individuálnou formou s potrebnou mierou. 

Pri výučbe je dôležité, aby sme žiaka za správne vykonanú činnosť pochválili, hoci aj za 

splnenie čiastkovej úlohy, formou ktorú žiak chápe. Nie je tak podstatné množstvo 



osvojeného učiva, ale to, do akej miery vie žiak osvojené učivo využívať v praktickom živote. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať bezpečnosti pri práci. Zvýšenie časovej 

dotácie ŠkVP v predmete pracovné vyučovanie o jednu vyučovaciu hodinu bude využité na 

prehĺbenie a utvrdenie učiva pre potreby praktického života najmä v týchto oblastiach: 

- samoobslužné činnosti – opakovanie činností, postupov potrebných pri osobnej 

hygiene, umývanie zubov, používanie hrebeňa, rozlíšenie čistých a špinavých 

predmetov, samostatné vyzliekanie a obliekanie odevov, obúvanie a vyzúvanie, 

samostatné používanie príboru, 

- rozvoj jemnej motoriky – tvarovanie modelovacej hmoty, listovanie v knihe po 

jednom liste, skladanie puzzle a jednoduchých skladačiek, navliekanie a ukladanie 

rôznych drobných predmetov... 

- práce v domácnosti – odkladanie predmetov, skladanie šiat, umývanie podlahy, 

obsluhovanie bežných audio a video zariadení, navliekanie nite do ihly, viazanie uzla, 

šitie a vyšívanie, umývanie a utieranie riadu, príprava jednoduchých pokrmov 

a nápojov, čistenie, umývanie a krájanie ovocia a zeleniny, obsluha elektrickej varnej 

kanvice, bezpečné používanie elektrických spotrebičov a náradia v kuchyni, 

nakupovanie s pomocou, ošetrovanie drobných poranení, natieranie pečiva, 

uskladňovanie potravín, 

- práce v dielni – práce s drobným materiálom – triedenie a ukladanie predmetov, 

navíjanie a namotávanie vlny a špagátov, splietanie vlny a špagátov, práce 

s papierom - strihanie, trhanie, lepenie, skladanie, prekladanie, nalepovanie                          

a zlepovanie papiera, rozkladanie, skladanie a balenie škatúľ, oblepovanie predmetov 

papierom, šitie jednoduchých stehov na textil, vyšívanie, prišívanie gombíkov, práce 

s drevom – opracovanie povrchov mäkkého a tvrdého dreva brúsnym papierom, 

pílenie dreva pílkou, zhotovenie kŕmidiel pre vtáčiky s pomocou učiteľa, 

- montážne a demontážne práce – spájanie špajdlí, drievok a konárikov drôtom 

a špagátom, zostavovanie stavebníc spájaním a skrutkovaním, skladanie puzzle 

a mozaiky, 

- pestovateľské práce – starostlivosť o izbové rastliny, rýľovanie a hrabanie, siatie 

semien do riadkov a jamiek, pestovanie kvetín, pletie a okopávanie záhonov, zber 

úrody. 


