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  I Všeobecná charakteristika školy 

 

1.1 Veľkosť školy 

 

    Základná škola Slovenská Kajňa patrí od 1.09.1960 do  vzdelávacej sústavy 

regionálneho školstva, ktoré riadi Ministerstvo školstva SR. Škola sa nachádza v obci 

Slovenská Kajňa. Je plne organizovanou školou s právnou subjektivitou, ktorá jej bola priznaná 

v roku 2001. Je priestorovo zostrojená tak, že podľa základných  hygienických noriem a 

pravidiel BOZP dokáže poskytovať vzdelanie naraz pre cca 300 žiakov.  V školskom roku 

2021/2022 školu navštevuje 147 žiakov od 1. po 9. ročník v 11 kmeňových triedach. Škola je 

umiestnená na okraji obce v tichom a ekologicky čistom prostredí. 

Hlavnou činnosťou školy je výchova a vzdelávanie žiakov vo veku 6 až 15 rokov v povinnej 

desaťročnej školskej dochádzke. Škola ponúka predovšetkým kvalitnú výchovu a vzdelávanie. 

Snahou je, aby úroveň vzdelávania aj napriek spoločenským trendom nepoklesla.  

Ctíme si a snažíme sa dodržiavať zlaté pravidlo etiky:,, Nerob inému to, čo nechceš, aby Tebe 

robili.“ Snahou vedenia školy je vytvárať kvalitné podmienky pre výchovu a vzdelávanie 

žiakov školy a kvalitné pracovné podmienky pre pracovníkov školy, aby mohli uvedený cieľ 

napĺňať. 

1.2 Vlastné zameranie školy 

Škola nemá úzku špecializáciu – umožňuje vzdelávanie všetkým deťom berúc do úvahy ich 

možnosti a schopnosti. Aktivity školy v edukačnom procese i mimoškolskej činnosti sú 

nasmerované na plnenie nasledovných cieľov a úloh: 

- chceme byť školou so svojou históriou, budúcnosťou, ktorá bude mať pevné základy 

postavené na demokratických zásadách a princípoch, 

- v popredí nášho záujmu je náš žiak, v ktorého prospech pracuje tím pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov, 

- úspešnosť žiaka v ďalšom štúdiu i uplatnenie na trhu práce považujeme za výsledok našej 

práce, 

- sme a chceme byť aj naďalej školou otvorenou pre žiakov a verejnosť, 

- veľký dôraz kladieme na zdravý vývoj, bezpečnosť, ekológiu vonkajšieho i vnútorného 

prostredia, 

- poznáme svoje možnosti, ale poznávame aj možnosti našich konkurentov, 
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-veľký dôraz kladieme na kvalitu edukačného procesu, 

- podporujeme výučbu anglického jazyka od 1.ročníka a druhého cudzieho jazyka od    

6.ročníka, 

- realizujeme vyučovanie žiakov v duchu moderných informačných technológií v rámci 

všetkých predmetov v rozumnom rozsahu, 

- podporujeme nadaných a talentovaných žiakov, 

- venujeme pozornosť efektívnej integrácii žiakov, 

- hľadáme možnosti, ale najmä čerpáme skúsenosti zapájaním sa do rôznych aktivít a projektov, 

ktoré by mohli skvalitniť našu ponuku. 

1.3 Charakteristika žiakov – špeciálna trieda. 

 Škola je spádovou školou pre obce: Benkovce, Malá Domaša, Žalobín, Kvakovce 

a Slovenská Kajňa. 

Žiaci špeciálnej triedy sú prevažne deti z marginalizovaných rómskych komunít. Sú evidovaní 

ako klienti CŠPP,CPPPaP. Špeciálna trieda bola zriadená pre žiakov s mentálnym postihnutím 

variant A. Škola ponúka predovšetkým výchovne vyvážené prostredie , v ktorom žiak je pre 

učiteľa partnerom. Učíme deti aby sa nebáli vysloviť svoj názor na čokoľvek , čo sa ich týka , 

kolektívu a spoločnosti , učíme ich demokratickému zmýšľaniu tak, aby sa dobrá myšlienka, 

názor, či požiadavka dostali až k riaditeľovi školy. Učíme ich tvrdej práci , ale i vedieť sa 

kultúrne a slušne správať na verejnosti , snažíme sa aby sebavedomie našich žiakov bolo zdravé 

a podložené schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami. 

 

1.4 Charakteristika pedagogického zboru 

Realizácia Školského vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacom procese si vyžaduje 

zodpovedajúce personálne podmienky, ktoré zabezpečia efektívnosť vzdelávania a vytváranie 

spolupracujúcich sociálnych vzťahov medzi zamestnancami zapojenými do procesu 

vzdelávania. Ide o nasledujúce cieľové podmienky, ku ktorým bude škola smerovať. 

Pedagogickí zamestnanci: spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, preukazujú 

odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej 

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

udržaní neformálnej disciplíny, (prejavujú - iniciatívnosť, ochotu) riadia svoj sebarozvoj a 

celoživotné učenie v odbornej oblasti a osobnostnom raste,  ( prejavujú – ochotu vzdelávania 

sa v programoch, ktoré sú prínosom pre školu) sú ako súčasť kolektívu schopní vzájomnej 

efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, práce v tímoch a kooperatívneho 

riešenia problémov (preukazujú kladné osobnostné vlastnosti v kolektíve zamestnancov).  
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Vedúci pedagogickí zamestnanci: svojimi manažérskymi spôsobilosťami vytvárajú 

predpoklady pre fungujúce, motivované spolupracujúce spoločenstvo v škole s náročnou 

profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím, zaujímajú sa o svoj odborný a osobnostný 

rast, ako aj všetkých členov kolektívu a vytvárajú preň podmienky. Odbornú pomoc 

pedagógom, žiakom a rodičom poskytuje výchovný poradca. Materiálne podmienky pre 

výchovu a vzdelávanie vytvárajú prevádzkoví pracovníci školy. 

 

1.5 Organizácia prijímacieho konania 

O prijatí žiaka do špeciálnej triedy rozhoduje riaditeľ školy. Prijatie sa uskutočňuje:  

1. vždy na základe diagnostických vyšetrení – špeciálno-pedagogického, psychologického a 

lekárskeho vyšetrenia s informovaným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu  

2. na základe zápisu do 1. ročníka podľa § 20 zákona č.245/2008  

3. prestúpením, preradením žiaka zo základnej školy, zo špeciálnej základnej školy podľa § 31 

ods.1.a 2. Z. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

predpisov  

4. na základe písomnej žiadosti rodiča a zákonného zástupcu  

Vo všetkých prípadoch je potrebný vyplnený Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami do špeciálnej triedy. Riaditeľ školy pred prijatím po 

prešetrení dokladov /žiadosť rodiča o zaradenie dieťaťa do špeciálnej triedy, informovaný 

súhlas zákonného zástupcu, oznam o individuálnej integrácii žiaka v podmienkach bežnej ZŠ, 

správa z psychologického vyšetrenia a správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia/ vydá 

rozhodnutie o prijatí žiaka. Prijatie sa spravidla uskutočňuje k 1. septembru, po polročnej 

klasifikácii alebo aj v priebehu školského roka, pričom sa zohľadňuje naliehavosť pomoci 

žiakovi v poskytnutí špeciálno-pedagogickej starostlivosti v jeho vzdelávaní. 

 

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Počas celého školského roka je škola otvorená širokej rodičovskej verejnosti. Cieľom 

spolupráce školy s rodičmi je zapájanie rodičov do života školy, snaha vzbudiť záujem rodičov 

o prácu ich detí v škole, prekonať bariéru medzi rodičmi a učiteľmi. Ku formám, ktoré smerujú 

k dosiahnutiu týchto cieľov, patria už niekoľko rokov osvedčené akcie a podujatia:  

- Slávnostné otvorenie školského roka  

- Zápis žiakov do 1. ročníka  

-Valentínsky ples školy  

-  Vianočná akadémia  
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-MDD  

Podporu a pomoc má škola aj vďaka spolupráci s Rodičovskou radou a Radou školy. Rada 

školy ktorá má 11 členov. Zloženie Rady školy je v zmysle zákona. Zasadá 4-krát ročne.  

Rodičovská rada sa vždy volí na prvom zasadnutí rodičovského združenia a zasadá podľa 

potreby, spravidla 4 krát ročne. Rodičovské združenia uskutočňujeme 4 krát ročne, buď   

celoškolské alebo formou individuálnych konzultácií. Úzko spolupracujeme: 

             a) s CPPPaP, ŠPPP pri práci so žiakmi s ŠVVP, 

             b) s OcÚ pri vytváraní projektov, riešenie záškoláctva žiakov, 

             c) s políciou pri vypracovaní a realizácií preventívnych a výchovných programov,   

  d) s Autoškolou Madura pri realizácii kurzu dopravnej výchovy, 

             e) s požiarnym zborom pri organizácii MDD. 

 

1.7 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Stará budova – triedy 2.B, 3.r, 4.r až 9. ročníka , zborovňa, riaditeľňa, zástupcovňa, kancelária 

ekonómky, sklad učebníc, ŠKD, sklad TSV, WC chlapci a dievčatá, kotolňa, chodba – 

provizórna telocvičňa, kabinet FYZ-CHE, kabinet BIO, kabinet GEG.  

Do prevádzky bola daná 01.09.1961. V posledných jedenástich rokoch táto budova prešla 

týmito zmenami: rekonštrukcia kotolne – tepelné čerpadlá, rekonštrukcia a výmena krovu a 

strechy, zateplenie budovy, výmena okien, výmena podlahových krytín, výmena nábytku, lavíc, 

stoličiek, inštalované interaktívne tabule, vybudovaná nová učebňa fyzikálno-chemická, 

rekonštrukcia zborovne, rekonštrukcia sociálnych zariadení, čiastočná výmene dlažby na 

chode, nová trieda pre ŠKD. 

Prístavba – spojovacia chodba, triedy 1.r a 2.A, sprchy, miestnosť pre výchovného poradcu, 

sklad materiálu na Techniku, WC chlapci a dievčatá, miestnosť pre upratovačky, sklad 1.- 4. 

ročník, učebňa informatiky, školská knižnica, posilňovňa, učebňa jazykov, dielne a archív.  

Do prevádzky bola daná 01.09.1985. V posledných jedenástich rokoch táto budova prešla 

týmito zmenami: rekonštrukcia a výmena krovu a strechy, výmena podlahových krytín, výmena 

nábytku, inštalované interaktívne tabule, vybudovaná nová učebňa informatiky, jazykov, 

zrekonštruovaná knižnica, rekonštrukcia spŕch, výmena okien na prízemí a v sociálnych 

zariadeniach, rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena šatňových skriniek.  

Školský areál – multifunkčné ihrisko, trávnaté ihrisko, altánok, pozemok na vyučovanie PVC 

a THD. 

Škola je vybavovaná učebnými pomôckami priebežne a to podľa potrieb učiteľov, 

požiadaviek rodičov a finančných možností školy. Škola je pomerne dobre vybavená 

pomôckami na vyučovanie informatiky, jazykov, fyziky a chémie. Na škole sú vybavené tieto 

odborné učebne: učebňa informatiky, učebňa jazykov, knižnica, cvičná kuchynka, školské  
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dielne, učebňa fyziky-chémie a posilňovňa. Škola postupne nakupuje softvéry, ktoré umožňujú 

zefektívniť vyučovanie prostredníctvom interaktívnej tabule. 

Pri zabezpečovaní materiálnych podmienok výchovy a vyučovania hrá významnú úlohu aj 

žiacka samospráva / žiacky parlament/, prostredníctvom ktorého sa všetky podnety v tejto 

oblasti dostávajú priamo k riaditeľovi školy. 

 

1.8 Personálne zabezpečenie  

Realizácia vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacom procese si vyžaduje 

zodpovedajúce personálne podmienky, ktoré by zabezpečili efektívnosť vzdelávania a 

vytváranie spolupracujúcich sociálnych vzťahov medzi účastníkmi procesu vzdelávania.  

Štruktúra pedagogického personálneho zabezpečenia školy  

Pedagogickí zamestnanci:  

 Vedúci pedagogickí zamestnanci: Riaditeľ školy  

                                                          Zástupca riaditeľa školy 

  Ostatní pedagogickí zamestnanci: Výchovný poradca  

                                                           Učitelia pre primárne vzdelávanie  

                                                           Učitelia pre nižšie sekundárne vzdelávanie  

                                                           Vychovávateľka školského klubu detí  

                                                            Pedagogický asistenti 

 Odborný zamestnanec: Sociálny pedagóg 

Vedúci pedagogickí zamestnanci  

 spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom  

  sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske zručnosti 

uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu; 

  podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich 

zamestnancov podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania;  

 zaujímajú sa o svoj odborný a osobnostný rast;  

 zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov – vo vzťahu k 

žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej komunite.  

Ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci  
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 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky 

stanovené platnou legislatívou; 

 uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov;  

 preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri 

pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom 

riadení triedy a udržaní neformálnej disciplíny, pri práci so žiakmi a v spolupráci s rodičmi.     

 

1.9 Požiadavky na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

Škola v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami zapája a podporuje vzdelávanie svojich 

pedagogických zamestnancov.  

Škola pri realizácii kontinuálneho vzdelávania vychádza z:  

• Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  

• Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 • Zákon č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019    

Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.  

 Požiadaviek MŠVVaŠ SR na aktuálny školský rok. 

 Koncepcie rozvoja školy. 

Vedenie školy podporuje profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov podľa 

odseku 2 §64 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Riaditeľ školy na základe tohto 

legislatívneho rámca a súhlase zriaďovateľa vypracuje Plán profesijného rozvoja v súlade 

s požiadavkami na rozvoj školy na obdobie troch rokov. Tento plán sa realizuje 

prostredníctvom ročných plánov vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov. Ročný plán vzdelávania možno počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s 

aktuálnymi možnosťami a potrebami školy. 

Škola uskutočňuje každý rok aktualizačné vzdelávanie svojich pedagogických a odborných 

zamestnancov. 

Absolvovaním jednotlivých druhov vzdelávania pedagogický alebo odborný zamestnanec splní 

požiadavky na zaradenie do príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej pozície, a súčasne 

aktualizuje alebo inovuje svoje profesijné kompetencie.  

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa organizuje ako: 

 a) kvalifikačné vzdelávanie,  

b) funkčné vzdelávanie, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/361/20191115
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/361/20191115
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 c) špecializačné vzdelávanie, 

d) adaptačné vzdelávanie,  

e) predatestačné vzdelávanie,  

f) inovačné vzdelávanie,  

g) aktualizačné vzdelávanie. 

 

1.10 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 

Škola sa snaží všetkými dostupnými prostriedkami zabezpečovať pre žiakov a zamestnancov 

školy bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie. Všetky zistené 

nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť prípadný úraz žiakov sú ihneď odstraňované školníkom 

školy,  prípadne odbornou firmou.  

Pri nástupe do zamestnania v mesiaci august sú pedagogickí aj prevádzkoví zamestnanci 

školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci bezpečnostným technikom. Zamestnanci 

testom a svojim podpisom potvrdzujú účasť na školení. Súčasťou tohto školenia je aj školenie 

o bezpečnosti proti požiaru. 

Na začiatku školského roka, počas triednických hodín sú žiaci vzdelávaní o zásadách 

bezpečného správania sa počas vyučovania a prestávok. Žiaci sú poučení o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pred každými prázdninami, výletmi, exkurziami, plaveckým a lyžiarskym 

výcvikom. 

Školenia BOZP zamestnancov sa vykonávajú v súlade s plánom BOZP. Školenia zabezpečuje 

externý zamestnanec. Revízie zariadení sú v súlade s plánom podľa platných noriem a zákonov. 

Učebne a vybavenie zodpovedajú platným normám. Nevyhnutnosťou je zabezpečenie vhodnej 

štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s 

rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov školy 

podľa platných noriem – odpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické 

vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. Dôležitý je vhodný 

stravovací a pitný režim žiakov (podľa vekových a individuálnych potrieb žiakov).  

Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, dostupnosť prvej 

pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či iných špecialistov. 

Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v 

škole a okolí a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných 

priestorov a pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti. Sme zapojení do projektu Škola 

podporujúca zdravie.            
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1.11 Škola ako životný priestor  

Aby sa žiaci a učitelia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické 

prostredie tried, školského dvora, chodieb, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi 

navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi. 

 Každá trieda má v areáli školy pridelený úsek, o ktorý sa počas školského roka stará. 

 Pravidelne aktualizujeme informácie o aktivitách školy a úspechoch jej žiakov na 

informačných paneloch, nástenkách, na webovej stránke školy, v školskom časopise ako aj v 

médiách. Chodby školy skrášľujú výtvarné práce žiakov, školské žiacke projekty a výherné 

poháre z rôznych súťaží a olympiád. Nimi zviditeľňujeme úspechy našich žiakov a ich učiteľov. 

Pri tvorbe rozvrhu hodín sa snaží škola dodržiavať psychohygienické zásady, zvonenie je tzv. 

bezstresové. Do každej činnosti žiaka sa snažíme vnikať postupne, dodržiavame určitý rytmus 

práce, vedieme žiakov k dodržiavaniu poriadku a systému, dôkladnosti a sústavnosti, učíme ich 

striedať odpočinok a prácu.  

Významným prostriedkom na udržanie pracovnej výkonnosti žiakov sú prestávky. Správna 

organizácia prestávok predpokladá striedanie práce a odpočinku, vhodné stanovenie dĺžky 

prestávok a náplne tohto odpočinku. Dôležité je stanoviť primeranú dĺžku prestávok, ktoré 

nemajú byť ani príliš dlhé, ale ani krátke. Malá prestávka trvá 10 min., veľká prestávka (po 2. 

vyučovacej hodine) trvá 20 minút. Počas prestávok si týždenníci plnia svoje povinnosti (v 

triedach sa vetrá, zotiera tabuľa, upravujú lavice, nosia pomôcka a pod.). Veľkú prestávku v 

prípade priaznivého počasia majú žiaci možnosť tráviť na čerstvom vzduchu. Pozitívny vplyv 

majú mierne pohybové hry (nie intenzívne cvičenie a súťažné športové hry). Potrebu 

intenzívneho odpočinku u žiakov obmedzujeme, ale naopak vytvárame pre ňu vhodné 

podmienky. Škola má veľa zelene,  oddychový altánok, široké chodby, dielne,  veľké a svetlé 

triedy.  

Výborné podmienky na prácu majú aj pedagogickí zamestnanci. Majú svoj vlastný kabinet, sú 

vybavení počítačmi s pripojením na internet. Na porady a rôzne posedenia slúži zborovňa. 
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II Charakteristika inovovaného školského vzdelávacieho programu 

2.1 Stratégia školy, vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

Chceme pokračovať v budovaní modernej školy ako centra vzdelávania, výchovy 

a športu v regióne Domaše. Škola bude otvoreným spoločenstvom detí, žiakov učiteľov 

a rodičov ale aj širšej komunity obce a regiónu. Ako sústavne učiaca sa inštitúcia, bude spájať 

kvalitný a efektívny edukačný proces s mimoškolskými aktivitami v prospech rozvoja 

individuálnych schopností žiakov so zameraním na ich úspešné uplatnenie sa v živote. 

Edukačný proces bude postavený na humanitných princípoch, tvorivom myslení a vzájomnom 

rešpektovaní, kde vzdelávanie a výchova sa budú navzájom prelínať a dopĺňať. 

  

Škola bude: 

- pomáhať žiakom v hľadaní vlastného hodnotového systému, ktorý ich privedie k poznaniu 

osobnej slobody a zodpovednosti za kvalitu vlastného života, 

- poskytovať odborné poznatky rodičom tak, aby porozumeli zákonitostiam mikrosveta 

vlastných detí, 

- spolupracovať s učiteľmi na rozvíjaní ich profesionality, pomocou ktorej môžu otvárať 

nekonečný priestor pre plnohodnotné procesy učenia v čase ich fyzického, intelektuálneho, 

sociálneho a citového života. 

Strategické ciele školy   

1. Postupne  prepracovať iŠkVP  tak, aby vytváral podmienky, ktoré umožnia každému 

žiakovi úspešne zvládnuť vzdelávanie poskytované základnou školou a súčasne dokážu  

skvalitniť výchovno-vzdelávací proces . 

2. Budovať školu ako otvorený systém spoločenstva žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným 

poslaním bude poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania. 

3. Zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického zboru a vytvoriť efektívne pôsobiace 

motivačné prostredie. 

4. Skvalitniť materiálno-technické vybavenie školy tak, aby zodpovedalo požiadavkám 

súčasnej doby. 

5. Pripravovať žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, 

znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, etnickými a náboženskými skupinami. 
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2.2 Vlastné zameranie školy 

Škola nemá úzku špecializáciu – umožňuje vzdelávanie všetkým deťom berúc do úvahy ich 

možnosti a schopnosti. Aktivity školy v edukačnom procese i mimoškolskej činnosti sú 

nasmerované na plnenie nasledovných cieľov a úloh: 

- chceme byť školou so svojou históriou, budúcnosťou, ktorá bude mať pevné základy 

postavené na demokratických zásadách a princípoch, 

- v popredí nášho záujmu je náš žiak, v ktorého prospech pracuje tím pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov, 

- úspešnosť žiaka v ďalšom štúdiu i uplatnenie na trhu práce považujeme za výsledok našej 

práce, 

- sme a chceme byť aj naďalej školou otvorenou pre žiakov a verejnosť, 

- veľký dôraz kladieme na zdravý vývoj, bezpečnosť, ekológiu vonkajšieho i vnútorného 

prostredia, 

- poznáme svoje možnosti, ale poznávame aj možnosti našich konkurentov, 

-veľký dôraz kladieme na kvalitu edukačného procesu, 

- podporujeme výučbu anglického jazyka od 1.ročníka a druhého cudzieho jazyka od    

6.ročníka, 

- realizujeme vyučovanie žiakov v duchu moderných informačných technológií v rámci 

všetkých predmetov v rozumnom rozsahu, 

- podporujeme nadaných a talentovaných žiakov, 

- venujeme pozornosť efektívnej integrácii žiakov, 

- hľadáme možnosti, ale najmä čerpáme skúsenosti zapájaním sa do rôznych aktivít a projektov, 

ktoré by mohli skvalitniť našu ponuku, 

- upraviť obsah učiva žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia tak, aby ho dokázali 

úspešne zvládnuť, 

- do maximálnej možnej miery individualizovať prístup k žiakom z marginalizovaných skupín. 
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2.3 Profil absolventa  

 Absolvent by mal byť hrdý, že navštevoval základnú školu a mal by vedomostnou úrovňou a 

správaním našu školu reprezentovať. Absolvent má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, 

matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti. Absolvent programu 

primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia disponuje na 

primeranej úrovni nižšie popísanými kompetenciami. Mal by vedieť riešiť problémy, rozlišovať 

dobro od zla, šíriť dobré medziľudské vzťahy. Mal by byť čestný, svedomitý a samostatný. 

Naučiť sa sám vyhľadávať potrebné informácie, poznať svoj región. 

 

2.4 Kompetencie absolventa  

– pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa, 

 – vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho 

narušenej komunikačnej schopnosti v materinskom, štátnom jazyku,  

– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, 

 – vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo 

vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie), 

 – využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách,  

– vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká 

spojené s využívaním internetu a médií, 

 – získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami,  

– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať vzťahy 

medzi predmetmi a javmi,  

– chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia,  

– rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a 

vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností,  

– váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať, – správa sa kultúrne, 

primerane okolnostiam a situáciám,  

– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,  

– má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 

 – uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných. 
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2.5 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o 

získanom vzdelaní 

Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím podľa 

§ 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. žiak získa primárne vzdelanie.. Dokladom 

o získanom vzdelaní je vysvedčenie na doložke ktorej je uvedené: „Žiak získal primárne 

vzdelanie“. 

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

ročník uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň, na vysvedčení pre piaty až 

deviaty ročník sa vypíše slovom. 

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

deviaty ročník vo variante A môže hodnotiť slovne stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky,   

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

dosiahol neuspokojivé výsledky. 

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

desiaty ročník vo variante A môže hodnotiť slovným komentárom bez vyjadrenia stupňov podľa 

týchto zásad:                                                

Slovný komentár má byť vecný, komplexný, motivujúci, pozitívne formulovaný. Má 

vystihovať, čo žiak v danom období dosiahol, jeho pokroky, snaženie a vzťah k jednotlivým 

činnostiam. Učiteľ posudzuje výsledky práce žiaka objektívne a primerane náročne, pričom 

prihliada na závažnosť jeho mentálneho postihnutia a vynaloženého úsilia. 

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka vyjadruje výsledky jeho  

hodnotenia a klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch a klasifikáciu jeho správania; 

nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch. 

Správanie žiaka sa  klasifikuje týmito stupňami: 

1  – veľmi dobré, 

2  – uspokojivé, 

3  – menej uspokojivé, 

4  – neuspokojivé. 

Stupeň 1 (veľmi dobré) 

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa 

dopúšťa menej závažných previnení. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu 

a usiluje sa svoje chyby napraviť. 
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Stupeň 3 (menej uspokojivé) 

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších 

previnení. 

Stupeň 4 (neuspokojivé) 

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, zámerne narúša korektné 

vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov 

a zamestnancov školy. 

Celkové hodnotenie žiaka  sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení 

vyjadruje: 

prospel (a), 

neprospel (a). 

Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný  ani v jednom povinnom vyučovacom 

predmete. 

Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške 

stupeň nedostatočný. 

Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na 

vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa : 

absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak 

bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov 

nepracoval, 

neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne 

a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval, 

neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a 

zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.  

Deťom občanov Slovenskej republiky môže povoliť riaditeľ plniť povinnú školskú dochádzku 

vzdelávaním v školách mimo územia Slovenskej republiky, vzdelávaním v školách zriadených 

iným štátom na území Slovenskej republiky, individuálnym vzdelávaním v zahraničí. Na 

vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie: „Žiak je na tomto vysvedčení 

hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom v školskom roku 

... školou ... za ... ročník“. 

V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným znevýhodnením sa uvádzajú  aj ďalšie dôležité 

skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním, ako napríklad vzdelávanie podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, variant vzdelávacieho programu, podľa ktorého bol vzdelávaný; ak 

ukončil povinnú školskú dochádzku v nižšom ako poslednom ročníku aj ročník ukončenia 

povinnej školskej dochádzky. 
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Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne v prvom 

polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, 

a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po 

skončení prvého polroka. Za hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu. 

Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť žiaka na konci druhého polroka, riaditeľ 

určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo spravidla 

v poslednom týždni augusta. 

Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov 

prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, alebo 

vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľa vykonať 

z týchto predmetov opravnú skúšku.  

Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je hodnotený 

neabsolvoval a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí riaditeľ po prerokovaní 

v pedagogickej rade. 

Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je 

nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom 

polroku. 

Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky 

a) podľa odseku 1 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných 

dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť 

vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol hodnotený 

podľa čl. 5 odseku 2, najneskôr do 15. októbra, 

b) podľa odseku 3 vykonali najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení za 

druhý polrok. 

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa hodnotí z vyučovacieho 

predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky. 

O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum vykonania skúšky a jej 

výsledok sa zaznamenajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. 

Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak: 

- je skúšaný v náhradnom termíne, 

- vykonáva opravnú skúšku, 

- o preskúšanie požiada zákonný zástupca, 

- sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa, 

- je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

- plní osobitný spôsob školskej dochádzky, 
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- má povolené individuálne vzdelávanie, 

- ukončuje  vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania. 

Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného 

lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku 

nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne 

predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej 

činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná 

hodnotenie prospechu žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej 

činnosti žiaka obsahuje: 

d) údaje identifikujúce žiaka, 

e) hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka, 

f) návrh hodnotenia. 

Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia  v jednotlivých 

predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa 

získania výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania 

vysvedčenia, požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka; ak je vyučujúcim 

riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto vyučovacieho predmetu 

hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

Preskúšanie sa uskutoční neodkladne v termíne, ktorý určí riaditeľ školy. Ak pre neprítomnosť 

žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka ďalej preskúšavať. 

Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka. Ďalšie 

preskúšanie žiaka je neprípustné. Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže byť zákonný 

zástupca prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy. 

Žiakovi, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia Slovenskej republiky, vzdeláva sa v škole 

zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, vzdeláva sa individuálne v zahraničí 

alebo žiak, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a dosiahol 

v niektorom predmete prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, sa umožní 

vykonať opravnú skúšku. 

Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 

Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje 

ročník.  

Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné hodnotiť ani v náhradnom termíne zo závažných 

objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. Žiak, ktorý  
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neprospel v čase, keď plní povinnú školskú dochádzku, môže opakovať ročník len raz, vo 

výnimočných prípadoch, ak je to v prospech žiaka, aj viackrát. 

 

2.6 Organizačné formy vyučovania 

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

s mentálnym postihnutím (ŠZŠ - variant A) sa ustanovuje takto: prípravný a prvý ročník 6 

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

Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o dvoch. 

Vyučovanie sa začína o 7.45 hod.  

Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch ustanovujú učebné plány 

školského vzdelávacieho programu. Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje 

podľa rozvrhu hodín. Rozvrh hodín je zverejnený v každej triede. Vyučovacia hodina trvá 45 

minút.  

V rámci projektového vyučovania je možné vytvárať bloky.  

od 7.45 do 8.30 - 1. hodina 

od 8.30 do 8.40 - prestávka  

od 8.40 do 9.25 - 2. hodina  

od 9.25 do 9.45 - veľká prestávka 

od 9.45 do 10.30 - 3. hodina  

od 10.30 do 10.40 - prestávka 

od 10.40 do 11.25 - 4. hodina  

od 11.25 do 11.35 - prestávka  

od 11.35 do 12.20 - 5. hodina  

od 12.20 do 12.40 - prestávka  

od 12.40 do 13.15 - 6. hodina  

od 13.15 do 13.45 - obedňajšia prestávka  

od 13.45 do 14.30 - 7. hodina  

Obedňajšia prestávka pre žiakov 1. a 2. ročníka začína najneskôr po 5. vyučovacej hodine a 

pre žiakov 3. – 4. ročníka najneskôr po 6. vyučovacej hodine. Škola organizuje s 

informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik v 3. 

ročníku, školu v prírode, školské výlety, exkurzie, poznávacie zájazdy, ktoré podľa návrhov 

triednych učiteľov zaraďuje riaditeľ do plánu práce školy. Pre žiakov, ktorí sa na uvedených  
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aktivitách nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie. Exkurzie vychádzajú z 

požiadaviek učebných osnov školského vzdelávacieho programu. Ak ide o akcie konané 

mimo sídla školy, z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pripadá na 

jedného pedagogického zamestnanca maximálne 25 žiakov a pri akciách do zahraničia najviac 

15 žiakov.  

Podrobný popis BOZP na školských výletoch, exkurziách, vychádzkach, plaveckých 

a lyžiarskych výcvikoch, pracovných brigádach alebo iných hromadných školských 

podujatiach je podrobne rozpracovaný v internej smernici č.4/2014. 

 

2.7 Organizačné metódy vyučovania 

Motivačná vstupná - motivačné rozprávanie, expozičná - metóda priameho prenosu 

poznatkov - monologická slovná (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, prednáška), 

fixačná - metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - ústne opakovanie 

učiva žiakom, diagnostické a klasifikačné - ústne skúšanie, motivačná vstupná - problém ako 

motivácia, motivačná priebežná - motivačná výzva, motivačná priebežná - aktualizácia obsahu 

učiva, motivačná priebežná - pochvala, povzbudenie, kritika, expozičná - metóda priameho 

prenosu poznatkov - dialogická slovná (rozhovor, beseda, dramatizácia), expozičná - metóda 

sprostredkovaného prenosu poznatkov - demonštračná (demonštrácia obrazu, filmu, pohybu, 

činnosti, akustická, ... ), expozičná - metóda sprostredkovaného prenosu poznatkov - 

pozorovanie (javov, navodených situácií), expozičná - metóda sprostredkovaného prenosu 

poznatkov - manipulácia s predmetmi (laboratórna práca, pokus, hra, práca s didaktickým 

zameraním, ... ), expozičná - projektová metóda, expozičná - riešenie problému, expozičná - 

metóda samostatnej práce a autodidaktické metódy - samostatná práca s knihou, expozičná - 

metóda samostatnej práce a autodidaktické metódy - samostatná práca v laboratóriu, expozičná 

- metóda samostatnej práce a autodidaktické metódy - samostatné štúdium 

literatúry,  encyklopédií, ... , expozičná - metóda samostatnej práce a autodidaktické metódy - 

samostatné štúdium pomocou didaktickej techniky, expozičná - metóda mimovoľného učenia 

sa (preberanie názorov, postojov, záujmov, napodobňovanie činnosti), fixačná - metóda 

opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - metóda otázok a odpovedí, fixačná - 

metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - písomné opakovanie, fixačná - 

metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - opakovací rozhovor, fixačná - 

metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - opakovanie s využitím učebnice 

a inej literatúra (zamerané na porozumenie alebo zapamätanie textu), fixačná - metóda 

opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - domáce úlohy, fixačná - metóda 

opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí – beseda zameraná na prehĺbenie učiva, 

fixačná - metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - laboratórna práca, 

fixačná - metóda opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí - film, ilustrácia a 
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dramatizácia, fixačná - metóda precvičovania a zdokonaľovania zručností - motorický tréning, 

diagnostické a klasifikačné - písomné skúšanie, diagnostické a klasifikačné - praktické 

skúšanie, diagnostické a klasifikačné - didaktické testy, diagnostické a klasifikačné - 

pozorovanie žiaka, diagnostické a klasifikačné - rozbor prác, diagnostické a klasifikačné - 

dotazník, diagnostické a klasifikačné - rozhovor, výkladovo-ilustratívna metóda, reproduktívna 

metóda, výkladovo-problémová metóda, heuristická metóda, výskumná metóda,  metóda 

praktického precvičovania, nácvičné metódy, intervalová metód,a metódy rozvoja odrazových 

a rýchlostných schopností, prípravné cvičenia, zdokonaľovacie činnosti, metódy rozvoja 

silových schopností, metódy rozvoja vytrvalostných schopností, fixačné metódy, herné 

cvičenia, prípravná hra, odrazové cvičenia na rozvoj výbušnosti, zdokonaľovanie prvkov vo 

väzbách, názorná ukážka - demonštrácia, upevňovanie a kreatívne využívanie nadobudnutých 

pohybových zručností v hre, motorické testovanie, praktické cvičenie - precvičovanie, kruhový 

tréning.  

 

2.8 Vzdelávacie stratégie 

Našou hlavnou úlohou je zabezpečiť žiakom získanie určitého množstva všeobecných 

poznatkov a vedomostí a súčasne viesť žiakov k uplatňovaniu kľúčových kompetencií, ktoré 

majú žiakom nielen umožniť osvojiť si základy vzdelania, ale aj vyvolať snahu o získavanie 

vedomostí a zručností mimo základnej školy. Úroveň kľúčových kompetencií získaných na 

základnej škole nie je teda konečná, tvorí základ pre ďalšie celoživotné vzdelávanie a učenie. 

Úlohou našej školy je preto viesť žiakov tak, aby osvojovanie ďalších vedomostí a zručností 

bolo ich vlastným presvedčením a záujmom nielen preto, aby sa vedeli v množstve informácií 

orientovať, ale aj preto, aby sa vedeli uplatniť v každodennom praktickom živote. Sústava 

postupov naplňovania kľúčových kompetencií ŠkVP ZŠ predstavuje základné výchovné a 

vzdelávacie stratégie vedúce ku stanoveným cieľom školy a jej ŠkVP. V rámci výchovného 

procesu, vo vyučovaní i mimo neho, budú uplatňované všetkými pedagogickými 

zamestnancami.  

Budeme podporovať vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, 

samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, 

praktickú výučbu. 

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní. 

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, 

samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. 

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. 

Špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a ich rodičom. 

Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú 

zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký 

záujem. 
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Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako napr. besedy, 

workshopy a iné. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne 

pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých 

vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom. 

Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými 

formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do 

maximálnej možnej miery. Výsledky súťaží budeme zverejňovať na nástenkách v škole aj v 

obci. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.  

Dôležitým odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne 

hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 

Budeme pokračovať v našich tradíciách: 

 Deň otvorených dverí. 

 Martinský lampáš. 

 Vianočná akadémia. 

 Noc v škole. 

Našou úlohou je v spolupráci s rodičmi zaviesť na škole aj ďalšie tradície.  

Pedagogické stratégie = spoločné postupy na úrovni školy , uplatňované vo vyučovaní aj 

mimo neho , ktorými škola cielene rozvíja kľúčové kompetencie žiakov :  

 

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie k celoživotnému učeniu sa “kompetencia 

učiť sa“:  

- na praktických príkladoch blízkych žiakovi vysvetľujeme zmysel a cieľ učenia, posilňujeme 

pozitívny vzťah k učeniu, 

- vo vyučovaní sa zameriavame na aktívne kompetencie ,učivo používame len ako prostriedok 

k ich získaniu, 

- do vyučovania zaraďujeme problémové vyučovanie a experiment, 

- uplatňujeme individuálny prístup , výsledky posudzujeme vždy z pohľadu ,,pridanej 

hodnoty, 

- motivujeme k učeniu – snažíme sa vytvárať také situácie, v ktorých má žiak radosť z učenia, 

- na začiatku vyučovacej hodiny vždy spoločne so žiakmi vyvodíme cieľ, na konci 

vyučovacej hodiny spoločne zhodnotíme jeho dosiahnutie, 

- využívame sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov, 

- žiakom zadávame samostatné práce , ktoré si vyžadujú aplikáciu teoretických poznatkov, 

- zadávame motivačné domáce úlohy - umožňujeme žiakom vybrať si z ponuky troch 

domácich úloh, 

- od žiakov žiadame prezentáciu domácich úloh, 

- od žiakov vyžadujeme hodné rozvrhnutie vlastnej práce , učíme ich plánovať , organizovať a 

vyhodnocovať svoju činnosť, 

- vo vhodných prípadoch umožňujeme žiakom realizovať vlastné nápady, 

- žiakom umožňujeme pozorovať , experimentovať , porovnávať výsledky a vyvodzovať 

závery, 



                      Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

Inovovaný školský vzdelávací program 

 

- učíme práci s chybou, 

- učíme trpezlivosti a povzbudzujeme, 

- pri hodnotení používame v zreteľnej prevahe prvky pozitívnej motivácie.  

Ideme príkladom - neustále si svojim ďalším vzdelávaním rozširujeme svoj pedagogický 

obzor.    

Stratégie smerujúce k rozvoju „sociálnych kompetencií“: 

- prioritne sa zameriavame na rozvoj komunikačných spôsobilostí žiakov v materinskom a 

cudzom jazyku, 

- podporujeme rôzne formy komunikácie na medzinárodnej úrovni v rámci Európy aj svete, 

- kladieme dôraz na kultúrnu úroveň komunikácie, 

- podporujeme kritiku a sebakritiku, 

- pripravujeme žiakov na zvládnutie komunikácie s inými ľuďmi v obtiažnych a ohrozujúcich 

situáciách, 

- učíme žiakov počúvať druhých ako dôležitý prvok účinnej medziľudskej komunikácie, 

- učíme žiakov asertívnemu správaniu sa a nonverbálnej komunikácii, 

- dôraz kladieme na tímovú prácu a kooperatívne vyučovanie, 

- vytvárame dostatočný priestor pre vyjadrovanie sa žiakov pri problémovom vyučovaní v 

komunitných kruhoch, 

- vytvárame dostatočný priestor pre možnosť samostatnej ústnej aj písomnej prezentácie – 

samostatná práca , projekty, referáty, riadené diskusie , komunitný kruh, 

- umožníme žiakom podieľať sa na príprave rozhlasových relácií, 

- vo vyučovaní uplatňujeme brainstorming, simuláciu , hranie rolí , 

- dôraz kladieme na zážitkové vyučovanie, 

- vyžadujeme uplatňovanie znalostí cudzieho jazyka / rozvoj komunikácie v druhom cudzom 

jazyku / , a to nielen pri vyučovaní ale aj pri výmenných návštevách , exkurziách , 

poznávacích zájazdoch , besedách, 

- vyžadujeme od žiakov uplatňovanie schopností komunikácie v rámci autentického učenia sa 

pri spoločenských akciách školy – akadémie , večierky, akcie školy, 

- zaraďujeme činnosti umožňujúce komunikáciu s rôznymi vekovými skupinami žiakov a s 

dospelou populáciou, / spolupráca a spoločné aktivity starších a mladších žiakov , spolupráca 

so žiakmi v špeciálnych triedach , s rodičmi, starými rodičmi , domovom dôchodcov a 

podobne./ 

Ideme príkladom – profesionálnym prístupom ku komunikácii so žiakmi , rodičmi, 

zamestnancami školy a širšou verejnosťou . Otvorene komunikujeme na kultúrnej úrovni , 

svoje názory opierame o logické argumenty. Netolerujeme ohováranie , nezdvorilosť. 

Pozitívne svoju školu a učiteľskú profesiu prezentujeme na verejnosti.    

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie „uplatňovať základ matematického 

myslenia a prírodovedného myslenia“: 

- pri riešení problémov pomocou algoritmu zaraďujeme do vyučovania modelové príklady, 

- učíme žiaka k pozitívnemu postoju v matematike , ktorý je založený na rešpektovaní pravdy 

a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť, 
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- vedieme žiaka k schopnosti komunikovať v matematickom jazyku , správne využívať 

argumentáciu, 

- praktickými cvičeniami naučíme žiakov používať a zaobchádzať s technickými nástrojmi , 

prístrojmi a údajmi, 

- podporujeme zvedavosť , záujem o etické a celosvetové otázky. 

Ideme príkladom - sami sa zaujímame o najnovšie výsledky vedy a techniky , ako i o nové 

vedecké zistenia v oblasti našej profesie    

Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie v oblasti „informačných a komunikačných 

technológií“ : 

- vyžadujeme od žiakov využívanie informačných technológií pre získavanie informácií aj pre 

tvorbu výstupov – časopis, webová stránka , prezentácia a pod., 

- ako výstup z niektorých tém vyučovania vyžadujeme najrôznejším spôsobom spracované 

záverečné práce – power point , písomne , graficky pomocou obrazového vyjadrenia , podľa 

veku žiaka a druhu témy, následne požadujeme prezentáciu , obhajobu a počúvanie iných, 

- formujeme u žiakov kritický prístup pri využívaní technológie informačnej spoločnosti , 

najmä ich schopnosť posudzovať relevantnosť zdrojov a rozlišovať medzi skutočnosťou a 

virtuálnym svetom, 

- žiakom zadávame úlohy, ktorými rozvíjame kreatívny prístup pri práci s technológiami 

informačnej spoločnosti, 

- poukazujem na význam technológie informačnej spoločnosti. 

Ideme príkladom : systematicky sa zdokonaľujeme v oblasti využívania technológie 

informačnej spoločnosti , pedagogickú dokumentáciu tvoríme pomocou dostupnej technológie 

, internet využívame v príprave na vyučovanie i k osobnej potrebe. 

 

Stratégie smerujúce k rozvoju „kompetencie riešiť problémy“: 

- umožňujeme žiakom vytvárať hypotézy , pozorovať rôzne javy , hľadať ich vysvetlenie , 

uskutočňovať pokusy , overiť výsledok riešenia a zvážiť jeho uplatnenie v praxi, 

- vytvárame pre žiakov praktické problémové úlohy a situácie , pri ktorých je nutné riešiť 

praktické úlohy, 

- žiakom ponúkame úlohy, ktoré vyžadujú prepojenie znalosti viacerých vyučovacích 

predmetov aj využitie praktických zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti a teda aj 

viacero prístupov k riešeniu, 

- žiakom nebránime pri voľbe poradia vypracovania úloh, 

- priebežne monitorujeme ako žiaci prakticky zvládajú riešenie problémov v škole aj pri 

mimoškolských akciách. 

Ideme príkladom : učíme sa sami lepšie , s rozumom a nadhľadom riešiť rôzne problémové 

situácie v škole .   

 

Stratégie smerujúce k rozvoju „občianskych kompetencií“: 

- pravidlá správania sú každoročne vypracované na podmienky školy, 

- už od 1.ročníka vyžadujeme od žiakov spolupodieľanie sa na vytváraní pravidiel vlastnej  
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triedy, 

- vyžadujeme od žiakov hodnotenie vlastného správania a správania spolužiakov, hľadanie 

spoločného riešenia pri nedoržaní pravidiel triedy či školského poriadku , vyžadujeme od 

žiakov prijatie zodpovednosti za dodržiavanie týchto pravidiel, 

- netolerujeme sociálne patologické prejavy správania - šikanovanie, drogy, kriminalita, 

prejavy rasizmu, xenofóbie a nacionalizmu, 

- netolerujeme hrubé , agresívne , a nezdvorilé prejavy správania sa žiakov zamestnancov 

školy a rodičov, 

- netolerujeme nekamarátske správanie a odmietnutie žiadanej pomoci, 

- v škole pracuje žiacka samospráva – žiacky parlament, 

- obsah triednických hodín pripravuje spolu so žiakmi, 

- na prezentáciu vlastných názorov žiakov využívame komunitné kruhy, diskusné kruhy, 

- využívame pomoc a skúsenosti odborníkov CPPaP ,polície ,výchovného poradcu, 

- v činnostiach na to vhodných je žiakom poskytnutá možnosť vyjadriť svoje pocity, nálady, 

- primerane ich upozorňujeme na psychické a fyzické násilie, s ktorým sa stretávajú, 

- vo vyučovaní používame metódu hraných rolí pre priblíženie rôznych životných situácií a 

ich riešení , využívame pritom zážitkové učenie a príklady z bežného života, 

- na konkrétnych príkladoch demonštrujeme pozitívne a negatívne prejavy správania sa ľudí, 

- exkurziami a vychádzkami do okolia umožňujeme žiakom vnímať spôsoby komunikácie 

medzi ľuďmi a vhodne ich napodobňovať, 

- organizujeme besedy z rôznych odvetví, 

- uskutočňujeme akcie pripomínajúce ľudové tradície – Veľká noc , Vianoce, Martinský 

lampáš, 

- organizuje vystúpenia pre verejnosť , zabezpečujeme účasť žiakov na akciách obce, 

vystupovania pre staršie a mladšie generácie, 

- zapájame žiakov do celoškolských projektových dní – Deň otvorených dverí , Deň detí, a 

pod., 

- prostredníctvom vzdelávacích poukazov ponúkame žiakom vhodné kultúrne aktivity ako aj 

aktivity s protidrogovou tematikou. 

Ideme príkladom : rešpektujem právne predpisy , vnútorné normy školy , plníme si príkladne 

svoje úlohy. Rešpektujeme osobnosť žiaka a jeho práva. Správame sa k žiakom , ich rodičom 

a ku svojim spolupracovníkom tak, ako si prajeme aby sa oni správali k nám . Budujeme 

priateľskú a otvorenú atmosféru v triede a škole.    

Stratégie smerujúce k rozvoju „personálnych kompetencií“: 

- minimalizujem používanie metódy frontálneho vyučovania, podporujeme skupinové formy a 

kooperatívne vyučovanie, 

- podporujeme inklúziu – začleňovanie , volíme formy práce, ktoré vnímajú rôznorodý 

kolektív triedy ako mozaiku vzájomne sa doplňujúcich členov rôznych kvalít, umožňujúcich 

vzájomne sa inšpirovať a učiť s cieľom dosiahnutia osobného maxima každého člena 

kolektívu, 

- učíme žiakov pracovať v tímoch, vnímať ich vzájomné odlišnosti ako podmienku efektívnej  
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spolupráce, 

- rozvíjame schopnosť žiakov zastávať v tíme rôzne role, 

- učíme žiakov kriticky hodnotiť prácu svojho tímu , výsledok svojej práce , význam tímovej 

práce, 

- podporujeme vzájomnú pomoc žiakov , vytvárame situácie , kde sa žiaci vzájomne 

potrebujú, 

- upevňujem u žiakov vedomie , že len spoluprácou možno najlepšie napĺňať osobné a 

spoločenské ciele, 

- podporujeme integráciu žiakov so ŠVVP do triednych kolektívov, 

- priebežne monitorujeme sociálne vzťahy v triede, 

- podporujeme koedukovanú výchovu detí vo vyučovaní, 

- učíme žiakov odmietať všetko, čo narušuje dobré vzťahy ,medzi žiakmi , medzi žiakmi a 

učiteľmi. 

Ideme príkladom : podporujeme spoluprácu všetkých členov pedagogického zboru a 

spoluprácu pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy. Rešpektujeme prácu , 

povinnosti a zodpovednosť ostatných. Nedelíme zbor na 1. a 2. stupeň. Uprednostňujeme 

záujmy školy, záujmy žiakov a oprávnené záujmy rodičov pred svojimi osobnými. Pomáhame 

svojim spolupracovníkom , učíme sa od nich , vymieňame si skúsenosti.    

 

Stratégie smerujúce k rozvoju „pracovných kompetencií“: 

- pestrou ponukou záujmových útvarov podnecujem u žiakov záujmovú činnosť a zmysluplné 

využívanie voľného času , čím zároveň rozvíjame kompetencie rozhodovania sa a 

zodpovednosti za organizovanie voľného času, 

- umožňujem žiakom samostatne zorganizovať podujatia a akcie mimo vyučovania, 

pripravovať akcie pre mladších spolužiakov, žiakov iných škôl a rodičov, 

- rôznymi formami / besedami, exkurziami , ukážkami / zoznamujeme žiakov s rôznymi 

profesiami a tým cielene ujasňujeme predstavy žiakov o reálnej podobe ich budúceho 

povolania a voľbe ich ďalšieho štúdia, 

- podporujeme žiakov pri tvorbe pomôcok na vyučovanie , vediem ich k prezentácii ich 

výsledkov pred žiakmi nižších ročníkov či iných škôl formou videokonferencií, 

- zapájame žiakov do tvorby školských projektov, 

- vyžadujeme od žiakov zhodnotenie vlastnej práce a práce spolužiakov , podávanie návrhov 

na zlepšenie vlastnej či kolektívnej práce, 

- využívame hranie rolí, diskusiu, skupinovú prácu , pokusy , experimenty, 

- ak je to možné namiesto modelových situácií vediem žiakov k riešeniu problémov priamo v 

teréne / obchody, verejné priestranstvá , les, rodina, laboratória /, 

- žiakov nikdy netrestáme prácou, 

- kvalitne odvedenú prácu vždy pochválime a žiakov vedieme k dodržiavaniu stanovených 

pravidiel , ochrane zdravia a k plneniu si povinností. 

Ideme príkladom : príkladne si plníme svoje pracovné povinnosti – nástupy na hodiny, 
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 príprava na vyučovanie .  

 

Stratégie smerujúce k rozvoju „kompetencií k iniciatívnosti a podnikavosti“: 

- podporujeme kreativitu žiakov , rozvíjame jeho schopnosť zmeniť myšlienky na skutky, 

- učíme žiakov plánovať a organizovať si svoju prácu, 

- starších žiakov poverujeme vedením a starostlivosťou o mladších spolužiakov, 

- oceňujeme rôznymi formami pochvál kreativitu a iniciatívnosť žiakov, 

- aktivita na vyučovaní, domáca príprava žiakov nad rámec povinností , získavanie a 

prezentácia vedomostí mimo úloh stanovených učiteľom je priestorom pre učiteľa na 

vyzdvihnutie kreativity žiaka, 

- formujeme v žiakovi schopnosť postaviť sa za správnu vec , zastať sa slabších spolužiakov a 

tým budovať etický vzorec správania sa, 

- prácou v tímoch podporovať schopnosť žiakov viesť a organizovať kolektív, určovať silné a 

slabé stránky jednotlivých členov tímu metódou analýzy spoločnej práce , preberať osobnú 

zodpovednosť za výsledky spoločného diela, 

- podporujeme činnosť žiackeho a triedneho parlamentu pri organizovaní akcií, 

- pri získavaní informácií vedieme žiakov k účelnému využívaniu času stanovením si a 

dodržiavaním cieľa, nehľadať nepodstatné informácie , nezaoberať sa internetovými 

stránkami nepodstatnými pre školu, 

- využívaním mena a loga školy formovať u žiakov počas prezentácie školy na verejnosti a 

akciách poriadaných školou hrdosť na príslušnosť k spoločenstvu školy. 

Ideme príkladom : sme iniciatívni v hľadaní metód a foriem zdokonaľujúcich naše pôsobenie 

na žiaka , vo vytváraní priateľskej atmosféry v žiackom a pracovnom kolektíve . Problémy 

neobchádzame, ale tvorivým tímovým prístupom sa ich snažíme vyriešiť. Iniciatívne 

vyhľadávame možnosti vytvárania projektov na zabezpečenie lepšieho materiálneho a 

odborného vybavenia tried a učební školy.    

Stratégie smerujúce k rozvoju „kompetencií vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry“: 

- podporujeme účasť žiakov v súťažiach umeleckého zamerania, 

- účasťou na výstavách , divadelných predstaveniach a koncertoch formujeme v žiakoch 

umelecké hodnoty , schopnosť vnímania národnej kultúry a jej rozdielnosti od kultúry iných 

národov, 

- vlastnou tvorivosťou učíme žiakov vyjadrovať svoje pocity a myšlienky, 

- podporujeme rozvoj umeleckej kreatívnosti žiakov ako možnosti ich profesionálneho 

zamerania, 

- prostredníctvom akadémií , školských vystúpení prezentujeme žiacku umeleckú tvorivosť 

všetkých druhov, 

- exkurziami na pamätné miesta a vlastným skúmaním historických koreňov rodiny, školy, 

obce, mesta rozširujeme vedomosti žiakov o národnom dedičstve a budujeme u žiakov hrdosť 

voči národným dejinám a vlasti, 

- kontaktmi so žiakmi iných škôl iných národov prostredníctvom projektovej činnosti a  
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osobnými návštevami učíme žiakov vnímať kultúrnu jazykovú rozmanitosť v Európe, 

- u žiakov formujeme vedomie, že kultúrnosť vyjadrovania sa je znakom kultúrnosti 

osobnosti. 

Ideme príkladom : estetická úprava tried, chodieb, písomných dokumentov, prezentácia 

vlastných názorov na vnímané umelecké diela ako aj tvorba vlastných umeleckých diel sú 

znakom našej kultúrnosti. Vkusne dotvárame aj vonkajšie prostredie školy. 

 

2.9 Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

Dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia môže začať plniť povinnú školskú 

dochádzku v prípravnom ročníku ak nedosiahlo školskú spôsobilosť a nie je u neho 

predpoklad zvládnutia prvého ročníka.  

Dôležité postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese má pracovné vyučovanie, čomu musí 

zodpovedať materiálno-technické a priestorové vybavenie školy.  

V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi vypracovať 

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

vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka. 

Je potrebné zohľadniť motorickú instabilitu žiaka a minimalizovať nežiadúce prejavy 

správania. Vytvárať podmienky pre pozitívne hodnotenie na upevnenie kladných zážitkov v 

triede.  

Orientovať vzdelávanie na využiteľnosť vedomostí v situáciách praktického života. Umožniť 

žiakovi s mentálnym postihnutím používať špeciálne učebné pomôcky, ktoré mu uľahčia 

edukáciu. 

Pri vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím v špeciálnej triede ZŠ je vhodné využívať sku

pinové, kooperatívne a alternatívne formy vyučovania, ktoré umožňujú :  

a) diferenciáciu a individualizáciu edukácie − žiak s mentálnym postihnutím pracuje v skupine 

slabších žiakov, kde je nízky počet úloh, menšia náročnosť a väčší stupeň pomoci pri ich  

riešení,  

b) zamedzenie neprimeranej súťaživosti − ktorá vedie k zhoršeniu sociálneho postavenia žiaka 

s mentálnym postihnutím v triede,  

c) deľbu práce, komunikáciu, vzájomnú pomoc, spoluprácu − ktorých efektom je aj rozvíjanie 

sociálneho kontaktu medzi spolužiakmi a váženie si práce druhého,  

d) včleňovanie žiaka s mentálnym postihnutím do kolektívu triedy − rozvíjanie schopnosti  

žiakov spolupracovať a tolerovať sa navzájom.  

 

Kooperatívne vyučovanie v heterogénnych dvojiciach alebo trojiciach žiakov, kde úlohy nie 
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 sú zamerané na súťaženie, ale na spoluprácu, je efektívne v sociálno-emočnej i kognitívnej  

oblasti. Pri skupinových formách vyučovania je ideálne vytvárať skupiny zo 4 až 5 žiakov,  

ktorí majú pridelenú svoju rolu. V špeciálnej triede je vhodné využívať prvky diferencovaného 

vyučovania, ktorého podstatou je zoskupovanie žiakov podľa schopností tak, aby bolo  

vyučovanie čo najefektívnejšie. Učiteľ mení počet zadávaných úloh, ich náročnosť, metódu a  

formu práce žiakov, stupeň pomoci pri ich riešení. V skupine sa strieda samostatná činnosť  

žiakov s činnosťou priamo riadenou učiteľom (Turek, 2008). Pri výchove a vzdelávaní žiakov 

s mentálnym postihnutím využívame na sprostredkovanie informácií špeciálne  

výchovno-vzdelávacie metódy (Vašek, 2003):  

 metóda viacnásobného opakovania 

  metóda nadmerného zvýraznenia informácie  

 metóda multisenzorického sprostredkovania informácie  

 metóda optimálneho kódovania informácie  

 metóda sprostredkovania informácie náhradnými komunikačnými systémami  

 metóda intenzívnej motivácie  

 metóda algoritmizácie kurikula  

 metóda zapojenia kompenzačných technických prostriedkov  

 metóda postupnej symbolizácie  

 metóda zapojenia náhradných kanálov  

 metóda pozitívnej psychickej tonizácie  

 metóda využívania inštrukčných médií  

 metóda aplikácie individuálnych edukačných programov. 

 V edukačnom procese sa snažíme čo najviac využívať názorné a praktické metódy. 

 Využívame priamu manipuláciu s predmetmi, vytváranie nového produktu, interaktívne  

metódy, ako je tvorivá dramatika, zážitkové učenie, projektové vyučovanie. U žiakov s  

mentálnym postihnutím v nižších ročníkoch využívame na zapamätanie učiva najmä  

didaktické hry. 
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III. Učebný plán 

 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je 

rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových 

kompetencií. 

VYUČOVACIE PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM 

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE  

VZDELÁVACIA OBLASŤ  

 

PREDMETY  

 

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA  

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  
ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ  

 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH 

ZRUČNOSTÍ  

 

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ  

 

VECNÉ UČENIE  

 

VLASTIVEDA  

 

 

ČLOVEK A PRÍRODA  

 

VECNÉ UČENIE 

FYZYKA 

CHÉMIA  

 
BIOLÓGIA  

 

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ  

 

VLASTIVEDA 

DEJEPIS  

 

GEOGRAFIA  

 

OBČIANSKA NÁUKA  

 

ČLOVEK A HODNOTY  
 

ETICKÁ VÝCHOVA  

/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI  

 

MATEMATIKA  

 

INFORMATIKA 

ČLOVEK A SVET PRÁCE  

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE  

 

UMENIE A KULTÚRA  

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA  

 

ZDRAVIE A POHYB  

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA  
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Vzdelávacie štandardy špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím – 

variant A nemá. 

Učebný plán vymedzuje voliteľné (disponibilné) hodiny, ktoré škola konkretizovala vo 

svojom školskom vzdelávacom programe nasledovne: navýšila  hodinovú dotáciu existujúcim 

vyučovacím predmetom ŠVP. Poznámky k rámcovému učebnému plánu sú pre školu 

záväzné. 

 

ISCED 1 pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

 

Vzdelávacia 

oblasť  
Predmet/ 

ročník  
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

Počet 

Hodín 

spolu 

Jazyk a 

komunikácia  
slovenský jazyk 

a literatúra  

 

8 

 

8 

 

8 

 

7+1 

 

6+2 

 

6+1 

 

5 

 

5 

 

5 
 

58+4 

Človek a príroda  vecné učenie 1+1 1+1 1+1       4+2 

fyzika        1 1 1 3 

chémia  
      

 
 1+

1 

1+1 

biológia        1+1 1+1 1 3+2 

Človek a 

spoločnosť  
vlastiveda    2 2 3    7 

dejepis       1 1 1 3 

geografia        1 1 1 3 

občianska náuka        1 1 1 3 

Človek a hodnoty  etická výchova 

/náboženská 

výchova  

     

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 

5 

Matematika a 

práca s 

informáciami  

matematika  4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 36+5 

informatika      

1 

 

1 

 

1+1 

 

1+1 

 

1+1 
 

5+3 

Človek a svet 

práce  
pracovné 

vyučovanie  

 

1+1 

 

2+1 

 

3+1 

 

4+1 

 

4+1 

 

 

4+1 

 

4+1 

 

4+1 

 

4+1 
 

31+9 

           

Umenie a kultúra  výtvarná 

výchova  
1+1 

 

1+1 
 

1+1 

 

1+1 

 

1 
 

1 

 

1 

 

1 
 

1 

 

9+4 

hudobná 

výchova  
1 

 

1 
1 1 

 

1 
1 1 

1 
1 9 

Zdravie a pohyb Telesná 

a športová 

výchova 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 2 
18 
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/TSV 

Voliteľné hodiny  4 4 4 4 4 3 4 4 
4 

35 

Spolu: 18+

4 

19+

4 

20+4 21+4 22+

4 

23+

3 

24+4 24+

4 
25

+4 

196+3

5 

 

Poznámky:  

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

učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný.  

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vl

astnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným  

znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením 

vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok,  

blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami. V rámci vyučovania je možná  

individuálna práca s vybranými žiakmi prostredníctvom liečebného pedagóga, logopéda,  

školského psychológa s cieľom systematickej korekcie, terapie alebo reedukácie postihnutia,  

narušenia.  

3. V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu pracovné vyučovanie sa  

vyučujú v skupinách s maximálnym počtom 6 žiakov. Skupiny sa vyučujú spravidla oddelene 

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

skupina vznikne až po naplnení predchádzajúcej skupiny na maximálny počet. 

 4. V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova s

a vyučujú spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá. Skupiny možno utvárať aj zo žiakov 

 najbližších ročníkov. Najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s počtom žiakov v triede  

príslušného ročníka. Ak je skupina utvorená zo žiakov najbližších ročníkov, najvyšší počet  

žiakov v skupine je zhodný s počtom žiakov v triede najnižšieho ročníka. Ďalšia skupina  

vznikne až po naplnení predchádzajúcej skupiny na maximálny počet.  

5. Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch.  

6. Vyučovací predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch každý 

druhý týždeň.  

7. V rámci exkluzívneho vzdelávania ak je to možné, je potrebné žiakov na hodinách TSV  

spájať s intaktnými žiakmi za súčasného dodržania max. počtu žiakov v skupinách. 
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IV. Učebné osnovy 

Učebné osnovy 

 

4.1 Jazyk a komunikácia 

4.1.1 Slovenský jazyk a literatúra 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. 

Obsah predmetu je zverejnený v príslušnom ŠVP na adrese(Príloha č.1) 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-

primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf  

Str. 20. 

 

 

Učebný plán 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet  

Hodín 

ŠVP 8 8 8 7 6 6 5 5 5 

ŠkVP 8 8 8 8(7+1) 8(6+2) 7(6+1) 5 5 5 

 

Učebné zdroje 

ŠKULTÉTYOVÁ, S., ANTOLOVÁ, E.: Moja kniha 1.časť, 18. vyd., 2020, ISBN 978-80-10-

03729-2. 

ŠKULTÉTYOVÁ, S., ANTOLOVÁ, E.: Moja kniha 2.časť, 18. vyd., 2020, ISBN 978-80-10-

03730-8. 

ŠKULTÉTYOVÁ, S., ANTOLOVÁ, E.: Moja kniha 3.časť, 16. vyd., 2020, ISBN 978-80-10-

03731-5. 

ŠKULTÉTYOVÁ, S., ROHOVSKÁ J.: Moja kniha Pracovné listy pre 1. ročník ŠZŠ, 18. vyd., 

2018, ISBN 978-80-10-03278-5. 

 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
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ŠKULTÉTYOVÁ, S., ROHOVSKÁ J., ŽIŠKOVÁ,J.,MATÚŠOVÁ, D.: Moja kniha Pracovné 

listy pre 1. ročník ŠZŠ, 18. vyd., 2018, ISBN 978-80-10-03278-5. 

ŠKULTÉTYOVÁ, S., ROHOVSKÁ: Moje čítanie 1. časť, 8. vyd., 2008, ISBN 978-80-10-

01513-9. 

ŠKULTÉTYOVÁ, S., ROHOVSKÁ: Moje čítanie 2. časť, 10. vyd. 2015, ISBN 978-80-10-

02842-9. 

ŠKULTÉTYOVÁ, S., ROHOVSKÁ: Moje čítanie 3. časť, 7. vyd. 2008, ISBN 978-80-10-

01514-6. 

ŠKULTÉTYOVÁ, S., ROHOVSKÁ: Moje čítanie Pracovné listy pre 2. ročník ŠZŠ, 13. vyd., 

2013, ISBN 978-80-10-02500-8. 

Mgr.Veronika Maňková, Mgr. Demianičová: Čítanka pre 3. ročník ŠZŠ, 1. a 2. časť 

Mgr.Veronika Maňková, Mgr. Demianičová: Pracovné listy k čítanke pre 3. ročník ŠZŠ, 2008 

Mgr. Anna Demianičová, Mgr. Veronika Maňková: Čítanka pre 4. ročník ŠZŠ, 2010 

Mgr. Anna Demianičová, Mgr. Veronika Maňková: Pracovné listy k Čítanke pre 4. ročník 

ŠZŠ, 2009 

PaedDr. Eva Gelányiová, Mgr. Andrea Michalová: Slovenský jazyk pre 4. ročník ŠZŠ, 2008 

PaedDr. Eva Gelányiová, Mgr. Andrea Michalová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 

4. ročník ŠZŠ, 2009 

PaedDr. Jana Píšová: Pracovné listy z písania pre 4. ročník ŠZŠ, 2010 

Mgr. Eva Brestenská, Mgr. Mária Dobeková: Slovenský jazyk pre 5. ročník ŠZŠ, 2006 

Mgr. Eva Brestenská, Mgr. Mária Dobeková: Pracovný zošit pre 5. ročník ŠZŠ, 2006 

Mgr. Anna Demianičová: Čítanka pre 5. roční ŠZŠ, 2009 

Mgr. Veronika Maňková: Pracovné listy k čítanke pre 5. ročník ŠZŠ, 2010 

Mgr. Jozef Belanský, Mgr. Milena Belanská: Slovenský jazyk pre 6. ročník ŠZŠ, 2006 

Mgr. Jozef Belanský, Mgr. Milena Belanská: Pracovný zošit pre 6. ročník ŠZŠ, 2011 

PaedDr. Mária Barancová, PhDr. Peter Pavlis, CSc.: Čítanka pre 6. ročník ŠZŠ, 2008 

Mgr. Jozef Belanský: Slovenský jazyk pre 7. ročník ŠZŠ, 2009 

Mgr. Jozef Belanský: Pracovný zošit zo SJL pre 7. ročník ŠZŠ, 2009 

PaedDr. Mária Barancová, PhDr. Peter Pavlis, CSc. : Čítanka pre 7. ročník ŠZŠ, 2007 

Stanislava Batiková: Makovička 
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Ľudové a umelé rozprávky  

Poviedky a príbehy zo života 

Výber z poézie pre deti 

Nahrávky na elektronických médiách 

Detské časopisy (Včielka, Vrabček) 

Učebnica, pracovné listy 

Leporelá, obrázkové knižky, internet, encyklopédia   

Učebnica čítanky, pracovné listy, detské časopisy, PC, dataprojektor, obrázkový materiál, 

internet, knižnica. 

Básničky, rečňovanky a vyčítanky od autorov detskej literatúry a z ľudovej tvorby (napr. K. 

Bendová, V. Šimková – J. Domasta; J. Andel; J. Turan; F. Hrubín a iní), krátke rozprávky o 

deťoch a zvieratkách (napr. M. Ďuríčková, M. R. Martáková, D. Hevier, H. Zelinová, E. 

Gašparová, N. Tánska a iní). 

Obrázkové knižky (V. Machaj, Z. Vlach – M. Novacký, J. Kontár, E. Vančurová a iní). 

Mgr. Jozef Belanský: Slovenský jazyk pre 8. roč. ŠZŠ, 2007 

M.Barancová, P.Pavlis: Čítanka pre 8.roč. ŠZŠ. 

Mgr. Jozef Belanský: Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 8. roč. ŠZŠ, 2011 

Mgr. Mariana Jomová: Čítanka pre 9.roč ŠZŠ, 2009 

Mgr. Jozef Belanský: Slovenský jazyk pre 9. ročník ŠZŠ, 2011 

Mgr. Jozef Belanský: Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 9. ročník ŠZŠ, 2013 

 

 

4.2 Matematika a práca s informáciami 

4.2.1 Matematika 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. 

Obsah predmetu je zverejnený v príslušnom ŠVP na adrese(Príloha č.1) 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-

primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf 

Str. 50. 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
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Učebný plán 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet  

hodín 

ŠVP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ŠkVP 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 

 

Učebné zdroje 

RÝGLOVÁ, J.: Matematika pre 1. ročník ŠZŠ,1. časť, 21. vyd., 2020, ISBN 978-80-10-03743-

8. 

RÝGLOVÁ, J.: Matematika pre 1. ročník ŠZŠ,2. časť, 8. vyd., 2007, ISBN 978-80-10-01349-

4. 

RÝGLOVÁ, J.: Matematika pre 2. ročník ŠZŠ 1. časť, 14. vyd., 2013, ISBN 978-80-10-02463-

6. 

RÝGLOVÁ, J.: Matematika pre 2. ročník ŠZŠ 2. časť, 16. vyd. 2015, ISBN 978-80-10-02829-

0. 

PaedDr. Janka Rýglová: Matematika pre 3. roč. ŠZŠ 1. a 2. časť, 2017 

PaedDr. Janka Rýglová, PhDr. Ľudovít Balint CSc.: Matematika pre 4. roč. ŠZŠ, 2016 

PaedDr. Janka Rýglová, PhDr. Ľudovít Balint CSc.: Matematika – Pracovný zošit pre 4. roč. 

ŠZŠ 

Mgr. Lýdia Melišková: Matematika pre 5. roč. ŠZŠ, 2009 

Mgr. Lumír Krejza: Pracovný zošit pre 5. roč. ŠZŠ 1. a 2. časť 

Mgr. Lýdia Melišková: Matematika pre 6. roč. ŠZŠ, 2009 

Mgr. Lumír Krejza: Pracovný zošit pre 6. roč. ŠZŠ 1. a 2. časť 

Mgr. Lýdia Melišková: Matematika pre 7. roč. ŠZŠ, 2014 

Mgr. Lýdia Melišková: Pracovný zošit pre 7. roč. ŠZŠ 1. a 2. časť 

Mgr. Lýdia Melišková: Matematika pre 7. roč. ŠZŠ, 2014 
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Mgr. Lýdia Melišková: Pracovný zošit pre 7. roč. ŠZŠ 1. a 2. časť 

Mgr. Lýdia Melišková: Matematika pre 8. roč. ŠZŠ, 2014 

Mgr. Lýdia Melišková: Pracovný zošit pre 8. roč. ŠZŠ  

Mgr. Lýdia Melišková: Matematika pre 9. roč. ŠZŠ, 2014 

Mgr. Lýdia Melišková: Pracovný zošit pre 9. roč. ŠZŠ  

Logické hry a hádanky, tajničky, rébusy  

Tangramy 

Výučbový program ALF 

Časopisy (Maxík, Vrabček ...) 

www.bublina.sk 

www.matematika hrou.cz 

Omaľovanky, pexeso, stavebnice, kocky, europokladne, pracovné listy, predmety z bežného 

života. 

Časopisy: Vrabček, Šikovníček, Adamko 

 

4.2.2 Informatika 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. 

Obsah predmetu je zverejnený v príslušnom ŠVP na(Príloha č.1) 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-

primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf 

Str.72 

 

 

 

http://www.bublina.sk/
http://www.matematika/
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
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Učebný plán 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet  

hodín 

ŠVP 1 1 1 1 1 

ŠkVP 1 1 2(1+1) 2(1+1) 2(1+1) 

 

Učebné zdroje 

Blaho, Kalaš: 

Tvorivá informatika – Prvý zošit z programovania + CD 

CD-2005-5665/87721:09 

Varga, Hrušecká: 

Tvorivá informatika – Prvý zošit s internetom 

CD-2006-11016/26870-2:092 

Salanci: 

Tvorivá informatika – Prvý zošit o obrázkoch + CD 

CD-2005-3046/28747-23:092 

Blaho, Salanci: 

Tvorivá informatika – Prvý zošit o práci s textom + CD 

CD-2007-14051/28982-1:092 

Kalaš, Winczer: 

Tvorivá informatika – Informatika okolo nás 

CD-2007-15414/32261-2:092 

Kalaš a kol.: 

Tvorivá informatika- Prvý zošit o práci s číslami + CD 

www.alik.cz     www.rexik.zoznam.sk 

www.infovekacik.infovek.sk   www.bublina.sk 

www.jablko.cz    www.dida.sk 

www.slunecnice.cz 

 

http://www.alik.cz/
http://www.rexik.zoznam.sk/
http://www.infovekacik.infovek.sk/
http://www.bublina.sk/
http://www.jablko.cz/
http://www.dida.sk/
http://www.slunecnice.cz/
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4.3 Človek a príroda 

4.3.1 Vecné učenie 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. 

Obsah predmetu je zverejnený v príslušnom ŠVP na adrese(Príloha č.1) 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-

primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf 

Str. 84 

 

Učebný plán                                  

Ročník 1. 2. 3. 

Počet 

hodín 

ŠVP 1 1 1 

ŠkVP 2(1+1) 2(1+1) 2(1+1) 

 

Učebné zdroje 

Mgr.E. Rosskopfová:Vecné učenie pre 1. až 3. ročník  ŠZŠ, 2010  

Pracovné listy. 

Obrazový materiál. 

CD, DVD, filmy. 

Omaľovanky, pexeso. 

Detské encyklopédie, prírodniny.   

Počítačové výučbové programy. 

Hygienické potreby.  

Dopravné ihrisko. 

 

4.3.2 Fyzika 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Obsah 

predmetu je zverejnený v príslušnom ŠVP na adrese(Príloha č.1)  

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
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http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-

primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf 

Str. 97 

 

                                      

 

 

 

Učebné zdroje 

doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., Mgr. Eva Brestenská:  Fyzika pre 7. ročník ŠZŠ,  2009 

doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., Mgr. Eva Brestenská:  Pracovný zošit pre 7. ročník ŠZŠ, 

2010 

doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., Mgr. Eva Bestenská:  Fyzika pre 8. roč. ŠZŠ, 2009 

doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., Mgr. Eva Bestenská: Fyzika pre 8. roč. ŠZŠ,  

                      Pracovný zošit, 2011 

doc. RNDr.Viera Lapitková, PhD., Mgr. Eva Brestenská: Fyzika pre 9. ročník ŠZŠ, 2008 

doc. RNDr.Viera Lapitková,CSc., Mgr. Eva Brestenská: Fyzika pre 9. ročník ŠZŠ, Pracovný 

zošit,2013 

 

Didaktická technika 

Obrazový materiál 

Internet 

Encyklopédie 

Materiálno - technické a didaktické prostriedky 

 

4.3.3 Chémia 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav.Obsah predmetu 

je zverejnený v príslušnom ŠVP na adrese(Príloha č.1) http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-

ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-

nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-

znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-

vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf 

Str.105 

 

 

Ročník  7. 8. 9. 

Počet 

hodín 

ŠVP 1 1 1 

ŠkVP 1 1 1 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
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Učebný plán 

      

                                      

 

 

 Učebné zdroje 

Mgr. Leontína Glatzová, Ing. Emil Adamkovič, CSc: Chémia pre 9. ročník ŠZŠ, 2009 

Mgr. Leontína Glatzová: Chémia pre 9. ročník ŠZŠ, Pracovný zošit,2013 

 

Didaktická technika 

Obrazový materiál 

Internet 

Encyklopédie 

Materiálno - technické a didaktické prostriedky 

 

4.3.4 Biológia 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Obsah 

predmetu je zverejnený v príslušnom ŠVP na adrese(Príloha č.1) 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-

primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf 

Str.108 

 

Učebný plán 

 

Ročník 7. 8. 9. 

Počet  

hodín 

ŠVP 1 1 1 

ŠkVP 2(1+1) 2(1+1) 1 

 

Učebné zdroje 

 

Mgr. Milina Rašlová: Prírodopis pre 7. ročník ŠZŠ, 2009 

Mgr. Milina Rašlová: Pracovný zošit pre 7.ročník, 2008  

Mgr. Emília Mošková: Prírodopis pre 8. roč. ŠZŠ, 2011 

Mgr. Emília Mošková: Prírodopis pre 8. roč. ŠZŠ; Pracovný zošit, 2011 

Ročník  9. 

Počet 

hodín 

ŠVP 1 

ŠkVP 2(1+1) 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
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Mgr. Lýdia Melišková: Prírodopis pre 8. roč. ŠZŠ; Pracovný zošit, 2011 

Mgr. Milina Rašlová, RNDr. Mária Bizubová: Prírodopis pre 9. ročník ŠZŠ, 2009 

Mgr. Milina Rašlová: Pracovný zošit pre 9.ročník, 2011 

 

 

4.4 Človek a spoločnosť 

4.4.1 Vlastiveda 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Obsah 

predmetu je zverejnený v príslušnom ŠVP na adrese(Príloha č.1) 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-

primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf 

Str.115 

 

Učebný plán 

 

 

 

 

 

Učebné zdroje 

Mgr. Silvia Škultétyová, Mgr. Jana Rohovská: Vlastiveda pre 4.ročník ŠZŠ,                         

Mgr. Silvia Škultétyová, Mgr. Jana Rohovská: Vlastiveda pre 4.ročník ŠZŠ Pracovný zošit, 

2008 

Mgr. Škultétyová, Mgr.Žižková: Pracovný zošit pre 5. ročník ŠZŠ, 2008 

Mgr. Škultétyová, Mgr. Žišková: Vlastiveda pre 5. ročník ŠZŠ, 2006 

Mgr. Škultétyová, Mgr. Žišková: Vlastiveda pre 6.ročník ŠZŠ,  2008 

Mgr. Škultétyová, Mgr. Žišková: Pracovný zošit 6.ročník ŠZŠ, 2010 

Výukové CD a DVD 

Internet 

Atlasy: Školský zemepisný atlas sveta – VKÚ Harmanec 

Ročník  4. 5. 6. 

Počet 

hodín 

ŠVP 2 2 3 

ŠkVP 2 2 3 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
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Školská encyklopédia John Farndon, Mladé letá 2000 

Poznávame svoju vlasť H. Rosslerová – Sláviková, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 

2000 

 

4.4.2 Dejepis 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Obsah 

predmetu je zverejnený v príslušnom ŠVP na adrese(Príloha č.1) 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-

primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf 

Str.124 

 

Učebný plán 

Ročník 7. 8. 9. 

Počet  

hodín 

ŠVP 1 1 1 

ŠkVP 1 1 1 

 

Učebné zdroje 

PaedDr. Kvetoslava Mojtová-Bernátová: Dejepis pre 7. ročník ŠZŠ, 2009 

PaedDr. Kvetoslava Mojtová-Bernátová: Pracovný zošit, 2010 

PaedDr. Kvetoslavá Mojtová-Bernátová: Dejepis pre 8. roč. ŠZŠ, 2009 

PaedDr. Kvetoslavá Mojtová-Bernátová: Pracovný zošit; Dejepis pre 8. roč. ŠZŠ, 2011  

PaedDr. Kvetoslava Mojtová-Bernátová: Dejepis pre 9. ročník ŠZŠ, 2008 

PaedDr. Kvetoslava Mojtová-Bernátová: Pracovný zošit, Dejepis pre 9. ročník ŠZŠ, 2010 

 

 

4.4.3 Geografia 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Obsah 

predmetu je zverejnený v príslušnom ŠVP na adrese(Príloha č.1) 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
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primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf 

Str.131 

Učebný plán 

Ročník 7. 8. 9. 

Počet  

hodín 

ŠVP 1 1 1 

ŠkVP 1 1 1 

 

Učebné zdroje 

PaedDr. Kvetoslava Bernátová – Mojtová: Zemepis pre 7. ročník  2009 

PaedDr. Kvetoslava Bernátová – Mojtová: Pracovný zošit pre 7. ročník 2010 

PaedDr. Kvetoslavá Mojtová-Bernátová: Zemepis pre 8. roč. ŠZŠ, 2009 

PaedDr. Kvetoslavá Mojtová-Bernátová: Zemepis pre 8. roč. ŠZŠ; Pracovný zošit, 2011    

PaedDr. Kvetoslava Bernátová – Mojtová: Zemepis pre 9. ročník ŠZŠ,  2009 

PaedDr. Kvetoslava Bernátová – Mojtová: Pracovný zošit pre 9. ročník ŠZŠ, 2010 

Didaktická technika 

Obrazový materiál, mapa 

Internet 

 

4.4.4  Občianska náuka 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Obsah 

predmetu je zverejnený v príslušnom ŠVP na adrese(Príloha č.1) 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-

primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf 

Str.136 

Učebný plán 

 

Ročník 7. 8. 9. 

Počet  

hodín 

ŠVP 1 1 1 

ŠkVP 1 1 1 

 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
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Učebné zdroje 

Rejková a kol.: Občianská výchova pre 7.roč. ŠZŠ 

Rejková a kol.: Občianská výchova pre 8.roč. ŠZŠ, 2007 

Rejková a kol.: Občianská výchova pre 9.roč. ŠZŠ, 2007 

 

  

4.5 Človek a hodnoty 

4.5.1Etická výchova 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Obsah 

predmetu je zverejnený v príslušnom ŠVP na adrese http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-

ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-

nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-

znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-

vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf 

Str.143 

Učebný plán 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet  

hodín 

ŠVP 1 1 1 1 1 

ŠkVP 1 1 1 1 1 

 

Učebné zdroje 

 

KOŠČ, M.: Základy psychológie. Bratislava: SPN 

Učebné osnovy Etickej výchovy pre 5. až 9. ročník základnej školy. Bratislava: Ministerstvo 

školstva Slovenskej republiky, 1997. 

Deklarácia ľudských práv, Dohovor o právach dieťaťa.  

BRATSKÁ, M.: Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia. Bratislava: Univerzita 

Komenského, 1994.  

 LENCZ, L.: Pedagogika etickej výchovy. Bratislava: MC, 1992. 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
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JOYEUX, H.: Přichází puberta. Sexuální výchova od 10 do 13 let. Praha: Portál, 1994.  
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4.5.2 Náboženská výchova – katolícka cirkev 

 

Učebný plán 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet  

hodín 

ŠVP 1 1 1 1 1 

ŠkVP 1 1 1 1 1 

 

 Charakteristika predmetu 

 

Cieľom predmetu náboženská výchova, je výchova na báze hodnôt k základnej 

slobode, k zodpovednosti, k vedomostiam a k samostatnému rozhodovaniu mladého človeka. 

Predmet náboženská výchova je zaradený medzi výchovné predmety. Vyučuje sa jednu hodinu 

do týždňa. Tento predmet  je hodnotený známkou. Nakoľko je náboženská výchova výchovno-

vzdelávacím predmetom, je nevyhnutné vyžadovať od žiakov primerané vedomosti. Pri 

napĺňaní vedomostných a výchovných cieľov treba dbať, aby obidve stránky boli primerane 

vyvážené a do výučby zapájať zážitkovú formu pre lepšie 

chápanie učiva. Nakoľko dejiny a kultúra nášho národa, ako aj celej Európy, stoja na 

kresťanskom základe, položenom svätým Cyrilom a Metodom, je samozrejmosťou toto 

duchovné bohatstvo poznávať a rozvíjať súčasne so zdokonaľovaním sa v ďalších oblastiach 

spoločenského i osobného života. 
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Organizácia vyučovania 

 

- skupinová, 

- individuálna, 

- frontálna diferencovaná, 

- vychádzka 

- exkurzia 

 

 Kľúčové kompetencie – ciele predmetu 

 

Hlavným vzdelávacím cieľom vo výučbe náboženstva je vedomostne pripraviť mladého 

človeka tak, aby mal osvojené základné náboženské pravdy a princípy kresťanského životného 

štýlu, ktoré sa budú u neho ďalej rozvíjať na strednej škole. 

Vo výchovnej oblasti je úlohou školskej katechézy prispieť k tomu, aby mladý človek vedel 

teoretické poznatky uplatniť vo svojom živote a bol oporou pre svojich rovesníkov, aby si 

nachádzal svoje miesto v živote. Ďalej sú uvedené rámcové ciele pre jednotlivé ročníky a 

podrobné pre jednotlivé témy. Pri tvorbe konkrétnej vyučovacej hodiny treba, aby učiteľ 

náboženskej výchovy mal ujasnené ciele, ktoré chce dosiahnuť a k čomu priviesť žiakov. Pri 

jednotlivých  témach sa uvádza viacero cieľov. Učiteľ náboženskej výchovy sám zváži, ktoré 

ciele na jednotlivej hodine sú pre neho prioritné, lebo niektoré nemusia byť v danom čase alebo 

skupine aktuálne, alebo zváži, či je potrebné vytýčiť si iné. 

 

Osobnostné  
Žiak  

• objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti,  

• modelových situáciách  rozlíši medzi pravdou a klamstvom.  

Sociálne  
Žiak  

• reflektuje zásady pravdy pre správne fungovanie medziľudských vzťahov,  

•   dokáže vytvoriť  jednoduchý projekt pre pomoc znečistenej prírode,  

•  akceptuje druhých ľudí bez ohľadu na vzhľad a výkon,  

•  objavuje radosť z dobre vykonanej práce,  

• je schopný vytvárať vzťahy prostredníctvom pravdivej komunikácie s inými ľuďmi.  

 

Komunikačné  
Žiak:  

- na základe Ježišovho výroku: „Vaše 'áno' nech je 'áno' a vaše 'nie' nech je 'nie'“ vie zosúladiť 

vnútorný postoj s vonkajším,  

- uvedomuje si hodnotu pravdivej komunikácie,  

- prostredníctvom problémovej úlohy – príbehu s mravnou dilemou zvažuje dôsledky a     
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následky života podľa prirodzenej morálky,  

- je schopný vnímať  predstavené myšlienkové pochody,  

-  uvedomuje si možnosť manipulácie slovom a jej riziká,  

- chápe význam a hodnotu vypovedaného slova,  

-  vie vyberať a triediť informácie z rôznych médií,  

- vyjadruje svoje myšlienky,  

- nachádza zmysel slova alebo výrazu,  

- vie jednoducho vysvetliť symbolickú – obraznú reč mýtov,  

- správa sa ohľaduplne, pozorne a tolerantne,  

- je schopný vyjadrovať sa, porovnávať,  

-  vie vyjadriť svoje pocity,  

- vníma obrazy a symboly,  

- kriticky hodnotí myšlienky. 

 

Existenciálne  

Žiak:  

- žiak objavuje hodnotu pravdy vo svojom osobnom živote aj v medziľudských   vzťahoch,  

-  je otvorený pre život v pravde , 

  - rozumie pohľadu na svet vo svetle kresťanskej viery,  

-  prostredníctvom biblického príbehu si uvedomuje hodnotu stvoreného sveta,  

- objavuje stvorený svet ako dar Boha človeku, 

 - vníma svoju zodpovednosť za stvorený svet,  

- má pozitívny vzťah k sebe aj k iným,  

- dokáže hodnotiť dopad svojich emócií,  

-  vie vytrvať v skúmaní a poznávaní nových vecí,  

- rozumie pohľadu na stvorenie človeka vo svetle kresťanskej viery,  

- dokáže si uvedomiť svoju jedinečnosť a hodnotu,  

-  objavuje nielen svoju hodnotu ale hodnotu každého človeka,  

- cez predstavené biblické postavy vníma a akceptuje existenciu nemennej pravdy,  

- cez modelové situácie posúdi predstavené pozitívne a negatívne udalosti a vyvodí    závery     

pre svoj život.  

 

Občianske  

Žiak : 

-  účinne sa zapája do diskusie,  vhodne argumentuje,  

- má pozitívny vzťah k zvereným veciam,  

- vníma človeka ako súčasť prírody,  

-  odhaduje dôsledky vlastného správania a konanie v modelových situáciách,  

- vníma životnú situáciu starého a chorého alebo chudobného človeka,  

- uvažuje nad hodnotami, ktoré môže uskutočniť starý, chorý a hendikepovaný človek,  

- angažuje sa v miestom spoločenstve a rešpektuje vo svojom živote humánne princípy v  



                      Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

Inovovaný školský vzdelávací program 

 

duchu solidarity a lásky.  

 

Obsah vzdelávania  

 

5.ročník 

 

Ročníková téma: CESTA VIERY 

Človek, prichádzajúci na tento svet, sa stáva súčasťou prirodzenej rodiny. Mala by sa stať 

miestom lásky, bezpečia, 

porozumenia, starostlivosti. Nemožno uprieť obetu, starostlivosť a lásku rodičom, ktorí prijali 

svoje dieťa 

ako dar. Nie všetky deti však môžu zažiť teplo domova. Zvlášť citlivá je táto otázka u detí, 

kde prirodzená rodina 

neposkytuje základné rodinné hodnoty. Je omnoho náročnejšie takýmto žiakom, u ktorých sú 

narušené ľudské 

vzťahy, odovzdávať posolstvo o Božej láske. Nesmierne dôležité je ponúknuť a dať im zažiť, 

že je tu niekto, kto 

ich nekonečne miluje. A je to práve Boh, ktorý každého pozýva do duchovnej rodiny, do 

Cirkvi. 

Žiak má byť sprevádzaný na ceste viery a spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom 

a vzájomného 

medziľudského spolunažívania. Má sa pripraviť na dôležitý medzník vo svojom živote – prvé 

prijatie sviatosti 

zmierenia a stretnutie s Kristom v Eucharistii. Mal by spoznať sviatosť zmierenia a sviatosť 

Eucharistie ako dar 

a prijať pozvanie k životu v spoločenstve veriacich ľudí, ktorí sa podieľajú na budovaní 

občianskej spoločnosti. 

Aj mentálne postihnutý žiak je schopný vnímať a precítiť nevyslovenú skutočnosť v hĺbke, v 

ktorej sa Boh zjavuje 

človeku. Náboženská edukácia umožňuje rozvíjať u mentálne postihnutých žiakov ich 

duchovný rozmer 

primeraným spôsobom, čím sa podieľa na celistvej výchove žiaka. 
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Ročníkový cieľ 

Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom 

budovania osobného vzťahu 

k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar a posilu pre každodenný 

život. Disponovať 

sa na prijatie sviatosti zmierenia a sviatosti Eucharistie. 

Ročníkový symbol: CHLIEB 

V edukačnom procese sa stretávame s prácou so symbolmi. 

Dieťaťu v súčasnom svete chýba osobná skúsenosť spoznávania tohto sveta cez zážitky. 

Ak chceme dosiahnuť u žiaka zmenu postoja, vďaka ktorému následne mení svoje správanie, 

je dôležité 

sprostredkovať mu skúsenosť, ktorá ho zasiahne, a zdieľať skúsenosti. Biblia je plná 

skúseností, ktoré sú v nej 

zaznamenané. Náboženská skúsenosť je radikalizovaná vzťahom k Bohu. Biblická reč je tiež 

plná symbolov. 

Symboly sú niečím, čo sprevádza dané témy. 

Prostredníctvom uvádzania do sveta symbolov rozvíjame duchovný rozmer žiaka, učíme ho 

vidieť za veci. 

I mentálne postihnuté dieťa je schopné vnímať a precítiť nevyslovenú skutočnosť. Symbol sa 

spája s ľudským 

myslením a vedie k premýšľaniu (rozvoju myslenia). Symboly sú premostením medzi 

antropologickým a teologickým 

obsahom. Porozumenie symbolu je intuitívne a ambivalentné. Zmyslom náboženskej výchovy 

je 

rozvíjať intuitívne poznanie, pretože Boh je transcendentná skutočnosť, ktorá nás nekonečne 

presahuje. Keď 

hovoríme o tejto skutočnosti, nemôžeme ju uchopiť ani ľudskou rečou, ani ľudským 

myslením, pretože nás 

mnohonásobne presahuje. Symbol vychádza z predmetu, ale ide zaň alebo nadeň. Pri 

používaní symbolov 

nesmieme zabudnúť na to, že potrebujú názornosť. 

Pri práci so symbolom vychádzame z jeho štyroch rovín: 
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• Vecná rovina: Je dôležitou potravou pre človeka. Žiaci spoznávajú jeho dôležitosť na 

uspokojenie základnej 

ľudskej potreby, ktorou je hlad. 

• Subjektívna rovina: Chlieb sa dáva za pokrm, sýti i napĺňa. Aj ja sa stávam chlebom vtedy, 

keď vo mne 

niečo odumiera, keď pestujem dobré vlastnosti. 

• Objektívna rovina: Čo vyjadruje tento symbol? Je symbolom práce ľudských rúk a plodom 

zeme. Zároveň 

je však aj symbolom dobroty a pohostinnosti. 

• Náboženská rovina: Chlieb symbolizuje spoločné stolovanie, podelenie sa s niekým. Aj Boh 

nás pozýva 

k spoločnému stolu vo svätej omši. Pri tejto hostine dáva Ježiš Kristus každému, kto má čisté 

srdce, pokrm 

pre dušu – Eucharistiu, seba samého. Pozýva na ňu každého, i mňa. 

42 

1. TÉMA: SOM BOŽIE DIEŤA 

Každé narodené dieťa sa stáva súčasťou prirodzenej rodiny. Prichádza na tento svet so 

základnou potrebou 

byť prijaté a milované. Skúsenosť lásky, prijatia, harmónie, bezpečia, starostlivosti by malo 

dieťa zažívať už vo 

svojej prirodzenej rodine. Túto skúsenosť však nemajú všetky deti. A práve preto je potrebné, 

aby im v škole 

bolo vytvorené také prostredie, v ktorom sa budú žiaci cítiť bezpečne a milovaní. 

Osobitným spôsobom pozýva Boh dieťa do vzťahu nekonečnej a jedinečnej lásky. Pozýva ho 

do duchovnej 

rodiny, ktorou je Cirkev. Vo sviatosti krstu ho včleňuje do tejto duchovnej rodiny. 

Toto prijímanie je symbolicky naznačené prostredníctvom krstných symbolov. Pre hlbšie 

pochopenie symbolov 

je dôležité, aby žiaci najskôr pochopili ich nevyhnutnosť a význam pre život vo svete, ktorý 

nás obklopuje. 

Vedieme žiaka k obdivu a žasnutiu nad darom vody i svetla, ktoré umožňujú život. U žiaka 

rozvíjame schopnosť 

prepájania reálneho viditeľného sveta s reálnym neviditeľným svetom. 
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Žiak sa učí kráčať radostnou cestou Božieho dieťaťa. Sprevádzajme žiaka tak, aby spoznal 

náruč milujúceho 

Boha Otca, z ktorej vychádza a do ktorej sa má vrátiť. Cesta, ktorá vedie k šťastiu (k Bohu), 

je cesta odumierania 

sebectvu a napredovania v dobre. Spôsobu, ako kráčať životom, učí Ježiš Kristus v 

nádhernom pravidle lásky. 

Podľa neho sa žiak učí milovať Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého. Zažíva 

tak nielen prijatie 

a lásku od iných ľudí i od Boha, ale sa i samo podieľa na jej raste a odovzdávaní. 

Časová dotácia: 4 edukačné jednotky 

Kľúčové pojmy: voda, svetlo, život, láska, krst 

Obsah 

• krst – krstné symboly /voda, krstné rúcho, svieca/ 

• som Božie dieťa 

• zákon lásky 

• Ježiš – náš vzor 

2. TÉMA: HLAS BOHA 

Druhá téma poukazuje na dôležitosť svedomia a jeho formovania. Prostredníctvom symbolov 

približuje žiakom pojem 

svedomie. Žiakov vedie k citlivosti na vnímanie tohto hlasu. Jednoduchým spôsobom, 

prostredníctvom príbehov, 

sa učia načúvať hlasu svedomia. 

Na základe svojho svedomia sa každý slobodne rozhoduje pre konanie v konkrétnej situácii, 

riadi sa svojím svedomím. 

To však treba vychovávať počas celého života. Správna výchova svedomia nespočíva v 

dosiahnutí nami želaného 

správania. Máme viesť dieťa tak, aby vedelo robiť slobodné rozhodnutia. Dieťa sa učí 

rozlišovať to, že dobro a 

zlo nemusí byť to, s čím iní súhlasia alebo nesúhlasia. Téma poukazuje na to, že konaním zla 

človek ubližuje sebe aj 

druhým. Prostriedky na rozlišovanie dobra a zla sú: Božie slovo, spytovanie svedomia, 

Desatoro Božích prikázaní. 
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Na jednotlivých hodinách spoznáva žiak Desatoro Božích prikázaní ako Božie pravidlá – 

láskyplné usmernenia Boha, 

ktoré pomáhajú človeku napredovať na ceste šťastia. 

Ich ponímaniu predchádza uvedomenie si dôležitosti pravidiel, ktoré sú dané občianskou 

spoločnosťou: zákony štátu, 

deklarácie, pravidlá cestnej premávky, pravidlá spoločenského správania, školský poriadok... 

Žiaci sa zachovávaním daných pravidiel učia sociálnej adaptácii a tým aj predchádzaniu 

sociálno-nežiaducich javov. 

Desatoro Božích prikázaní učí človeka budovať vzťahy k sebe, k rodine i k spoločnosti a k 

Bohu. Žiak má poznávať, že 

túžbou Boha je, aby boli jeho zákony vpísané do každodenných vzťahov. 

Časová dotácia: 8 edukačných jednotiek 

Kľúčové pojmy: pravidlá šťastného života, svedomie 

Obsah 

• milujem a oslavujem nebeského Otca 

• milujem každého, aj seba 

• rodičia 

• chránim život a zdravie 

• majetok 

• hovorím pravdu 

• hriech nás odvádza od Boha 

• svedomie 

3. TÉMA: JEŽIŠ – NÁŠ ZÁCHRANCA 

Základom nášho šťastia, našej existencie, sú vzťahy. Možno ich budovať i rúcať. Ich 

budovanie narúšajú vlastnícke 

túžby. 

Prostredníctvom modelových situácií rozvíjame v deťoch túžbu po dobre a pravde 

(podobenstvo o márnotratnom 

synovi, o hriešnej žene). 

Obsahom tejto témy je odpúšťanie, ktoré je súčasťou vytvárania harmonických 

medziľudských vzťahov. Dieťa 
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si to prakticky osvojuje na odpúšťaní niekomu, kto mu ublížil. Tento fenomén však budeme 

vnímať predovšetkým 

ako prejav nekonečného milosrdenstva všemohúceho Boha voči človeku. 

Prostredníctvom príbehu o mestečku špinavých sŕdc si má žiak uvedomiť, že hodnota 

vykúpenia a zmierenia 

pramení z obety Ježiša Krista. Žiak súčasne spozná, že môže prekonávať svoje slabosti tým, 

že si ich prizná a 

úprimne oľutuje. 

Učí sa, že vyznanie, ľútosť a odpustenie previnení (hriechov) sa uskutočňuje vo sviatosti 

zmierenia, na ktorú sa 

náležite pripraví. 

Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek 

Kľúčové pojmy: dobro a zlo, ľútosť, zmierenie 

Obsah 

• Otec posiela Syna 

• Syn nás zmieruje s Otcom – márnotratný syn 

• chceme sa zmieriť s Otcom – sviatosť zmierenia 

 

4. TÉMA: JEŽIŠ NÁS PRIVÁDZA K OTCOVI 

Žiaci sprostredkovane zažijú, ako sa „rodí“ chlieb. Uvedomia si námahu a obetu, ktorá sa 

ukrýva v kúsku chleba, 

a odlíšia ju od neporovnateľnej obety, ktorá je sprítomnená v Eucharistii. Žiaci zažijú 

lámanie, podelenie sa 

o chlieb i poďakovanie zaň. V opise udalosti poslednej večere, ktorá sa sprítomňuje pri každej 

svätej omši, Pán 

Ježiš vzdáva vďaky, láme chlieb a delí sa oň. Chlieb premieňa na svoje telo. A na túto hostinu 

pozýva každého 

človeka. Žiaci s radosťou a očakávaním prijmú toto pozvanie k stolu Božieho tela i k stolu 

Božieho slova. 

Sýtenie ich duší týmto pokrmom zintenzívni a posilní ich vzťah s Ježišom. Stane sa posilou 

pre konanie dobra 
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a stretnutia sa s Otcom. Žiaci sa učia nasledovať príklad Dominika Sávia a Panny Márie. 

Učiteľ ich sprevádza po 

ceste objavovania kresťanských hodnôt človeka a tým aj dozrievania pre nebo. 

Časová dotácia: 4 edukačné jednotky 

Kľúčové pojmy: oslava, Eucharistia, svätá omša, obetný stôl 

Obsah 

• posledná večera 

• svätá omša a jej časti 

• Eucharistia 

• život s Ježišom 

 

  6. ROČNÍK 

 

Ročníková téma: CESTA NÁDEJE 

Žiak objavuje prostredníctvom viery rozmer nádeje. Nádej v dieťati rozvíja dôveru, ktorá mu 

umožňuje dôverovať 

sebe, ľuďom a Bohu. Nádej otvára dieťaťu dvere do sveta – do niečo nového, neznámeho. Na 

jednej strane 

sa žiak snaží o istú nezávislosť, ale na druhej strane túži niekam patriť. Túži po vzťahoch s 

rovesníkmi, s Bohom, 

je to prirodzená túžba po budovaní spoločenstva. Dokáže vnímať dobro, ktoré ho presahuje, 

čím rozvíja svoj 

pozitívny postoj k životu. 

Ročníkový cieľ 

Objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, k svetu a k Bohu. Oceniť potrebu kresťanskej nádeje 

pre osobný život. 

Formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv. 

Ročníkový symbol: KOTVA 

Dôležitým prameňom chápania viery sú znaky, obrazy a symboly. Prostredníctvom 

viditeľného predmetu môžeme 
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vstúpiť do duchovného sveta, ktorý je neviditeľný, ktorý vnímame intuitívne. Symboly 

spájajú reálne 

obrazy s predstavami v podvedomí: vyjadrujú to, čo nevidíme, čo je ukryté v našom 

podvedomí. 

V tomto ročníku pracujeme so symbolom kotvy. Pre lepšie uchopenie významu symbolu ho 

rozvíjame v štyroch 

rovinách: 

• vecná rovina (čo symbol hovorí sám o sebe): kotva je ťažký železný predmet, ktorý 

upevňuje loď k mólu 

• subjektívna rovina (čo symbol hovorí mne, akú mám s ním skúsenosť): kotva pripomína 

domov, ako miesto 

istoty, bezpečia, ako zátoku na rozbúrenom mori života 

• objektívna rovina (čo symbol hovorí nám): kotva je znamením nádeje 

• náboženská rovina (čo nám symbol hovorí o skúsenosti Boha a človeka): kotva je znamením 

nádeje vo večný 

život a ukotvenie života človeka v Bohu 

1. téma: Odpúšťame si navzájom 

V Ježišovi sa Boh stal človeku blízky a zrozumiteľný. Ježiš nám ukázal cestu zmierenia s 

ľuďmi a s Bohom. Žiaci 

si majú uvedomiť, že k životu každého človeka patrí odvaha niečomu alebo niekomu veriť a 

že tým najväčším, 

komu človek môže veriť, je Boh (môžem v ňom ukotviť svoj život). 

K takémuto postoju môžeme priviesť žiakov pomocou zážitkového vyučovania: osloviť ich 

emocionálnymi 

metódami a kreatívnou činnosťou. Tieto formy práce ponúkajú možnosť osobnejšie spracovať 

Božie zjavenie 

a prisvojiť si ho ako niečo veľmi dôležité pre náš život. 

Spoznávaním biblických postáv a ich konania si žiaci vytvárajú nové postoje a vzťahy nielen 

k sebe, ale aj k ľuďom 

a predovšetkým k Bohu. Biblické postavy majú modelový charakter: žiak sa má s nimi 

identifi kovať, aby sa 

mohol od postavy niečo naučiť. Tak sa príbeh biblickej postavy stáva príbehom samotného 

žiaka a modelom 
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jeho osobnej náboženskej skúsenosti. 

Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek 

Kľúčové pojmy: odpustenie, láska, uzdravenie, ľútosť 

Obsah 

• môj postoj k sebe (sebaúcta) a k ľuďom 

• môj postoj k Bohu (priateľstvo s Bohom) 

• Ježiš chce byť hosťom u Zacheja 

• Ježiš odpúšťa ľuďom (uzdravenia) 

• Ježiš ma uzdravuje 

 

2. TÉMA: BOH NÁM ODPÚŠŤA 

Problém viny je problémom každého človeka a je otázkou aj nášho psychického zdravia, ako 

sa s ním vyrovnáme. 

Veriaci kresťan má vo svojom životnom postoji živého vzťahu k Bohu šancu nezamlčať svoje 

viny, ale 

spracovať ich. Pri výchove svedomia kladieme dôraz aj na dôležitosť zmierenia s ľuďmi a 

zmierenia s Bohom, 

lebo zmierenie s Bohom a s ľuďmi patria k sebe. Bez zmierenia s Bohom by zmierenie s 

ľuďmi bolo neúplné. 

Najsilnejšími prostriedkami morálnej výchovy sú sociálne a kreatívne cvičenia a hry. Pre 

vyučovanie náboženstva 

majú veľký význam, lebo sa významnou mierou podieľajú aj na chápaní náboženských 

symbolov. Aj mentálne 

postihnuté deti uvádzame do náboženskej reči symbolov – jednoduchým a im primeraným 

spôsobom 

– a tak vytvárame predpoklad pre lepšie porozumenie slávenia sviatostí. 

V téme sa zameriavame aj na budovanie vzťahu k Ježišovi Kristovi, ktorý sa sprítomňuje vo 

sviatostiach a stáva 

sa konkrétnou pomocou v konkrétnej životnej situácii. Poukazujeme aj na mimosviatostné 

formy pokánia 

a zopakujeme a prehĺbime vedomosti o sviatosti zmierenia z piateho ročníka. 

Časová dotácia: 4 edukačné jednotky 
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Kľúčové pojmy: vina, previnenie, ľútosť, láska, zmierenie 

 

Obsah 

• šťastie a dobro človeka 

• hriech a jeho následky /vina, previnenie/ 

• sviatosti – znamenia Božej lásky /krst, sviatosť zmierenia/ 

• sviatosť zmierenia – sviatosť uzdravenia 

 

3. TÉMA: KONÁME DOBRÉ SKUTKY 

Boh sa stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych, a tak zachránil ľudí od hriechu. Táto 

záchrana je darom pre 

všetkých ľudí. My kresťania by sme sa mali tešiť z obrátenia každého človeka, ktorý hľadá 

priateľstvo s Ježišom 

a s ľuďmi. Ježiš nás učí odpúšťať. Odpustenie je najväčším prejavom lásky. Ježiš nám svoju 

lásku prejavil konkrétnym 

skutkom – svojou obetou na kríži. Zmieril nás so svojím Otcom, a tak nám umožnil, aby sme 

svoj život 

prežili v radosti a v plnosti. V tomto duchu vedieme aj žiakov k rozvíjaniu a prehlbovaniu 

vzťahov medzi sebou 

v prostredí triedy, školy, rodiny a im blízkeho okolia. 

Časová dotácia: 6 edukačných jednotiek 

Kľúčové pojmy: priateľ, láska, pomoc 

Obsah 

• priatelia 

• pomoc ľuďom 

• byť ako Ježiš 

• Ježiš ide v ústrety ľuďom 

• Ježiš pomáha 

• Boh sa stará o človeka 

4. TÉMA: ROZPRÁVAME SA S ĽUĎMI 
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Múdrosť človeka spočíva v objavovaní pravdy, dobra a krásy, ktoré do ľudských sŕdc vložil 

Boh. Ježiš učí naše 

srdce, aby bolo citlivé, aby nezanedbalo dobro. Naše srdce má ísť ku koreňu veci, konať 

dobro – mať ruky pre 

druhého – a vidieť to, čo je v živote podstatné. Formáciou svedomia podľa evanjelia naučíme 

žiakov sebarefl exii, 

ktorá vedie k úprimnej konverzii, čím predchádzame formalizmu pri prijímaní sviatosti 

zmierenia v dospelosti. 

Časová dotácia: 2 edukačné jednotky 

Kľúčové pojmy: rozhovor, priateľ, srdečnosť 

Obsah 

• formy rozhovoru 

• rozhovor zbližuje ľudí 

 

5. TÉMA: ROZPRÁVAME SA S BOHOM 

V duchovnom rozmere sa schopnosť milovať prejavuje vierou v Boha. Vo viere nachádzame 

odpovede na otázky, 

ktoré presahujú rozumové poznávanie človeka. Neviditeľný Boh sa stal pre nás viditeľným v 

Ježišovi Kristovi, 

ktorý nás učí rozprávať sa s Otcom. Modlitba prehlbuje vzťah k osobnému Bohu. Najskôr 

však pomáhame 

žiakom objaviť rozmer ticha, prebúdzame v nich základnú potrebu – sústrediť sa a stíšiť sa. 

Vytvárame s nimi 

skúsenosť, že v priestore ticha sa možno stretnúť a rozprávať s Bohom. Na získanie tejto 

skúsenosti je potrebný 

dlhší čas. Schopnosť sústrediť sa rozvíjame tzv. eutonickými cvičeniami, ktoré rozvíjajú a 

upevňujú schopnosť 

prejsť z pohybu do pokoja, z hluku do ticha. 

Časová dotácia: 4 edukačné jednotky 

Kľúčové pojmy: rozhovor, modlitba, Boh 

Obsah 

• Boh sa prihovára ľuďom 
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• rozhovor s Bohom 

• Ježiš nás učí modliť sa – modlitba Otčenáš 

 

 

 7. ROČNÍK 

 

Ročníková téma: CESTA PRAVDY 

Žiak v sebe objavuje túžbu po hľadaní pravdy. Na tejto ceste potrebuje byť sprevádzaný 

pravdou, ktorá ho 

vedie k Bohu a ktorej hodnotu sa učí spoznávať. Rozvíja v sebe schopnosť vnášať objavenú 

pravdu do života. 

Objavená pravda prehlbuje rozmer náboženskej viery v živote dieťaťa. 

Téma ročníka je rozvíjaná v kontexte spoznávania a obhajovania pravidiel Desatora v živote 

kresťana. Boh dal 

človeku pravidlá, ktoré hovoria o tom, že každý človek má rovnaké práva. Žiak je vedený k 

spoznávaniu Boha 

a jeho miesta v živote človeka, je povzbudzovaný k snahe dávať Boha na prvé miesto. Podľa 

prikázaní Desatora 

sa žiak učí formovať a rozvíjať svoj vzťah k Bohu i k druhým ľuďom, a tak integrovať obsah 

jednotlivých prikázaní 

do svojho praktického kresťanského života. 

Ročníkový cieľ 

Objaviť múdre pravidlá Desatora a podľa nich formovať svoj vzťah k Bohu a k ľuďom. 

Oceniť dobrotu a milosrdenstvo 

Boha, ktorý vedie človeka prostredníctvom Desatora. Formovať postoj spoznávania a 

hľadania pravdy. 

Ročníkový symbol: TABULE DESATORA 

Žiak sa v 7. ročníku stretáva so symbolom tabúľ Desatora, s ktorým postupne pracuje v 

štyroch rovinách: vecnej, 

subjektívnej, objektívnej a náboženskej. 

Tabule Desatora sú z kameňa. Kameň je symbolom tvrdosti, pevnosti a nezničiteľnosti. Je 

symbolom nadľudskej 
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sily a moci. Kameň bol už v minulosti nenahraditeľný pracovný nástroj či dôležitý stavebný 

materiál. 

V ľudovej múdrosti nachádzame množstvo prirovnaní a porekadiel o kameni. Človek, ktorý je 

pevným kameňom, 

má pevný charakter, zásady, vyznáva hodnoty nemennej, trvácnej pravdy. 

Náboženskú rovinu symbolu rozvíjame biblickým príbehom o Mojžišovi, ktorým chceme 

priblížiť príbeh cesty, 

ktorá vedie z otroctva na slobodu, k životu pravdy ukrytej v tabuliach Desatora. 

1. TÉMA: BOH UZATVÁRA ZMLUVU S ČLOVEKOM 

V téme sa žiaci oboznámia s biblickým príbehom o Mojžišovi. Cieľom nie je doslova 

prerozprávať Mojžišov príbeh, 

ale priblížiť príbeh cesty, ktorá vedie z otroctva na slobodu, k životu v pravde. Vieru 

predstavujeme žiakovi 

ako dôveru v Boha a na modelových situáciách zo života mu pomáhame uvedomiť si, že 

opakom viery nie je 

to, že človek neverí, ale nedôvera a strach. 

Časová dotácia: 2 edukačné jednotky 

Kľúčové pojmy: pravidlá, Desatoro, viera 

Obsah 

• Mojžiš prijíma Desatoro 

• Boh je Pán celého sveta – 1. prikázanie 

2. TÉMA: HĽADÁM BOHA 

V druhej téme prehlbujeme 2. a 3. Božie prikázanie. Téma ponúka žiakovi priestor pre refl 

ektovanie situácií, 

v ktorých sa používa slovo Boh, ako aj zamyslenie sa nad tým, čo znamená posväcovanie 

Božieho mena. Prostredníctvom 

obraznej reči príbehov si žiak môže uvedomiť nielen potrebu dňa oddychu, ale aj to, že pre 

kresťanov 

je najväčšou oslavou slávenie svätej omše. 

Časová dotácia: 4 edukačné jednotky 

Kľúčové pojmy: meno, Božie meno, nedeľa 
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Obsah 

• ja a moje meno 

• Boh a jeho meno – 2. prikázanie 

• nedeľa – sviatočný deň – 3. prikázanie 

• svätá omša – oslava Boha 

 

3. TÉMA: KRÁČAM ZA PRAVDOU 

Žiaci majú skúsenosť so životom v spoločenstve s druhými ľuďmi v rodine, v triede a v 

skupine svojich rovesníkov. 

V tomto veku však nadobúdajú význam iné spoločenstvá a ich normy. Pri hľadaní spôsobu 

vzájomného 

spolužitia so skupinami sú zásady formulované v štvrtom až desiatom prikázaní ponukou 

správneho života, 

v ktorom môžu žiaci vytvárať vzťahy dôvery, ktoré im umožnia dôverovať aj ostatným. 

Časová dotácia:12 edukačných jednotiek 

Kľúčové pojmy: láska, rodina, pravda, majetok 

 

Obsah 

• život ako hodnota 

• túžba človeka po láske (výchova k láske) 

• manželstvo a rodina (ideál rodiny, rôzne formy pseudorodiny) 

• právo na česť a dobré meno 

• pravdovravnosť 

• právo na majetok 

• spravodlivosť v spoločnosti 

 

4. téma: Vzťah človeka k človeku 

Téma pomáha žiakovi vnímať pravidlá ako zdroj istoty v živote človeka a spoločnosti. Štvrté 

až desiate prikázanie, 
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ktoré formuluje zásady zodpovedného spolunažívania ľudí v pravde, v tejto téme 

konkretizujeme všeobecne 

platným zlatým pravidlom: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ (Mt 

7,12) 

Časová dotácia: 3 edukačné jednotky 

Kľúčové pojmy: zlaté pravidlo 

Obsah 

• pravidlá doma, v škole, v spoločnosti 

• zlaté pravidlo 

 

8. ROČNÍK 

 

Ročníková téma: SLOBODA ČLOVEKA 

Žiak začína túžiť po osamostatnení sa a po slobode. Vychádza spod krídel ochrany autority. 

Oslobodzuje sa 

od nekritického vnímania autority, ktorú doposiaľ vnímalo ako miesto istoty, bezpečia a 

ochrany. Objavením 

rozmeru slobody v sebe rozvíja vzťah k svojej osobe a k druhým ľuďom. Táto skúsenosť 

slobody mu umožňuje 

objavovať slobodné rozhodnutie pre vzťah k Bohu. Slobodným nazeraním na vzťah s Bohom 

je schopné vidieť 

vo viditeľnom svete stopy Boha, s ktorým prehlbuje vzťah v náboženskom prežívaní. 

Ročníkový cieľ 

Poznávať hranice osobnej slobody. Oceniť kresťanský pohľad na slobodu človeka. Osvojovať 

si návyky kresťanského životného štýlu. 

Ročníkový symbol: HOLUBICA 

V tomto ročníku pracujeme so symbolom holubice. Pre lepšie uchopenie významu symbolu 

ho rozvíjame v štyroch 

rovinách: 

• vecná rovina (čo symbol hovorí sám o sebe): holubica má krídla, je to vták 
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• subjektívna rovina (čo symbol hovorí mne, akú mám s ním skúsenosť): holubica je pokojná, 

nenásilná, mierumilovná 

• objektívna rovina (čo symbol hovorí nám): holubica je v mnohých kultúrach symbolom 

pokoja, mieru; jej 

krídla nám pripomínajú slobodu, vzletnosť 

• náboženská rovina (čo nám symbol hovorí o skúsenosti Boha a človeka): holubica je 

symbolom Ducha Svätého 

1. TÉMA: SLOBODA 

V téme sa zaoberáme hranicami slobody človeka. Žiak spoznáva historické omyly ľudstva, 

ktorých dôsledkom 

bolo zneužívanie slobody v dejinách, je konfrontovaný s rôznymi formami otroctva, 

závislosťami súčasného 

človeka. Žiak prostredníctvom biblických príbehov konfrontuje svoju túžbu po slobode, svoje 

predstavy o nej 

s kresťanským pohľadom na slobodu človeka. 

Časová dotácia: 6 edukačných jednotiek 

Kľúčové pojmy: sloboda, otroctvo, závislosť 

Obsah 

• chápanie slobody 

• otroctvo človeka (závislosti) 

• povolanie k slobode 

2. TÉMA: SLOBODA ČLOVEKA 

V téme žiak spoznáva rozdiel medzi ľudskou autoritou a autoritou Boha. Ľudská autorita 

ustanovuje isté pravidlá 

spolunažívania, aby mohla fungovať spoločnosť, aby bol zachovaný poriadok. Autorita Boha 

hovorí o pravidlách, 

ktoré objavuje vo svojom svedomí každý človek sám. Ich objavením si uvedomuje svoje 

práva, ale aj 

povinnosti. Základnou povinnosťou je rešpektovať toto právo u každého človeka. V téme 

kladieme dôraz na 

Desatoro, ktoré je zásadným princípom etiky židovstva a kresťanstva. Poukazuje na 

podmienky života oslobodeného 
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od otroctva z hriechu. Žiak sa učí zachovávaním daných pravidiel sociálnej adaptácii a 

predchádza 

sociálno-nežiaducim javom. Desatoro Božích prikázaní je Božím zákonom, ktorý ponúka 

zdravý spôsob budovania 

vzťahov k Bohu, k rodine i k spoločnosti. Žiak má spoznávať, že túžbou Boha je, aby jeho 

zákony pomáhali 

človeku k múdremu a dobrému životu. 

Časová dotácia: 8 edukačných jednotiek 

Kľúčové pojmy: sloboda, otroctvo, závislosť 

Obsah 

• exodus – cesta k slobode 

• hranice slobody – Desatoro 

 

3. TÉMA: SLOBODA A ROZHODNUTIA 

Žiak je v téme citlivo vedený k poznaniu, že morálne rozhodnutie neznamená len 

poslúchnutie autority a neprekročenie 

zákona, ale je vyjadrením vnútorného postoja dobra k svojej osobe a druhým ľuďom. 

Žiak sa stretne s pojmami svedomie, rozhodnutie, bude mať možnosť vnímať na základe 

empatického cítenia 

a správania potrebu zodpovednosti za dôsledky svojich rozhodnutí. Vedieme ho k tomu, aby 

sa stával citlivým 

na vnímanie dobra a odlišovanie od zla. Na to treba rozvíjať citlivosť počas celého života. U 

žiaka s mentálnym 

postihnutím kladieme dôraz na to, že konaním zla ubližuje sebe aj druhým. 

Správanie a myslenie dieťaťa s mentálnym postihnutím je od raného detstva až do dospelosti 

závislé od toho, 

čo si iní myslia, ako ho hodnotia. Správa sa určitým spôsobom preto, lebo mu to prináša 

uspokojenie aktuálnych 

potrieb, medzi ktoré patrí aj túžba po láske a prijatí. Žiaci sa učia rozlišovať, čo je dobré a čo 

zlé od rodičov, 

učiteľov a ich reakcií na správanie. Správanie dieťaťa je podmienené reakciou referenčných 

osôb. 
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Žiak s mentálnym postihnutím nie je schopný dosiahnuť hlbšiu úroveň morálneho konania, 

kedy by bol schopný 

prihliadnuť aj na motívy konania, aby postupne dochádzalo k ich internalizácii. Osobnostný 

rozvoj v morálnej 

oblasti môžeme podporovať dostatočnými podnetmi umožňujúcimi rozvoj empatie. 

 

Časová dotácia: 2 edukačné jednotky 

Kľúčové pojmy: nutnosť voľby, rozhodnutia, svedomie 

Obsah 

• slobodné rozhodnutie (nutnosť voľby) 

• sloboda a zodpovednosť 

• riešenie problémovej situácie 

4. TÉMA: REŠPEKTOVANIE ROZDIELNOSTI 

Dnes žijeme vo svete plurality. Všeobecné direktórium pre katechizáciu si pokladá za dôležité 

viesť otvorený 

dialóg so svetom. Poznanie rozdielnosti iných ľudí, kultúr má viesť k úcte k nim, ale 

predovšetkým k prehĺbeniu 

úcty k vlastnej osobe, kultúre, náboženstvu a ku kresťanskej identite (porov. KKC 839, 842-

843). Cieľom témy je, 

aby si žiak uvedomil bohatstvo, ktoré nám kresťanstvo dáva, hodnoty, ktoré kresťanstvo 

obsahuje a šíri v ľudskej 

spoločnosti. 

Časová dotácia: 2 edukačné jednotky 

Kľúčové pojmy: rešpektovanie, odlišnosti, kultúry, náboženstvo, kresťania 

Obsah 

• rešpektovanie rozdielnosti 

• rozdielne cesty hľadania Boha (chrám – miesto oslavy Boha) 

• putovanie po ceste predkov 

5. TÉMA: LÁSKA – CESTA K SLOBODE 

Na úvod tejto témy predstavujeme autoritu, ktorej úlohou je pomáhať rastu človeka a 

spoločnosti (porov. KKC 
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1897-1898). Autoritu, ktorej základným princípom je láska k človeku (porov. KKC 1905-

1909). Žiak pracuje s biblickými 

udalosťami, ktoré poukazujú na dôležitosť a potrebu autority. Žiak vníma potrebu 

dodržiavania istých 

pravidiel na základe autority, slobody a lásky. Uvedomuje si, že ich porušovaním môžu trpieť 

nevinní. Vedieme 

žiakov, aby si uvedomili potrebu autority Cirkvi. Opäť zdôrazňujeme základný princíp lásky, 

ktorá prerozdeľuje 

zodpovednosť a úlohy, kde má všetko svoje miesto a poriadok. Celú tému končíme 

povzbudením, aby sa žiaci 

nebáli byť odhodlaní žiť a kráčať cestou slobody, byť zaangažovaní vo svojom okolí (porov. 

KKC 854, 856), 

v škole, na ulici, vo farnosti. 

Časová dotácia: 4 edukačné jednotky 

Kľúčové pojmy: autorita, angažovanosť 

Obsah 

• sloboda a vzťah k autoritám (autorita v Cirkvi) 

• kresťan v spoločnosti (angažovanosť v rodine, vo farnosti, v meste) 

 

9.ročník 

 

 Spôsob a kritéria hodnotenia 

 

Žiaci budú v predmete klasifikovaní známkou podľa Metodického  pokynu č. 19/2015 na 

hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1. Vo vyučovacom 

predmete sa využíva ústna aj písomná forma hodnotenia. Písomná forma hodnotenia sa 

realizuje formou pracovných listov. 

 

Učebné zdroje 

PaedDr. ThLic. Jana Hurajtová, PaedDr. Viera Súkeníková: Cesta viery – Katolícka 

náboženská výchova pre 5. roč. ŠZŠ, 2013 
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PaedDr. ThLic. Jana Hurajtová, PaedDr. Viera Súkeníková: Cesta nádeje – Katolícka 

náboženská výchova pre 6. roč. ŠZŠ, 2014 

PaedDr. ThLic. Jana Hurajtová, PaedDr. Viera Súkeníková: Cesta pravdy – Katolícka 

náboženská výchova pre 7. roč. ŠZŠ, 2014 

PaedDr. ThLic. Jana Hurajtová, PaedDr. Lenka Dobrenková: Cesta slobody – Katolícka 

náboženská výchova pre 8. roč. ŠZŠ, 2014 

PaedDr. ThLic. Jana Hurajtová, PaedDr. Anna Gembalová: Cesta zodpovednosti – Katolícka 

náboženská výchova pre 9. roč. ŠZŠ, 2014 

 

 

4.6 Človek a svet práce 

4.6.1 Pracovné vyučovanie 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Obsah 

predmetu je zverejnený v príslušnom ŠVP na adrese(Príloha č.1) 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-

primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf 

Str.155 

 

Učebný plán 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet  

hodín 

ŠVP 1 2 3 4 4 4 4 4 4 

ŠkVP 2(1+1) 3(2+1) 4(3+1) 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 

 

Učebné zdroje 

Kvety, Malý záhradkár, 1000 nápadov pre šikovné ruky 

Jane Bullová: Aká som šikovná 

Hudáčková, Helena: Ľudové remeslá v predmete pracovné vyučovanie na 1. stupni ZŠ 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
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- nákresy, pracovné postupy, predlohy, vzorový výrobok 

- modely, prírodniny, stavebnice 

- omaľovanky, vystrihovačky, geometrické tvary a priestorové útvary 

- odborné časopisy, webové stránky s témou PVC (www.zborovna.sk) 

 

4.7 Umenie a kultúra 

4.7.1 Hudobná výchova 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Obsah 

predmetu je zverejnený v príslušnom ŠVP na adrese(Príloha č.1) 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-

primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf 

Str.182 

 

Učebný plán 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet  

hodín 

ŠVP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ŠkVP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Učebné zdroje 

PhDr. Mária Žikavská, PhDr. Oľga Pavlovská – Dindová: Hudobná výchova pre 4.ročník ŠZŠ, 

2007 

PhDr. Mária Žikavská, PhDr. Oľga Pavlovská – Dindová: Hudobná výchova pre 5.ročník ŠZŠ, 

2007 

PhDr. Mária Žikavská: Hudobná výchova pre 6. ročník ŠZŠ, 2007 

PhDr. Mária Žikavská: Hudobná výchova pre 7. ročník ŠZŠ, 2007 

PhDr. Mária Žikavská: Hudobná výchova pre 8. ročník ŠZŠ, 2009 

PhDr. Mária Žikavská: Hudobná výchova pre 9. ročník ŠZŠ, 2009 

 

Pomocník z hudobnej výchovy 

Hudobné nástroje 

Nahrávky piesní, CD 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
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Didaktická technika 

Zborník slovenských piesní  

youtube.sk  

 

Pomocník z hudobnej výchovy 

Hudobné nástroje 

Nahrávky piesní, CD 

Didaktická technika 

 

4.7.2 Výtvarná výchova 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Obsah 

predmetu je zverejnený v príslušnom ŠVP na adrese(Príloha č.1) 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-

primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf 

Str.194 

 

Učebný plán 

 

Počet 

hodín 

1.roč 2.roč 3.roč 4.roč 5. 

roč. 

6. 

roč. 

7. 

roč. 

8. 

roč. 

9. 

roč. 

ŠVP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ŠkVP 2(1+1) 2(1+1) 2(1+1) 2(1+1) 1 1 1 1 1 

 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú následné učebné zdroje: 

Edukačné DVD vyučovania výtvarnej výchovy, internetové stránky(www.zborovna.sk), 

umelecké diela, knihy a encyklopédie, názorné ukážky, odborné publikácie k daným témam 

 

 

 

 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
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4.8 Zdravie a pohyb 

4.8.1 Telesná a športová výchova 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Obsah 

predmetu je zverejnený v príslušnom ŠVP na adrese(Príloha č.1) 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-

primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf 

Str.214 

 

Učebný plán 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet  

hodín 

ŠVP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ŠkVP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Učebné zdroje 

Učebnými zdrojmi sú – cvičebné náradie, videozáznam – DVD, hudobné nahrávky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
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V Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriavame na 3 oblasti: 

 1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov  

3. Hodnotenie školy 

 

6.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  žiakov 

Snahou vedenia školy je, aby hodnotenie žiakov na škole bolo inšpirujúce, motivujúce 

a bolo prostriedkom spätnej väzby, ktorá je nevyhnutnou súčasťou edukačného procesu.  

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

väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké 

sú jeho pokroky. Ďalším dôležitým cieľom hodnotenia je zhodnotiť prepojenie vedomostí so 

zručnosťami a spôsobilosťami. Súčasťou hodnotenia je povzbudenie do práce a návod, ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka pedagógovia:  

 preferujú prístup zameraný na pozitívne výkony žiaka a tým na podporu jeho motivácie k 

učeniu namiesto jednostranného zdôrazňovania chýb,  

 kladú dôraz na to, aby prostredníctvom hodnotenia neboli žiaci rozdeľovaní na žiakov 

úspešných a neúspešných,  

 berú do úvahy vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon,  

 odlišujú hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania žiaka,  

 metódu hodnotenia zvolí pedagóg po zvážení jej vhodnosti resp. nevhodnosti vzhľadom k 

stupňu postihnutia žiaka.  

 

Hodnoteniu žiaka predchádza  pedagogická diagnostika žiaka s mentálnym postihnutím, 

napríklad zistenie úrovne čitateľských zručností (čítanie s porozumením a orientácia v texte), 

vhodného učebného štýlu žiaka, jeho silných a slabých  stránok a sledovanie postupu a 

dosiahnutých výsledkov za určitý čas. Treba priebežne hodnotiť osobné výkony a pokroky 

žiaka. V priebežnom hodnotení čiastkových výsledkov treba zohľadniť individuálne osobitosti 

a prihliadať na jeho aktuálnu psychickú a fyzickú disponovanosť. Hodnotenie by malo: - 

obsahovať vyjadrenie kvality vedomostí, zručností a návykov žiaka vzhľadom na druh a stupeň  
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jeho mentálneho postihnutia, - nadväzovať na individuálny výchovno-vzdelávací program 

žiaka, na vytýčené ciele vzdelávania, - poskytovať aj informácie o možnostiach rozvoja a 

skvalitnenia vzdelávania žiaka, - vyzdvihnúť individuálny pokrok v učení a v školskej práci 

žiaka, - sprostredkovať žiakovi pohľad na jeho učenie, podporiť a posilniť žiaka k ďalšiemu 

vzdelávaniu (povzbudzovať a motivovať žiaka k učeniu), - malo by byť sformulované tak, aby 

nemalo na žiaka negatívny dopad. 

Hodnotenie prospechu a správania 

Vyučujúci našej školy pristupujú k priebežnému hodnoteniu vzdelávacích činností žiaka s 

vedomím motivačnej funkcie hodnotenia a jeho formatívnej funkcie. Ako prirodzenú súčasť 

hodnotenia rozvíjajú sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie. Hodnotenie sa realizuje v zmysle 

Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s 

mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a súhrnné hodnotenie: 

 

a) priebežné hodnotenie - hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka má hlavne 

motivačný charakter, učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na 

jeho momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť,  

b) celkové hodnotenie - uskutočňuje sa na konci prvého a druhého polroka v školskom roku a 

má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom 

predmete. Pri súhrnnej klasifikácii a hodnotení sa prihliada na systematickosť práce počas 

celého obdobia.  

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci najmä týmito metódami, formami 

a prostriedkami:  

a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,  

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

c) rôznymi druhmi skúšok (napr. písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a didaktickými 

testami,  

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

na celkovú vyspelosť,  

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

zamestnancami CPPPaP a CŠPP.  
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f) rozhovormi so žiakom a zákonným zástupcom.  

 

6.1.1 Zásady klasifikácie a slovného hodnotenia  

1. Žiak, ktorý je klasifikovaný známkou, musí mať z každého predmetu, aspoň dve známky za 

štvrťročné hodnotiace obdobie, z toho najmenej jednu za ústne skúšanie. Známky a slovné 

hodnotenie získavajú vyučujúci priebežne počas celého klasifikačného obdobia. Nie je 

prípustné slovne hodnotiť alebo ústne preskúšavať žiakov koncom klasifikačného obdobia z 

látky celého tohto obdobia. Skúšanie aj hodnotenie je vykonávané spravidla pred kolektívom 

triedy, v odôvodnených prípadoch môže byť individuálne preskúšaný mimo kolektívu triedy 

(napr. pri odporúčaní psychológa, špeciálneho pedagóga).  

2. Kontrolná písomná práca z profilujúcich predmetov – slovenský jazyk a literatúra a 

matematika sa vykoná 4 x za celé hodnotiace obdobie teda školský rok. Písomné práce 

zostavujú učitelia príslušných predmetov a sú zosúladené s prebraným učivom, hodnotené sú 

bodovou stupnicou.  

3. Súčasťou hodnotenia je aj vytváranie a prezentácia projektov na jednotlivých predmetoch. 

Projekty žiaci vypracujú najmenej 1x za polročné hodnotiace obdobie a to len na II. stupni, 

spravidla prostredníctvom IKT. V hodnotení treba vyzdvihnúť tvorivosť a samostatnosť pri 

práci s PC a celkove vyhodnotiť pochopenie a spracovanie danej témy.  

4. Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia, zdôvodňuje a poukazuje na klady a 

nedostatky hodnotených prejavov, výkonov, výrobkov. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ 

žiakovi výsledok hodnotenia okamžite. Výsledky hodnotenia písomných skúšok a prác z 

praktických činností oznámi žiakovi najneskôr do 7 dní. Učiteľ oznamuje všetky známky, ktoré 

berie do úvahy pri celkovej klasifikácii, zástupcom žiaka a to najmä prostredníctvom zápisov 

do žiackej knižky. Pri hodnotení využíva aj sebahodnotenie žiaka.  

5. Kontrolné písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský 

rok tak, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach.  

6. Triedny učiteľ zaistí zapísanie známok na polročnej a koncoročnej klasifikácii do triedneho 

výkazu alebo katalógového listu žiaka  a dbá o jeho úplnosť. Do výkazu sú zapisované aj 

udelené výchovné opatrenia a ďalšie údaje o správaní žiaka.  

7. Triedni učitelia (prípadne výchovný poradca) sú povinní zoznamovať ostatných vyučujúcich 

s odporúčaním psychologických vyšetrení, ktoré majú vzťah k spôsobu hodnotenia a 

klasifikácie žiaka a spôsobu získavania podkladov. Tieto údaje sú dôverné.  
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Vyučujúci dodržiavajú zásady pedagogického taktu, najmä:  

 neklasifikujú a nehodnotia žiakov ihneď po ich návrate do školy po neprítomnosti dlhšej ako 

jeden týždeň,  

 účelom skúšania nie je nachádzať medzery vo vedomostiach žiaka, ale hodnotiť to, čo vie,  

 učiteľ klasifikuje  len prebrané učivo, zadávanie novej látky k samostatnému naštudovaniu 

celej triede nie je prípustné,  

 pred preverovaním znalostí musia mať žiaci dostatok času na naučenie, precvičenie, a zažitie 

učiva; preverovanie vedomostí vykonávať až po dostatočnom precvičení učiva.  

 

Zásady hodnotenia správania  

 zdvorilosť (dodržiavanie základných foriem spoločenského styku - oslovovanie, pozdrav, 

prosba, poďakovanie, ospravedlnenie ...),  

spôsob komunikácie (nehovorí vulgárne, neskáče do reči, snaží sa zdržať osobného útoku),  

 rešpekt k ľuďom (k spolužiakom - neposmieva sa druhému, neponižuje ho, nenapadá ho 

slovne ani fyzicky, berie na neho ohľad, dokáže ponúknuť pomoc aj sám o ňu požiadať),  

 úcta k hodnotám (nepoškodzuje cudzí majetok, nepožičiava si veci bez dovolenia, 

zaobchádza s vecami šetrne a stanoveným spôsobom),  

 plnenie povinností (riadne dochádza do školy, plní uložené úlohy, snaží sa dodržiavať 

organizačné pokyny),  

 presadzovanie práv (upozorní na nebezpečné konanie ohrozujúce život, zdravie alebo práva 

druhých, zastane sa slabšieho...).  

 

Zásady a pravidlá pre sebahodnotenie žiakov  

 Sebahodnotenie žiaka je významnou súčasťou hodnotenia žiakov.  

 Sebahodnotením sa posilňuje sebaúcta a sebavedomie žiakov.  

 Chybu je potrebné chápať ako prirodzenú vec v procese učenia. Pedagogickí zamestnanci 

ich so žiakmi rozoberajú a vedú žiakov k ich oprave. Chyba je dôležitý prostriedok učenia.  

 Pri sebahodnotení sa žiak snaží popísať:  

- čo sa mu darí,  

- čo mu ešte nejde,  

- aké má rezervy a ako využil svoje možností a predpoklady,  

- ako bude pokračovať ďalej.  
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 Pri školskej práci pedagógovia vedú žiaka, aby komentoval svoje výkony a výsledky a 

zároveň ho vedú k vedomiu, že známky nie sú jediným zdrojom motivácie  

 

6.1.2 Kritéria hodnotenia a klasifikácie žiakov s MP – vzdelávací variant A 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje nasledovnými 

stupňami: 

         1 – výborný 

         2 – chválitebný 

         3 – dobrý, 

         4 – dostatočný, 

         5 – nedostatočný. 

 Správanie žiaka klasifikujeme týmito stupňami: 

       1 – veľmi dobré, 

       2 – uspokojivé, 

       3 – menej uspokojivé, 

       4 – neuspokojivé. 

Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

a) prospel/a 

b) neprospel/a. 

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka vyjadruje výsledky jeho 

klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch a klasifikáciu jeho správania. 
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6.1.3 Hodnotenie vzdelávacích predmetov v 1. – 4. ročníku 

V 1. až 4. ročníku sú vyučovacie predmety klasifikované, na vysvedčení sa uvádzajú známky 

arabskou číslicou. 

Hodnotiaca stupnica pre diktáty je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. Hodnotiaci stupnicu 

zostaví s ohľadom na náročnosť a rozsah textu. 

Žiaci 1. – 4. ročníka píšu 4x ročne písomné práce, ktorých časová náročnosť nepresiahne v 1. 

ročníku 15 min., v 2. – 4. ročníku nepresiahne 25 min. Hodnotiaca stupnica pre písomné práce 

je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. Hodnotiaci stupnicu zostaví s ohľadom na náročnosť 

učiva. 

Slovenský jazyk a literatúra 

Zložka: jazyková 

V jazykovej zložke sa hodnotia ústne odpovede, päťminútovky, pravopisné cvičenia zamerané 

na upevňovanie preberaného učiva, písomné práce a diktáty. 

 

Ročník Štvrťročná písomná  práca Diktáty 

1. 1x štvrťročne 2 

2. 1x štvrťročne 4 

3. 1x štvrťročne 4 

4. 1x štvrťročne 5 

 

 Vstupné a výstupné previerky v jednotlivých ročníkoch, tak ako aj v minulom 

šk. roku budú učitelia realizovať podľa vlastného zváženia.   

 

Zložka: čítanie a literatúra 

V čítaní sa klasifikuje čítanie textov a práca s nimi. 

Hlavné kritéria hodnotenia čítania: 
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 technika čítania, správnosť, plynulosť, porozumenie čítanému textu a 

výraznosť, prednes básne. 

Zložka: písanie 

Základné kritéria hodnotenia písania sú: 

 čitateľnosť (čitateľný rukopis), prepis, odpis, diktát, plynulosť (písanie 

slova jedným ťahom bez prerušenia), úhľadnosť (estetická stránka písma), 

Zložka slohová 

V slohovej zložke sa klasifikujú ústne odpovede, písomné práce, komunikačné schopnosti v 

rámci jednotlivých tematických celkov. 

 

Vecné učenie 1. - 3. ročník 

     -    práca s pracovným listom, 

     -    ústne skúšanie – formou rozhovoru, 

     -    overovanie elementárnych poznatkov o prírode a spoločnosti na vyučovacej hodine. 

 

Vlastiveda 4. ročník 

    -    písomné práce, 

    -    ústne skúšanie – formou rozhovoru, 

    -    práca s PL na vyučovacej hodine. 

 

Hodnotiaca stupnica pre písomné práce je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. 

Hodnotiaci stupnicu zostaví s ohľadom na náročnosť učiva. 

 

Matematika 

V matematike sa hodnotia ústne odpovede, krátke písomné práce zamerané na upevňovanie 

preberaného učiva, kontrolné práce. 
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Písomné práce zostavuje učiteľ príslušného predmetu a sú zosúladené s prebratým učivom. 

Žiaci 1. - 4. ročníka píšu 4x ročne písomné práce, ktorých časová náročnosť nepresiahne v 1. 

ročníku 15 min., v 2. -4. ročníku nepresiahne 25 min. 

 

Ročník Štvrťročná písomná práca 

1. 1x štvrťročne 

2. 1x štvrťročne 

3. 1x štvrťročne 

4. 1x štvrťročne 

  

Hodnotiaca stupnica pre písomné práce je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. 

Hodnotiaci stupnicu zostaví s ohľadom na náročnosť učiva. 

 

Základné kritéria hodnotenia: 

            -   správnosť  dodržania tvaru číslic, poznanie geometrických útvarov, základné 

počtové operácie (sčítanie, odčítanie), riešenie jednoduchých slovných úloh. 

 

Pracovné vyučovanie 

           -   aktivita na vyučovacích hodinách, praktické skúšanie – výroba výrobkov (čistota 

výrobkov, presnosť pri práci, dodržanie pracovného postupu ). Nie je nutné známkovať každý 

výkon a prácu žiaka. 

 

Výtvarná výchova 

          -     aktivita na vyučovacích hodinách, pravidelné hodnotenie výtvarného prejavu po 

dokončení výtvarnej práce. Nie je nutné známkovať každý výkon a prácu žiaka. 
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Hudobná výchova 

          -     aktivita na vyučovacích hodinách, pravidelné hodnotenie hlasového prejavu po 

nácviku piesne. Nie je nutné známkovať každý výkon a prácu žiaka. 

Telesná výchova 

          -     postoj k pohybovej aktivite, pohybová koordinácia, aktivita a pripravenosť na 

hodinu. Nie je nutné známkovať každý výkon a prácu žiaka. 

Hodnotenie spoločensko – výchovných predmetov má mať motivačný charakter. 

 

6.1.4  Hodnotenie vzdelávacích predmetov v 5. - 9. ročníku 

V 5. - 9. ročníku sú vyučovacie predmety klasifikované, na vysvedčení sa známky vypíšu 

slovom. 

Žiaci píšu 4x ročne kontrolné písomné práce. Písomné práce zostavujú učitelia príslušných 

predmetov a sú zosúladené s prebratým učivom. Hodnotiaca stupnica pre písomné práce je v 

kompetencii vyučujúceho pedagóga. Hodnotiaci stupnicu zostaví s ohľadom na náročnosť 

učiva. 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 - písomné práce, 

 - diktáty, 

 - pravopisné cvičenia, 

 - projekty, 

 - ústne skúšanie, 

 - technika čítania, čítanie s porozumením, reprodukcia textu, prednes básne. 
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Zložka: čítanie a literatúra 

V čítaní sa klasifikuje čítanie textov a práca s nimi. 

Hlavné kritéria hodnotenia čítania: 

 technika čítania, správnosť, plynulosť, porozumenie čítanému textu a 

výraznosť, prednes básne. 

Zložka slohová 

V slohovej zložke sa klasifikujú písomné práce, komunikačné schopnosti v rámci jednotlivých 

tematických celkov. 

Hodnotiaca stupnica pre diktáty je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. Hodnotiaci stupnicu 

zostaví s ohľadom na náročnosť a rozsah textu. 

 

Ročník Štvrťročná 

písomná 

práca 

1. slohová 

práca 

2. slohová 

práca 

3. slohová 

práca 

Diktáty 

5. 1x štvrťročne rozprávanie ------------- ------------ 5 

6. 1x štvrťročne Rozprávanie 

podľa osnovy 

------------- ------------ 5 

7. 1x štvrťročne formy 

spoločenskéh

o styku  

statický opis ------------ 5 

8. 1x štvrťročne opis obrázku rozprávanie 

podľa osnovy 

------------ 5 

9. 1x štvrťročne životopis opis 

pracovnej 

činnosti podľa 

osnovy 

žiadosť o 

prijatie do 

zamestnania 

5 

 

 

Vlastiveda, Fyzika, Chémia, Biológia, Dejepis, Geografia, Občianska náuka 

 - ústne skúšanie, 

 - písomné skúšanie, 
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 - praktické skúšanie (laboratórna práca) 

 - tvorba projektu, 

 - aktívny prístup na vyučovaní. 

Písomná práca môže byť zaradená aj po ukončení preberania jednotlivých tematických celkov. 

Pri laboratórnych prácach a pokusoch hodnotiť aktivitu a tvorivosť žiakov. 

 

Matematika 

 - písomné práce, 

 - ústne skúšanie, 

-  päťminútovky 

 - samostatné práce. 

 

Harmonogram písomných prác: 

 

Ročník Štvrťročná písomná práca 

5. 1x štvrťročne 

6. 1x štvrťročne 

7. 1x štvrťročne 

8. 1x štvrťročne 

9. 1x štvrťročne 
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Písomná práca môže byť zaradená aj po ukončení preberania jednotlivých tematických celkov. 

Hodnotiaca stupnica pre písomné práce je v kompetencii vyučujúceho pedagóga. Hodnotiaci 

stupnicu zostaví s ohľadom na náročnosť učiva. 

 

Informatická výchova 

 - ústne skúšanie, 

 - písomné skúšanie, 

 - praktické skúšanie, 

 - projekt a jeho prezentovanie, 

 - aktivita na vyučovacej hodine, 

 - samostatná práca s počítačom podľa zadania.  

 

Pracovné vyučovanie 

 - práce žiakov, 

 - ústne skúšanie, 

 - projekt a jeho prezentovanie, 

 - aktivita na vyučovacích hodinách, 

 - čistota výrobkov, presnosť pri práci, 

 - dodržanie pracovného postupu, 

 - poznanie základných materiálov a pracovných techník, 

 - úroveň sebaobslužných činností. 

Výtvarná výchova 

         -    aktivita na vyučovacích hodinách, čistota výrobkov, presnosť pri práci, poznanie 

zákl. materiálov a výtvarných techník. Nie je nutné známkovať každý výkon a prácu žiaka. 
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Hudobná výchova 

          -   ústne skúšanie, aktivita na vyučovacej hodine, hudobný prejav. Nie je nutné 

známkovať každý výkon a prácu žiaka. 

Telesná výchova   

         -    aktivita na vyučovacej hodine, pohybová koordinácia, príprava na hodinu. Nie je 

nutné známkovať každý výkon a prácu žiaka. 

 

Hodnotenie výchovných predmetov má mať motivačný charakter. 

 

6.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Hodnotenie zamestnancov je neoddeliteľnou súčasťou práce školy. Bez tohto prvku nie je 

možné jednak úspešné plnenie výchovno-vzdelávacích úloh ako aj celkové napredovanie školy. 

Východiskom pre stanovenie kritérií hodnotenia pedagogických zamestnancov je §70 zákona 

č. 138/2019 Z. z., t. j. Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, 

Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov.  

Kľúčové kompetencie učiteľa, a teda aj celkové hodnotenie sa orientujú na tri oblasti:  

• žiak,  

• edukačný proces,  

• profesijný sebarozvoj.  

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zamerané na hodnotenie všetkých oblastí 

profilu učiteľa:  

a) Výsledky pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti: 

 • Motivácia žiakov k učeniu,  

• vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovno-vzdelávacích výsledkov 

žiakov,  

• rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov, napr. vyššej úrovne poznávania žiakov, 

logického myslenia, kritického myslenia, analytického myslenia a tvorivosti,  

• rozvíjanie personálnych zručností žiakov, napr. samostatnosť, zodpovednosť, 

sebahodnotenie, sebaúcta,  

• rozvíjanie sociálnych zručností žiakov, napr. spolupráca, empatia, komunikácia a 

spravodlivosť,  
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• prínos pre zamestnávateľa - propagácia a prezentácia zamestnávateľa na verejnosti, 

spolupráca s rodičmi, inými organizáciami,  

• organizovanie mimoškolských aktivít.  

b) Kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti:  

• Rešpektovanie daností a potenciálu žiaka, rozvíjanie silných stránok osobnosti žiaka,  

• individuálny prístup k žiakom s rešpektovaním ich schopností a možností, nadania a 

zdravotného stavu,  

• práca v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rezortnými 

predpismi,  

• dodržiavanie a využívanie pracovného času, 

 • plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej 

zmluve,  

• dodržiavanie základných povinností zamestnanca stanovených právnymi predpismi,  

• správne vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie.  

c) Náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti:  

• Využívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce, spolupráca na tvorbe školských 

vzdelávacích programov a školských výchovných programov,  

• zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy alebo školského 

zariadenia,  

• vykonávanie špecializovaných činností,  

• vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia,  

• iniciovanie a podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií do výchovno-vzdelávacieho 

procesu,  

• zvládanie riešenia konfliktov a záťažových situácií.  

d) Mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií pedagogických 

zamestnancov:  

• Rozpoznanie individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov,  

• stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu k príslušnému obsahu 

vzdelávania, 

 • tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok,  

• absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania podľa plánu 

kontinuálneho vzdelávania školy a školského zariadenia,  

• uplatňovanie nových získaných vedomostí a zručností pri výkone svojej činnosti,  

• zvyšovanie svojho právneho vedomia. 
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 e) U vedúcich pedagogických zamestnancov je možné hodnotiť:  

• Kvalitu, náročnosť a rozsah riadiacej práce,  

• ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom na 

predpisy platné pre rezort školstva,  

• využívanie pridelených finančných prostriedkov a finančných prostriedkov získaných z 

iných zdrojov,  

• dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, školského výchovného programu,  

• manažérske zručnosti (starostlivosť o budovu, vybavenie školy, vytváranie podmienok  

• pre zamestnancov).  

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zabezpečené individuálnymi hodnotiacimi 

rozhovormi. Okrem hodnotenia pedagogických zamestnancov je na škole pravidelne 

vykonávaná kontrola kvality vyučovacieho procesu (podpora dosahovania vzdelávacích cieľov, 

podpora rozvoja kompetencií k učeniu a kompetencie k riešeniu problému..., uplatňovanie 

nových foriem práce vo výchovno-vyučovacom procese, tvorivosť na vyučovaní) a vedenia 

pedagogickej dokumentácie (školskej aj triednej), ako aj kontrola kvality mimoškolskej 

činnosti a činnosti mimo vyučovania. Je vykonávaná nielen vedením školy, ale i učiteľmi 

navzájom.  

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú 

prideľovať na základe:  

• Pozorovania (hospitácie),  

• rozhovoru,  

• výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy, 

úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.);  

• sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa;  

• hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.;  

• hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy;  

• hodnotenia učiteľov žiakmi.  

Kontroly sa vykonávajú podľa plánu kontrolnej činnosti, ktorý je súčasťou ročného plánu 

práce školy a sú pravidelne vyhodnocované na mesačných pracovných poradách. 

 

6.3. Hodnotenie školy  

Cieľom hodnotenia je, aby:  

 žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú    

požiadavky na ne kladené v ŠVP a iŠkVP, 
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  aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP. 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

  ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom  

vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti; 

  posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe;  

  oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje 

slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.  

Pravidelne sa budú monitorovať:  

 podmienky na vzdelávanie;  

 spokojnosť s manažmentom školy a učiteľmi;  

 prostredie – klímu školy;  

 priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania;  

 výsledky vzdelávania;  

 riadenie školy;  

 úroveň výsledkov práce školy.  

Kritériom pre nás je:  

 spokojnosť žiakov, rodičov a učiteľov  

 kvalita výsledkov 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

  Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  

 Analýza úspešnosti umiestnenia sa žiaka na stredné školy 
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VII. Poznámky 

Šk. rok 2021/22 

1. Tento iŠkVP platí pre tieto ročníky: 1.r až 9.r. 

2. Vyučovanie podľa tohto iŠkVP prebieha v triedach – IX.B(8. až 9.roč). 

3. Učebné plány, obsah vzdelávania(učebné osnovy) jednotlivých predmetov  v týchto 

ročníkoch sú zostavené podľa Štátneho vzdelávací program pre žiakov s mentálnym 

postihnutím pre primárne vzdelávanie a Rámcového učebných  plánu, ktoré  schválilo  

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky: dňa 5. 5. 2016 pod číslom 

2016-14674/20270:9-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016. 

4.Delenie triedy na skupiny, spájanie skupín triedy : 

- v triede IX.B sa učia žiaci dvoch ročníkov  (ôsmy a deviaty), počet žiakov v triede je 4,  

- hodiny TSV sa vyučujú osobitne pre chlapcov a dievčatá, 

- na hodinách TSV sa spájajú žiaci a žiačky IX.B s intaktnými žiakmi a žiačkami z triedy 

IX.A a postupujú( v rámci inklúzie) podľa učebných osnov intaktných žiakov. 

- na hodinách PVC sa spájajú žiaci a žiačky IX.B individuálne integrovaní žiaci( MP-

VARIANT A) a vytvoria sa dve skupiny žiakov 1.skupina –  chlapci – 6. až 9.ročník (6 

žiaci),  

   2.skupina –dievčatá -  6. až 9.ročník ( 4 žiačky), 

- ETV -  žiaci sa tento predmet vyučujú spolu s intaktnými žiakmi – je vytvorená jedna 

skupina, ktorá postupuje(v rámci inklúzie) podľa učebných osnov intaktných žiakov. 

 

5. Skratky predmetov: 

- skratky predmetov a krúžkov sú použité z http://www.uips.sk/ciselniky/ine-ciselniky. 
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VIII.Prílohy 

Príloha č.1 Učebné osnovy jednotlivých predmetov 

Učebné osnovy žiakov s MP. 

 

 

V šk. roku 2021/2022 škola realizuje tieto ďalšie programy a koncepcie, ktoré tvoria súčasť 

iŠkVP  a tvoria samostatné prílohy:  
 

Príloha A:       Koncepcia enviromentálnej výchovy. 

Príloha B:        Koncepcia globálneho vzdelávania. 

Príloha C:       Koncepcia prevencie šikanovania. 

Príloha D:       Koncepcia vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných 

financií. 

Príloha E:       Koncepcia implementácie stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti na ZŠ. 

Príloha F:        Koncepcia prevencie drogových závislostí. 

Príloha G:       Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

Príloha H:        Projekt škola podporujúca zdravie. 

Príloha CH:     Koncepcia ľudských práv a práv dieťaťa. 

Príloha I:       Boj proti obchodovaniu s ľuďmi 

Príloha J:       Koncepcia vychádzajúca z „Národnej stratégie na ochranu detí pred  

násilím. 

Príloha K:       Koncepcia vychádzajúca z „Národnej koncepcie ochrany detí 

v digitálnom priestore. 

Príloha L:        Koncepcia - Národný akčný plán na prevenciu obezity 

Príloha M:     Koncepcia Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia 

a boja proti chudobe 

Príloha N:  Koncepcia vychádzajúca z Národný program rozvoja výchovy 

a vzdelávania. Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko 2018 – 2027“ 

Príloha O:      Koncepcia vychádzajúca  z „Vecného a časového plánu opatrení na 

zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom meraní žiakov OECD – 

v štúdií PISA „ 

Príloha P:    Koncepcia výchovy a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu 

 

https://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf

