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     Školský vzdelávací program  

 

 

 

 

 

Plavba v mori poznania 

 
 

 

 
Školský vzdelávací program vznikol vďaka potrebe spoločnosti  prispôsobiť výchovno – 

vzdelávací proces dynamicky sa rozvíjajúcemu svetu na prahu druhého milénia. Hlavným 

cieľom tohto školského vzdelávacieho programu je vychovať mladého človeka tak, aby 

súčasný svet dokázal vnímať v širších súvislostiach, aby mu vedel porozumieť a aby sa v ňom 

dokázal v plnej miere uplatniť. 

 

 

 

 

 

 

 

„Hovor mi a ja to zabudnem, 

Ukáž mi a ja si spomeniem. 

Nechaj ma to vytvoriť 

a ja ti porozumiem.“ 

 

 

 

     Konfucius 
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Platnosť revidovanie Dátum Inovácia, zmena, úprava 

Platnosť ŠKVP od 1.9.2009   

1.Revidovanie 

1.9.2012 

2.9.2012 

  

rozšírený o učebné osnovy 4 a 8. ročníka v súlade s 

ŠVP 
  

Platnosť po 

prerokovaní v 

PR 
  

2.9.2012 prerokovaný a schválený na PR 

2. Revidovanie 1.9.2013 rozšírený o učebné osnovy 9. ročníka v súlade s ŠVP 

Platnosť po 
prerokovaní v PR 

28.8.2013 

27.8.2013 

  

3. Revidovanie   rozšírený o učebné osnovy 10. ročníka v súlade s ŠVP 

Platnosť po 
prerokovaní v PR 
a RŠ 

28.8.2014 

19.9.2014 

  

4. Revidovanie   
Zmena Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, 
Metodický pokyn č.19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 
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Platnosť po 
prerokovaní v PR 
a RŠ 

27.8.2015 

21.9.2015 

  

5. Revidovanie   

   

  
  

Platnosť po 
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a RŠ 

26.8.2016 

21.9.2016 

  

 
PR- pedagogická rada 

RŠ- rada školy 
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Úvod 

Štátny vzdelávací program vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania založený na 

spôsobilostiach, ktoré má žiak získať počas štúdia.  

 

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím sa podľa § 94 ods. 2 písm. a) 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z. z.) 

postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím sa uplatňuje pri vzdelávaní žiakov 

s touto diagnózou v základnej škole podľa § 94 ods.1 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z., 

t.j. v špeciálnej základnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím a v ďalších školách pre 

žiakov so zdravotným znevýhodnením, v špeciálnych triedach základných škôl alebo pri 

individuálnom začlenení. 

Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov 

s mentálnym postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní. 

 

Podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., základná škola podľa § 94 ods. 2 písm. a), ktorá 

vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii 

s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na 

a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, 

b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, 

c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo 

pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú 

držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa 

variantu A alebo B. 

 

  0 – predprimárne vzdelávanie (boli schválené 26. mája 2009 na GPM pod číslom CD-2008-

18550/39852-1:914).  

V tejto súvislosti je veľmi dôležité kvalitne vypracovať a podľa potreby aktualizovať 

a dopĺňať všetky školské vzdelávacie a výchovné programy. Obidva vzdelávacie programy sú 

vypracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a zohľadňujú všetky rozhodujúce 

potreby a možnosti školy s platnosťou od 1.9.2009. Vytvorením kvalitných školských 

programov sa zvýši úroveň výchovy a vzdelávania v škole a obsahovou prestavbou prispejú aj 

k zvýšeniu záujmu žiakov o vzdelávanie 

     Na základe získaných skúseností je pri doplňovaní školských vzdelávacích programov  

venovaný väčší časový priestor príprave materiálov i samotnej tvorbe učebných osnov 

predmetov nových ročníkov. Tvorba programov si vyžaduje úzku spoluprácu všetkých 

pedagógov, preto bola potrebná aktívnejšia spolupráca v rámci metodického združenia.                                 

     Viac ako tretina žiakov školy navštevuje po vyučovaní školský klub detí. Nový školský 

zákon ukladá aj pre toto školské zariadenie vypracovať s platnosťou od 1.9.2009 Školský 

výchovný program pre ŠKD. Vzhľadom na to, že ŠKD okrem záujmovej činnosti pomáha 

pri príprave na vyučovanie, bolo nevyhnutné zainteresovať do tvorby výchovného programu 

aj pedagógov I. stupňa. 

     Pri vypracovávaní školských vzdelávacích programov  škola dbala na definovanie úloh 

a výchovno – vzdelávacích postupov vedúcich k výchove žiakov: 

- k zdravému lokálpatriotizmu, láske k mestu a prostrediu, kde dieťa žije a vyrastá 

- udržiavaniu a rozvíjaniu miestnych a regionálnych tradícií a zvyklostí 
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- tradičným remeslám a povolaniam 

- príprave k zodpovednému vzťahu k vlastnému životu podporou komunikačných 

zručností žiakov, rozhodovacích schopností 

- zodpovednému plneniu povinností 

- zdravému životnému štýlu / rozvoj telesnej zdatnosti, udržiavanie duševného zdravia, 

dodržiavanie zásad zdravej výživy a pod./ 

- zvyšovaniu manuálnych zručností detí a pozitívnemu vzťahu k práci 

- vzdelávanie v oblasti osvojovania si najnovších poznatkov v oblasti informačno- 

komunikačných technológií a vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie moderných 

nástrojov a postupov vzdelávania 

 

 

Všeobecná charakteristika školy 

Charakteristika školy    

       Spojená škola Myjava zahájila svoju činnosť od 1.9.2016. Jej organizačnými 

zložkami  sú : 

Špeciálna základná škola 

Praktická škola 

Špeciálna materská škola  

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole.  

Špeciálna základná škola 

 

Špeciálna základná škola v Myjave je plno-organizovaným zariadením zabezpečujúcim 

základnú školskú dochádzku detí z mesta, priľahlých susedných obcí a miest. Škola s právnou 

subjektivitou zabezpečuje napĺňanie prenesených i originálnych kompetencií vyhláškou 

322/2008 o špeciálnych školách a vyhláškou 325/2008 o školských zariadeniach výchovného 

poradenstva a prevencie.  Počet žiakov sa vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj 

a školskú integráciu  v poslednom období neustále znižuje. V súčasnosti sa počet pohybuje 

v intervale  67 žiakov. Spojená škola zabezpečuje aj vzdelávanie zdravotne oslabených 

a chorých  detí, ktoré im poskytuje v  trieda pri zdravotníckom zariadení v  Myjave.     

Súčasťou školy je aj školský klub detí. O potrebe prevádzkovania tohto zariadenia svedčí 

i záujem zo strany rodičov i žiakov.  

 

Charakteristika žiakov 

 

      Špeciálna základná škola v Myjave je spádovou oblasťou, pretože ju  navštevujú  žiaci zo 

širokého okolia. Žiaci sú zaradení podľa stupňa postihnutia do troch variantov A, B a C.  

Pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím – vzdelávací variant A, pre žiakov so stredným 

stupňom mentálneho postihnutia – vzdelávací variant B a pre žiakov s ťažkým stupňom 

mentálneho postihnutia – vzdelávací variant C. Škola poskytuje vzdelanie aj žiakom 

s diagnózou autizmus, toho času sú vytvorené dve triedy, ktoré navštevuje 9 žiakov.  



Špeciálna základná škola, Továrenská 63/1 Myjava 
 

Charakteristika pedagogického zboru 

Pedagogický zbor školy tvoria kmeňoví učitelia vyučujúci na I. stupni, na II. stupni, 

vychovávatelia ŠKD, asistenti učiteľa a vedenie školy. 

Počet pedagógov potrebných na zabezpečenie výchovno–vyučovacieho procesu je vzhľadom 

na veľkosť školy a počet žiakov primeraný,  pohybuje sa v intervale  20- 22 pedagógov. 

Kolektív pedagogických pracovníkov je po odbornej a metodickej stránke kvalitný, skúsený, 

vekové zloženie je pestré, s prevahou pedagógov strednej generácie. Priemerný vek 

pedagogického zboru sa pohybuje okolo 43 rokov. Drvivú časť zboru tvoria ženy. Súčasťou 

pedagogickej práce je i špecifická činnosť výchovného poradcu, ktorý poskytuje poradenské 

a informačné služby žiakom i rodičom, zabezpečuje úzku spoluprácu základnej školy 

s učilišťami a je hlavným koordinátorom pri profesijnej orientácii žiakov.   

 

   Napriek tomu, že pedagogickí pracovníci využívajú každú možnosť ďalšieho vzdelávania – 

predovšetkým v oblasti IKT, alebo doplnenia a rozšírenia kvalifikácie. Prioritnou úlohou 

školy v tejto oblasti bude vytvorenie takých podmienok, aby každý pedagogický a odborný 

zamestnanec mal záujem neustále sa vzdelávať a zdokonaľovať svoje majstrovstvo.  
 

Dlhodobé projekty 

 

   Aby sa Špeciálna základná škola v Myjave mohla etablovať ako moderná škola nového 

milénia, musí byť inventár doplnený novými modernými pomôckami. Škola bez kvalitných 

učebných pomôcok nemôže poskytnúť žiakom také kvalitné názorné vyučovanie, ktoré by  

spĺňalo súčasné vysoké požiadavky  na výchovno-vyučovací proces. Preto bol vypracovaný 

projekt  „Plavba v mori poznania“, ktorý práve túto oblasť finančne zastreší. Moderná 

výpočtová technika, interaktívne tabule či dataprojektory výrazne spestria a skvalitnia 

vyučovanie . Celý proces sa naštartoval začiatkom októbra 2009 a ukončil sa v júni 2011. 

V rámci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva pracujú špeciálni pedagógovia 

s programom Feuerstein. V roku 2009 bol zaslaný do Orange projekt: „ Nechajte ma 

chvíľočku, ja si to premyslím...“    
 

Spolupráca školy s inými organizáciami 

 

Hlavným cieľom tejto spolupráce je skvalitnenie interakcie medzi školou a ostatnými 

subjektmi výchovy a vzdelávania. Najdôležitejším článkom naďalej zostáva spolupráca školy 

a rodiny. 

Dobrá komunikácia a spolupráca s rodičmi je jedným z hlavných cieľov školy. Považujeme za 

veľmi dôležité pri realizácii ŠVP vtiahnuť rodičov do procesu vzdelávania detí. Rodičia sú o 

priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu svojich detí priebežne informovaní 

prostredníctvom žiackych knižiek, oznamov, konzultácií, triednych schôdzok, ktoré sú 

spravidla 3-krát ročne,. Rodičia majú možnosť navštíviť otvorené hodiny, rôzne akcie 

poriadané  školou / napr. karneval, sviatky zimy/, na ktorých vidia svoje deti „ v akcii“. 

V tomto školskom roku sa budú môcť pravidelne oboznamovať s činnosťou na škole aj 

prostredníctvom internetu na našej novovytvorenej webovej stránke. 

Spolupráca s rodičmi sa neustále rozvíja. Cieľom je dosiahnutie maximálnej úrovne 

vzájomnej komunikácie a vybudovanie pozitívnych vzťahov medzi rodičmi a učiteľmi. Dobre 

spolupracujeme aj s mestom Myjava. Podieľame sa na organizácii a zabezpečení kultúrnych a 

spoločenských podujatí organizovaných mestom. V oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu 

ďalej úzko spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 
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a prevencie, Školskou radou, Centrom voľného času v Myjave a odborom sociálnych vecí 

pobočkou na Myjave. 

 

Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

      Škola sa nachádza od decembra 2007 v nových priestoroch na Továrenskej ulici. Celá 

budova prešla rekonštrukciou. Miestnosti sa prispôsobili potrebám žiakov, aby tak mali 

vytvorené čo najlepšie podmienky na výchovu a vzdelávanie.  

      Vo vzdelávacej oblasti sa už v minulom období vytvorili základné podmienky pre 

prácu s počítačom vybudovaním počítačovej učebne, v ktorej prebieha počas celého 

školského roka výučba vo všetkých predmetoch.  Vybudovala sa keramická, v ktorej si žiaci 

rozvíjajú svoje manuálne zručnosti, ktoré neskôr budú vo svojom ďalšom živote potrebovať. 

      Pre štandardné vyučovanie využívajú žiaci svoje kmeňové učebne, pre špecifické časti 

vyučovania sa využívajú odborné učebne. 

      Učebňa výpočtovej techniky bola zriadená a vybavená počítačmi v roku 2004 za 

podpory projektu Infovek a podpory sponzorov. Žiaci majú k dispozícii 12 užívateľských 

staníc s pripojením na internet a sieťovú tlačiareň. Učiteľský počítač má okrem toho možnosť 

pripojenia na dataprojektor. Jednotné sieťové prostredie umožňuje prepojenie všetkých 

účastníckych staníc medzi sebou. 

    Okrem klasického vyučovania sa počítačová učebňa využíva i v mimo vyučovacom 

čase so školskou knižnicou. Nová knižnica je vybavená počítačmi s pripojením na internet a 

moderným knižničným softvérom, ktoré škola získala vypracovaním projektu: Elektronizácia 

a revitalizácia školských knižníc 2008.  

     Škola má zriadené odborné učebne / kovodielňa, drevodielňa, krajčírska dielňa, cvičná 

kuchynka a keramická dielňa /, kde žiaci získavajú potrebné zručnosti pre svoj ďalší rozvoj.  

Všetky odborné učebne umožňujú realizovať učebné osnovy. 

     Vonkajší areál školy slúži predovšetkým pre kolektívne športy ako malý futbal, 

volejbal a súťaživé hry.  

 

Škola ako životný priestor  

 

Vzhľadom na to, že žiaci aj pedagógovia strávia v priestoroch školy väčšinu dňa, snažíme sa 

vytvoriť pre nich príjemné a vhodné pracovné prostredie. Na stenách chodieb prízemia, 

vestibulu a prvého poschodia budovy školy sú umiestnené nástenky, ktoré jednotlivý 

pedagógovia pravidelne obmieňajú a aktualizujú. Vybavenie a zariadenie tried je farebne 

zladené, aby vytváralo psycho - hygienické prostredie. Triedy sú priestorovo vyhovujúce, 

svetlé, zariadené novými lavicami a stoličkami. Školský dvor je uspôsobený na trávenie 

veľkých prestávok a voľného času žiakov i pedagógov, trávnaté plochy sú pravidelne 

udržiavané. V areáli školy sú vysadené rôzne listnaté, ihličnaté a okrasné dreviny, ktoré 

dotvárajú príjemný charakter školského areálu. O pripravovaných aktivitách školy 

prostredníctvom školskej nástenky umiestnenej na medziposchodí školy. Pedagógovia 

a zamestnanci školy vedú žiakov nielen k udržiavaniu poriadku a čistoty v priestoroch školy 

ale aj k vytváraniu priateľských vzťahov a príjemnej atmosféry medzi žiakmi navzájom, 

medzi žiakmi a pedagógmi, medzi žiakmi a ostatnými zamestnancami školy. 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a zdravia 

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 - 
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zodpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná 

veľkosť sedacieho a pracovného nábytku.  

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.  

Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o vnútornom poriadku vrátane zásad správania sa v 

špeciálnych učebniach a na športoviskách vykonávame raz ročne. S predpismi a konkrétnymi 

požiadavkami vždy oboznamujeme aj rodičov /vzhľadom na vek žiakov/. V špecifických prípadoch 

(škola v prírode, výlety, vychádzky a iné) vykonávame poučenie pred uskutočnením podujatia. 

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. 

Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

Pedagogický princíp školy 

    Škola je miesto, ktoré žiakov motivuje a podporuje k aktívnemu tvorivému 

a radostnému učeniu. Názov Plavba v mori poznania nie je náhodný. Vyjadruje základnú 

myšlienku školského vzdelávacieho programu, ktorá sa premieta do vlastných cieľov výchovy 

a vzdelávania. Naším cieľom je premeniť školu v prostredie, kde sa žiakom dostáva nielen 

kvalitná a kvalifikovaná starostlivosť, ale kde sa súčasne cítia bezpečne a spokojne. 

Vybudovať školu otvorenú pre všetky deti, rodičov a širokú verejnosť. Dať šancu každému 

žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a aby mal možnosť zažiť úspech. Zavedením 

moderných metód a foriem práce umožniť rozvoj kľúčových kompetencií. To znamená, aby 

žiaci boli komunikatívni, flexibilní, vedeli si vyhľadať a spracovať informácie, vedeli 

prezentovať svoju prácu. Školský vzdelávací program kladie dôraz na všestranný 

a harmonický rozvoj osobnosti každého žiaka. Výchovno-vzdelávaciu činnosť chceme smerovať k 

príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a 

účinne riešiť problémy. Našim  cieľom je  pripraviť človeka  rozhľadeného,  vytrvalého,  schopného  

kooperovať a pracovať v tíme. Budeme sa snažiť dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v 

našej škole a zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov na prípravu ich povolania so zreteľom na možnosti 

školy a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. 

Dôležité je aby sme formovali u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu 

inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Chceme vychovávať žiakov v duchu 

humanistických princípov a v spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne 

vyspelých a slobodných ľudí. 

Zameranie školy 

Vybrali sme sa cestou zásadnej premeny spoločenského postavenia školy. Klasická 

škola je dnes chápaná, a aj sama sa profiluje, prioritne ako vzdelávacia inštitúcia (v menšej 

miere ako výchovná inštitúcia) v rámci povinnej školskej dochádzky.  Postavenie školy však 

chápeme v podstatne širšom kontexte ako kultúrno-spoločenskú ustanovizeň miestnej 

komunity.  

„Škola sa musí stať v regióne kultúrnym, športovým a spoločenským centrom obecnej 

komunity. Školu považujeme za otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej 

hlavným  poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania 
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každej rodine a ďalším odberateľom v rámci celoživotného vzdelávania na základe 

slobodnej ponuky a dopytu po týchto službách.“  (cit. Programové  vyhlásenie vlády ) 

Školský vzdelávací program má predovšetkým kvalitne naplňovať vzdelávacie ciele a 

kompetencie ako sú uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, zároveň však využíva aktuálne možnosti 

školy a pedagogického zboru, rešpektuje prostredie, v ktorom sa škola nachádza, a predovšetkým sa snaží 

vyjsť v ústrety požiadavkám rodičov a žiakov. 

Uvedomujeme si, že naši žiaci majú v rámci svojej individuality veľmi rôznorodé vzdelávacie 

potreby, ktoré chceme zohľadňovať. Sme partneri a máme spoločný cieľ - získať zodpovedajúce 

zručnosti, vedomosti a postoje. Snažíme sa v škole vytvoriť demokratickú klímu, aby sme mohli 

poskytnúť žiakom kvalitné základy moderného všeobecného vzdelania zamerané pre ďalšie štúdium, ale 

aj k praktickému životu. Usilujeme sa o rozvoj osobnosti každého žiaka na základe pochopenia a prijatia 

všeobecným platných mravných noriem a princípov s dôrazom na zdravý životný štýl s ovplyvňovaním 

využitia voľného času žiakov. Nezanedbateľnou súčasťou je práca s modernými informačno-

komunikačnými technológiami, ktorá plynule nadväzuje na ostatné komunikačné schopnosti a vedomosti 

vštepované žiakom. 

V súčasnosti naša škola poskytuje kvalitné všeobecné vzdelanie, čomu nasvedčujú aj výsledky 

našich žiakov, ktoré dosahujú na odborných učilištiach..  Prínosom je dlhodobé a pravidelné využívanie 

informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní i v mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti. 

Do budúcnosti sa chceme zamerať na prehĺbenie vyučovania informatiky, dôraz budeme klásť 

na začlenenie prierezových tém stanovených v Štátnom vzdelávacom programe a na rozvoj tvorivosti 

žiakov. Posilníme aj pracovné vyučovanie  a to najmä  začlenením vhodných aktivít v mimovyučovacom 

čase. Našou snahou bude rozvinúť u našich žiakov vzťah k práci. 

          Vo vzdelávacom programe je možnosť zvoliť si  časovú dotáciu predmetu,  čoho 

využívame v predmete etická výchova.  V novej časovej dotácii  pre žiakov 8. ročníka variant 

A zapájame  do programu, ktorý je licenčným a svetovo uznávaným pre zvýšenie učebnej 

kapacity. Ide o program, ktorého autorom je profesor FEUERSTEIN a zaoberá sa v ňom  

rozvojom kognitívneho obohacovania a ľudskej inteligencie. Celý program má viac ako 500 

stránok pracovných zošitov - cvičenia papier a ceruzka. Je rozdelený do viacerých 

inštrumentov, podľa obťažnosti. Cieľom je rozvinúť učebný potenciál dieťaťa v širokých 

súvislostiach. Zlepšuje sa slovná zásoba, ale i obsahové a formálne presné vyjadrovanie.  

Podporuje sa vnútorná motivácia, prostredníctvom slovnej formulácie premysli si to. Logom 

celého programu je „ Nechajte ma chvíľočku, ja si to premyslím...“ Rozmýšľanie sa stáva 

súčasťou  ich stratégie, čím je súčasne obmedzovaná hyperaktivita detí. V programe sa nič 

nehodnotí známkami, deti sa nedelia na dobré a zlé, každé dieťa tu je úspešné, nepoužíva sa 

súťaženie, pretože sa rešpektuje osobnostné tempo každého dieťaťa. Prínosom bude fakt, že 

mentálne postihnuté deti budú môcť s týmto programom pracovať počas vyučovania.  

 

Profil absolventa 

 

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené (aj vlastným podielom) základy 

čitateľskej, pisateľskej, počtárskej prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Získal základy pre osvojenie 

účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba aj druhých ľudí, je 

spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získal základy 

používania materinského, štátneho jazyka. 

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia  A  má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

 Sociálne komunikačné spôsobilosti: 

 vyjadruje sa súvislé, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou 
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primárnemu stupňu vzdelávania a jeho narušenej komunikačnej schopmosti, 

 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležité reagovať, používať vhodné argumenty a 

vyjadriť svoj názor, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

 rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, 

 vie samostane písomne komunikovať, 

 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej 

komunikácie, 

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

 rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne, 

 je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

Spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia: 

 schopnosť používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických 

problémov v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať 

matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely) 

rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii 

poznatkov. 

 rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied, 

 má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam 

            potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie, 

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie: 

 žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení 

sa, 

 ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na 

počítači, dokáže komunikovať pomocou elektronických médií, 

 rozumie príležitostiam  a možným  rizikám,  ktoré sú spojené s využívaním  internetu  

a mobilných telefónov. 

 vie využívať vyučovacie programy, 

 prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií 

Spôsobilosť učiť sa učiť sa: 

 dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho, 

 získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach, 

 uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce, 

 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

 hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých, 

Spôsobilosť riešiť problémy: 

 rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

     svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie, 

 dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému, 

 v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc, 
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Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti: 

 uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti, 

 dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí, 

 má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho, 

 pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb, 

 je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí, 

 dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

 je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu, 

 uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a 

aktívnym trávením voľného času, 

 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním 

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

 

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

 dokáže  pomenovať druhy   umenia   a ich   hlavné  nástroje   a vyjadrovacie  

prostriedky   (na   úrovni primárneho vzdelávania), 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

 rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový 

postoj, 

 pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym 

pozíciám,  

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr, 

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

 

Príprava absolventa na povolanie: 

 je  pripravený zvládnuť požiadavky zvolenom odbornom učilišti, 

 je motivovaný k celoživotnému vzdelávaniu sa, 

 má dobré komunikačné schopnosti - dokáže sa zrozumiteľne ústne a písomne, 

 vyjadrovať, vie čítať s porozumením, vyhľadávať, uchovávať a používať 

informácie, 

 vie zmysluplne využívať informačné a komunikačné technológie, 

 má základné skúsenosti s prácou v tíme, dokáže pracovať na spoločných 

úlohách, 

 

Absolvent primárneho vzdelania stredným stupňom mentálneho postihnutia B má 

osvojené 

nasledovné kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

Sociálne komunikačné spôsobilosti: 

 vyjadruje sa ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho 

narušenej komunikačnej schopnosti, 

 rozumie obsahu jednoduchého písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, 

zvláda jednoduchou formou písomnú komunikáciu, 

 dokáže určitý čas sústredene počúvať, 



Špeciálna základná škola, Továrenská 63/1 Myjava 
 

 je schopný vyjadriť svoj názor, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so 

spolužiakmi, 

 učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu, rieši 

konflikty s pomocou dospelých, 

 je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom, 

 rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne 

 adekvátne reagovať podľa svojich možností, 

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie, 

 rešpektuje dospelých, 

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

 nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými, 

Spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia: 

 dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 

pracovných úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne myslenie, 

 rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied, 

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

medzi predmetmi a javmi, 

 je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby ochraňovať prírodu, 

 

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie: 

 využíva základné formy informačnej a komunikačnej technológie, 

 ovláda elementárne spôsoby práce s počítačom, 

 prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, 

 vie používať vyučovacie programy, 

 chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

Spôsobilosť učiť sa učiť sa: 

 ovláda základy čítania, písania, počítania a využíva ich k svojmu vzdelávaniu, 

 používa termíny, znaky s symboly v spojitosti s konkrétnymi situáciami 

každodenného života, 

 dokáže pracovať s pomocou s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých., 

 získané vedomosti, zručnosti a návyky dokáže uplatniť v praktických situáciách, 

Spôsobilosť riešiť problémy: 

 dokáže popísať problém, vie na koho sa môže obrátiť o pomoc pri riešení 

problémov, 

 v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc, 

Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti: 

 uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti, 

 uvedomuje si, že má svoje práva a aj povinnosti, 

 čiastočne dokáže odhadnúť dôsledky svojich činov, 

 pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných 

osôb, 

 je schopný počúvať, vysloviť svoj názor a prijať názor iných, 
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 dokáže spolupracovať v skupine, 

 je ohľaduplný k iným ľuďom, 

 uvedomuje si potrebu ochrany svojho zdravia, 

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

 vníma krásu umeleckých diel, ľudových tradícií, produktov ľudskej práce, 

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 ovláda základné pravidlá a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

nepoškodzuje kultúrno-historické dedičstvo a pozná ľudové tradície. 

 

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom 

mentálneho postihnutia C má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

 

Absolvent by mal dosiahnuť čo najširší a najrozsiahlejší záber v jednotlivých oblastiach podľa 

jeho individuálnych psychických a fyzických možností a schopností. 

Čiastočne až úplne samostatne vykonávať sebaobslužné činnosti (signalizovať potrebu, 

hygienické návyky, spolupracovať pri obliekaní a vyzliekaní, stolovanie,...). 

Mať vybudované sociálne vzťahy v užšom (trieda, škola, učitelia, asistenti, spolužiaci atď.) 

a širšom (mimo zariadenia školy) sociálnom prostredí. 

Úroveň vedomostí je ovplyvnená individuálnymi možnosťami a schopnosťami žiaka (intelekt, 

pridružené postihnutia,...). 

Absolvent na základe výsledkov svojich individuálnych schopností sa môže zaradiť do 

praktickej školy (podľa možností a schopností jednotlivcov) . 

Absolvent programu primárneho vzdelávania získa predpoklady, aby v rámci svojich 

možností dokázal komunikovať, spolupracovať. Má osvojené základy používania 

materinského, štátneho jazyka, základy seba obslužných činností, má osvojené tieto kľúčové 

kompetencie (spôsobilosti): 

Sociálne komunikačné spôsobilosti: 

 vyjadruje sa ústnou, písomnou formou podľa svojich schopností, adekvátne stupňu 

postihnutia, 

 v materinskom jazyku na prijateľnej úrovni rozumie hovorenému slovu (textu), 

 dokáže určitý čas počúvať, reagovať a vyjadriť svoj názor, 

Spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia: 

 dokáže používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych životných 

situácií podľa svojich schopností, 

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie: 

 využíva základné informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, 

 komunikuje pomocou elektronických médií s pomocou učiteľa, 

 vie používať vyučovacie programy, 

Spôsobilosť učiť sa učiť sa: 

 osvojuje si postupy potrebné na získavanie nových poznatkov, 

 teší sa z vlastných výsledkov, 
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Spôsobilosť riešiť problémy: 

 vníma problémové situácie v triede, oboznamuje sa s nimi, s pomocou 

pedagóga sa ich pokúša riešiť, 

Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti: 

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, má osvojené základy pre 

spoluprácu v skupine, 

 uvedomuje si svoje vlastné potreby a využíva svoje možnosti, 

 vníma, resp. si uvedomuje význam pozitívnej klímy v triede a svojím konaním 

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

 je pripravený na reálny život tak, aby sa dokázal (s výraznou a sústavnou 

podporou) zaradiť do daných životných podmienok a dosiahol primeranú 

kvalitu života, 

 pomenováva alebo inak vyjadruje svoje pocity, prejavuje čo najviac 

samostatnosti v sociálnom prostredí, 

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

 dokáže sa vyjadrovať podľa svojich schopností na úrovni základnej kultúrnej 

gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

 je oboznámený so základnými pravidlami a zvykmi súvisiacimi s úpravou 

zovňajšku človeka. 

 

Pedagogické stratégie 

  

Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce, ktorých premyslený výber, logické 

usporiadanie a kombinovanie je prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní 

a učení. Ide o výber vyučovacích metód, možnosti ich triedenia, rôznych ciest a spôsobov, 

ako dosiahnuť cieľ vyučovacieho predmetu, popis rôznych foriem vyučovania - integrované, 

skupinové, programové, individuálne, vyučovacie bloky, projekčné etapy, vyučovanie 

v rôznom prostredí, exkurzie.  

 Veľmi osvedčenou formou je blokové vyučovanie, ktoré umožní zefektívniť výučbu 

prepojením viacerých predmetov a zníži záťaž žiakov. 

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

samostatnosť, aktivitu a  sebahodnotenie.  

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností. 

Školský výchovný poradca poskytne odbornú pomoc žiakom ich rodičom a zamestnancom 

školy. 

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I napriek 

tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti tomuto negatívnemu 

spoločenskému javu cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním 

voľného času žiakov. 

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. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich 

cieľavedomé zvládanie učiva.  

Dôležitým  odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás  potreba orientácie na 

pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 
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Začlenenie prierezových tém 

Súčasťou obsahu vzdelávania na úrovni primárneho vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa 

prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy realizujeme  ako integrovanú súčasť vzdelávacieho 

obsahu oblastí vzdelávania  

Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je použitie aktivizujúcich, interaktívnych 

učebných metód. 

Na úrovni primárneho  zavádza Štátny vzdelávací program do vyučovacieho procesu tieto prierezové 

témy: 

 Dopravná výchova 

 Osobnostný a sociálny rozvoj  

 Environmentálna výchova  

 Mediálna výchova  

 Multikultúrna výchova  

 Ochrana života človeka a zdravia  

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

Dopravná výchova 

Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov špeciálnych 

základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je v škole je postupne pripraviť deti 

na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na 

zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. 

V v prvom a piatom ročníku je začlenená  vo vzdelávacích oblastiach: človek a hodnoty, príroda a 

spoločnosť, zdravie a pohyb, človek a svet práce. 

 Ciele výchovy bezpečnosti v cestnej premávke: 

pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, 

sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri 

chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

uplatňovať   si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec), 

spôsobnosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať 

návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a 

prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Sústavne sa rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytujeme žiakom základy pre plnohodnotný a 

zodpovedný život. Znamená to rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický 

rozvoj podporujú. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné aby si už od primárneho 

vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, dvoje dobré ale aj slabé 

stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, 

osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj 

rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, podporovať u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať 

prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok), získaval a 

udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne spôsobnosti 

potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj 



Špeciálna základná škola, Továrenská 63/1 Myjava 
 

vzdelávanie k ľudským právam ale aj rodinnej výchove. Téma sa prelína všetkými obsahovými 

vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac 

priestoru má vo vzdelávacích oblastiach: príroda a spoločnosť, človek a príroda, človek a hodnoty, 

umenie a kultúra, človek a svet práce. 

Témy realizujeme prakticky, prostredníctvom modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych 

metód. 

 

 

Environmentálna výchova 

sa prelína sa všetkými predmetmi. Začlenili sme ju hlavne do vzdelávacích oblastí: príroda a spoločnosť, 

človek a príroda, človek a hodnoty, umenie a kultúra. 

Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností 

nadobudne schopnosť vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí a 

uvedomoval si aj dôležitosť životného prostredia a jeho ohrozenia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci 

získali vedomosti, ale aj zručnosti,  ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými 

činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné pre nich - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k 

domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode. 

 

Mediálna výchova 

Žiaci sú už vo veku 7-11 rokov vystavení vplyvom médií - nielen elektronických ale aj tlačených - 

rôznych časopisov. Vo veľkej obľube sú najmä televízia a počítač. Nie každý žiak dokáže ich obsah 

selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu, 

ktorá by umožnila žiakom osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, 

kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov k tomu, 

aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta", primerane veku sa v ňom 

orientovali. 

Cieľom mediálnej výchovy je formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne šírené 

posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich 

schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným 

prístupom eliminovať. Prierezová téma sa uplatňuje hlavne vo vzdelávacích oblastiach: príroda 

a spoločnosť, človek a príroda, človek a hodnoty, matematika a práca s informáciami. 

 

Multikultúrna výchova 

je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, že v súvislosti s globalizáciou sveta a migráciou sa v 

škole stretávajú žiaci rôznych kultúr. Je predpoklad , že sa čoraz viac aj v živote dostanú do kontaktu s 

príslušníkmi iných kultúr a bude potrebné aby boli pripravení na rozdielnosť kultúr. Preto je jedným 

z našich cieľov výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj akceptácie 

iných kultúr ako aj na rozvoj medziľudskej tolerancie, spoznávanie iných kultúr a emocionálne 

pochopenie inej kultúry v mene mierovej spolupráce príslušníkov rôznych kultúr, dosiahnutie chápania 

rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných, berúc zároveň do úvahy ich historické a sociálne súvislosti 

a ich rôzne spôsoby sebavyjadrovania. Predpokladaným výstupom je žiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich 

históriu zvyky, tradície, akceptuje ju a dokáže s nimi spolupracovať. 

Multikultúrna výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi 

navzájom, medzi školou a rodinou, v tomto smere je jej cieľom dosiahnuť rovnoprávny prístup k všetkým 

žiakom - pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia. 

Multikultúrna výchova je začlenená do vzdelávacej oblasti: človek a spoločnosť, človek  a 

hodnoty, umenie a kultúra. 

 

 

 



Špeciálna základná škola, Továrenská 63/1 Myjava 
 

Ochrana života človeka a zdravia  

Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na 

ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu 

vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. 

Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. 

Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a 

ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň 

napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom 

voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a 

života, tiež zdravia a života iných ľudí, poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické 

poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade 

ohrozenia zdravia a života, rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a 

národného cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti 

organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií 

Ochrana života človeka a zdravia je začlenená do vzdelávacej oblasti: človek a príroda, človek a svet 

práce, umenie a kultúra. 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  

 
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

 hodnotenie žiakov  

 hodnotenie pedagogických zamestnancov 

 hodnotenie školy  

 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

Pri hodnotení žiakov budeme vychádzať z vypracovaného vnútorného poriadku , ktorý sa 

každoročne aktualizuje podľa potreby. Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v 

škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú 

problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou 

hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní 

nedostatkov. 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu.  

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných. 

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme 

sledovať vývoj žiaka. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov  sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného 

znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

     V súlade s § 9 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách sa prospech 

a správanie žiakov s mentálnym postihnutím hodnotí a klasifikuje podľa pravidiel hodnotenia 

a klasifikácie prospechu a správania v špeciálnych  základných školách a praktických školách 

primerane k mentálnemu postihnutiu a možnostiam vyplývajúcim z postihnutia týchto žiakov. 

Vo variante A sa postupuje podľa metodického pokynu č.1/2010-R z 12. januára 2010, vo 

variante B podľa Metodického pokynu č. 3/2010-R z 12. januára 2010. Vo variante C  sa 
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postupuje podľa Metodického pokynu č. 5/2010-R z 12. januára 2010. Pri hodnotení 

a klasifikácii žiakov praktickej školy sa postupuje podľa Metodického pokynu č. 4/2010-R 

z 12. januára 2010. Žiaci s autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami sa hodnotia 

a klasifikujú podľa metodického pokynu č. 2/2010-R z 12. januára 2010. Žiaci OU sa 

hodnotia a klasifikujú podľa metodického pokynu č. 6/2010-R. z  12. januára 2010. 

 

Hodnotenia pedagogických zamestnancov  

 

Pri hodnotení pedagogických pracovníkov budeme vychádzať z vypracovanej predlohy.  

Hodnotenie zamestnancov sa bude uskutočňovať na základe: 

 Hospitačnej činnosti a pozorovania ( štruktúra vyučovacej hodiny, použité 

metódy a formy...). 

 Prípravy pedagogických zamestnancov na vyučovaciu a výchovnú prácu  

( tvorba učebných pomôcok, príprava a využitie IKT a audiovizuálnej 

techniky). 

 Hodnotenia aktivít a výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti 

ďalšieho vzdelávania. 

 Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením pedagóga. 

 Sledovania a hodnotenia mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít 

pedagogických pracovníkov ( súťaže, kultúrno – spoločenské aktivity, 

krúžková činnosť ). 

 Hodnotenia práce triednych učiteľov ( aktivity s kolektívom triedy, výzdoba 

triedy podiel triedneho učiteľa na správaní žiakov a celkovej klíme triedy ...). 

 Hodnotenia kvality vykonávaných dozorov a iných činností ktorými bol 

zamestnanec poverený. 

 Vzájomného hodnotenia učiteľov ( otvorená hodina, schopnosť sebareflexie ). 

 Pozorovania a hodnotenia starostlivosti o zverený majetok ( kabinety - 

technika). 

 Osobného rozhovoru so zamestnancom.  

 Kvality a množstva vykonaných prác. 

 Aktívnej práce v metodickom združení.  

 

Hodnotenie školy  

 

Cieľom hodnotenia je: 

 aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako 

zvládajú  požiadavky na ne kladené, 

 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 a ich reálnosť a stupeň dôležitosti 

 Posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom 

programe  

 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola 

dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení. 

Pravidelne sa monitoruje: 

 priebeh a úroveň výchovno–vzdelávacieho procesu ( metódy a formy 

vyučovania, výstupy...), 
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 školské prostredie ( estetickosť, útulnosť, klímu...), 

 podmienky na vzdelávanie ( materiálno-technické, odborné, pedagogické ), 

 úroveň a kvalitu výsledkov práce školy ( výsledky vzdelávania ), 

 spokojnosť s prácou pedagogického zboru, 

 kvalitu a úroveň komunikácie na báze škola – rodina 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy: 

 Rozbor konrolnej a hospitačnej činnosti 

 

Základné kritérium úspešnosti školy je kvalita výsledkov a spokojnosť rodičov, žiakov 

i pedagógov. 

 

 

Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

ISCED 1– primárne vzdelávanie 
 

 

Vzdelávacie oblasti: 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je 

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

kompetencií. 

 
ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO 

POSTIHNUTIA S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM. ISCED 1– PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ 
ČLOVEK A PRÍRODA VECNÉ UČENIE 

FYZIKA 

CHÉMIA 

BIOLÓGIA 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ VLASTIVEDA 

DEJEPIS 

GEOGRAFIA 

OBČIANSKA NÁUKA 

ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA 

/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA 

INFORMATIKA 
ČLOVEK A SVET  PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

UMENIE A KULTÚRA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 
ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

 

 

Charakteristika 

 Dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s odloženou povinnou 

školskou dochádzkou sa môže vzdelávať v prípravnom ročníku, po 

absolvovaní ktorého môže žiak pokračovať v primárnom vzdelávaní na takom 

type školy, pre ktorý má  predpoklady. 
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 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 indviduálny vzdelávací program z jedného alebo viacerých 

predmetov, podľa ktorého sa vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka. 

 Žiakovi s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a narušenou komunikačnou 

      schopnosťou (symptomatickou poruchou reči) poskytuje individuálnu alebo skupinovú 

      logopedickú terapiu školský logopéd. 

 

 

Dĺžka výchovy a vzdelávania 

Špeciálna základná škola - variant A má deväť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného 

ročníka. 

 

Podmienky prijímania 

Podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím určuje § 7 ods. 1 

až 4 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách. 

 

 

Vzdelávacie štandardy 

Vzdelávacie štandardy špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím – 

variant A nemá. 

 

 

Stupeň vzdelania 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 

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

vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 1). 

V školskom roku 2017/2018 vzdelávanie prebieha v prípravnom, 1.2.3. a 5.6.7. ročníku  

Podľa nového vzdelávacieho programu od 1.9.2016 a v ostatných ročníkoch podľa 

programu od 1.9.2009.  
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Rámcové učebné plány 

 

ISCED 1 

Školský vzdelávací program pre žiakov so ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s 

vyučovacím jazykom slovenským 

 

Vzdelávacia 

Oblasť 

 

Predmet/ročník 

 

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

Jazyk 

a 

komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra 

 8 

1 

8 

1 

8 

1 

7 

2 

6 

1 

6 

1 

5 5 5 58 

rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

7     

 

     7 

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

2          2 

Matematika 

a práca  s 

informáciami 

Matematika  3 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

 

4 

1 

 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

39 

informatika       1 1 1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

5 

Človek 

a príroda 

 

vecné učenie 1 1 1 1       4 

fyzika         1 1 1 3 

chémia          1 1 

biológia        1 1 1 3 

Človek  

a spoločnosť 

 

 

 

vlastiveda      2 2 

1 

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/náboženstvo  

     1 1 1 1 

1 

1 5 

Človek a svet 

 

pracovné 

vyučovanie 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 4 

1 

4 

1 

4 

2 

4 

1 

4 

1 

31 

svet práce         0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

Umenie 

a kultúra 

 

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

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Zdravie 

a pohyb 

telesná  a športová 

výchova 

2 2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 2 2 

1 

2 2 20 

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

Voliteľné (disponibilné hodiny)   2   4  4 4 4  4   3 4 4 4 37 

Spolu:  20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 251 
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Vzdelávací program pre žiakov so stredným stupňom mentálneho 

postihnutia 

ISCED 1– primárne vzdelávanie 

 
 

Charakteristika, špecifiká a dĺžka výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania 

Charakteristika výchovy a vzdelávania 

Vzdelávanie je zamerané na 

 maximálny možný rozvoj žiakov s mentálnym postihnutím po stránke psychickej, 

fyzickej a emocionálnej, 

 na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť na praktický život, 

 schopnosť žiakov osvojiť si základy vzdelania a pokračovať vo vzdelávaní 

v praktickej škole. 

 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 

 Žiakovi so stredným stupňom mentálneho postihnutia a narušenou komunikačnou 

schopnosťou (symptomatickou poruchou reči) poskytuje individuálnu alebo skupinovú 

logopedickú terapiu školský logopéd. 

Žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia môžu byť vzdelávaní 

a) v špeciálnych základných školách, 

b) v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím v základnej škole alebo 

v domove sociálnych služieb 

c) v triedach základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii (podľa § 94, 

ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z). 

 

Dĺžka výchovy a vzdelávania 

 Špeciálna základná škola – variant B má desať ročníkov s možnosťou zriadenia 

prípravného ročníka. 

 Žiakovi skončilo plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia 

povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania, alebo dňom 31. 

augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16.rok veku (§ 22 ods.1 

zákon č. 245/2008). 

 Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie 

až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku (podľa § 22 ods. 3 

zákona č.245/2008 Z. z .). 

 

Podmienky prijímania 

Podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím určuje § 7 ods. 1 

až 4 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách. 

 

Vzdelávacie štandardy 

Pre žiakov s mentálnym postihnutím nie sú vypracované vzdelávacie štandardy, čo vyplýva 

z charakteru postihnutia žiakov. 

 

Vzdelávacie oblasti 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je 

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

 

Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 

o získanom vzdelaní 

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne: 

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

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

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

 

 
ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO 

POSTIHNUTIA S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM. ISCED 1– PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ 
ČLOVEK A PRÍRODA VECNÉ UČENIE 

ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA 

/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO 

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 

 

 

 

 

V školskom roku 2017/2018 vzdelávanie prebieha v prípravnom, 1.2.3. a 5.6.7. ročníku  

Podľa nového vzdelávacieho programu od 1.9.2016 a v ostatných ročníkoch podľa 

programu od 1.9.2009.  
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Rámcové učebné plány 

ISCED 1 

Školský vzdelávací program pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia s 

vyučovacím jazykom slovenským 

           

Vzdelávacia 

Oblasť 

 

Predmet/ročník 

 

pr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Spolu 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra 

 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 

rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 31 

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

2 1 1 1 1 1 1     8 

Matematika 

a práca  s 

informáciami 

Matematika  2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

31 

informatika         1 1 1 1 4 

Človek 

a príroda 

 

vecné učenie 1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 2 2 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

25 

Človek  

a hodnoty  

etická výchova 

/náboženská 

výchova/ 

     1 1 1 1 1 1 6 

Človek a svet 

práce 

 

pracovné 

vyučovanie 

4 

1 

4 4 4 4 4 4 5 4,5 

0,5 

4,5 

0,5 

4,5 

0,5 

48 

svet práce         0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

Umenie 

a kultúra 

 

hudobná  výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Zdravie 

a pohyb 

telesná  

a športová 

výchova 

2 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

22 

Základ  18 18 19 20 20 21 21 22 22 22 22 225 

Voliteľné (disponibilné hodiny)   2   4  4 4 4  4   4 4 4 4 4 42 

Spolu:  20 22 23 24 24 25 25 26 26 26 26 267 
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Vzdelávací program pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom 

mentálneho postihnutia 

ISCED 1– primárne vzdelávanie 

 
1. Vzdelávacie oblasti 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania 

a z kľúčových kompetencií. 

 

2. Charakteristika, špecifiká a dĺžka vzdelávania a podmienky prijímania 

 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 

 Žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia sa vzdelávajú podľa 

individuálnych vzdelávacích programov. Pri organizácii vyučovania sa odporúča 

predovšetkým blokové vyučovanie. 

 V prípade, že žiak zvládol obsah vzdelávania a splnil kritéria na prijatie do 

špeciálnej základnej školy - variant B, môže tam byť preradený. 

 Žiakovi s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 

a narušenou komunikačnou schopnosťou (symptomatickou poruchou reči) poskytuje 

individuálnu alebo skupinovú logopedickú intervenciu školský logopéd. 

Žiaci s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia môžu byť 

vzdelávaní 

a) v špeciálnych základných školách, 

b) v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím v základnej škole alebo 

v domove sociálnych služieb, 

c) v triedach základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii (podľa § 94 

ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z). 

 

Dĺžka vzdelávania 

 Vyučovací čas žiaka je 20 hodín týždenne. 

 Vyučovacie hodiny vzhľadom na psychické osobitosti detí sú členené do kratších 

časových úsekov. 

 Dĺžka časových úsekov sa stanovuje individuálne. 

 

Podmienky prijímania 

Podmienky prijímania žiaka do špeciálnej základnej školy určuje § 7 ods. 1 až 4 vyhlášky č. 

322/2008 Z. z. o špeciálnych školách. 

 

3. Vzdelávacie štandardy 

Pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia nie sú vypracované 

vzdelávacie štandardy, čo vyplýva z charakteru postihnutia žiakov. 
 

4. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy 

     a vzdelávania 

Formy organizácie výchovy a vzdelávania 

 dennou formou (poldenné v dopoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných 

dní v týždni), 

 formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 
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5. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 

    o získanom vzdelaní 

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne: 

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

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

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

 

 
 

ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV S HLBOKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO 

POSTIHNUTIA S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM. ISCED 1– PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ 

ROZVÍJANIE SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH 

ZRUČNOSTÍ 

ĆLOVEK A PRÍRODA  VECNÉ UČENIE 

ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA 

/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA 

INFORMATIKA  

ČLOVEK A SVET PRÁCE PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

UMENIE A KULTÚRA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB ZDRAVOTNÁ TELESNÁ VÝCHOVA 

 

 

 

 

 

V školskom roku 2017/2018 vzdelávanie prebieha v prípravnom, 1.2.3. a 5.6.7. ročníku  

Podľa nového vzdelávacieho programu od 1.9.2016 a v ostatných ročníkoch podľa 

programu od 1.9.2009.  
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Rámcové učebné plány 

 

ISCED 1 

Školský vzdelávací program pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia – variant C 

 

 

 

Vzdelávacia 

Oblasť 

 

Predmet/ročník 

 

pr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Spolu 

Jazyk 

a komunikácia 

rozvíjanie 

komunikačnej  

schopností 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 38 

rozvíjanie 

sociálnych 

zručností  

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 18 

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 15 

Matematika 

a práca  s 

informáciami 

Matematika  2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 2 2 2 2 2 2 22 

informatika         0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

Človek 

a príroda 

 

vecné učenie 1 1 1 1 1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

Človek  

a hodnoty  

etická výchova 

/náboženská 

výchova/ 

       1 1 1 1 4 

Človek a svet 

práce 

 

pracovné 

vyučovanie 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

1 

3 

2 

3 

2 

2,5 

1,5 

3,5 

0,5 

3,5 

0,5 

3,5 

0,5 

27 

Umenie 

a kultúra 

 

hudobná  výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Zdravie 

a pohyb 

Zdravotná telesná 

výchova  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

Základ  18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 192 

Voliteľné (disponibilné hodiny)   2   2  2 2 2  3   3 3 3 3 3 28 

Spolu:  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220 
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Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím 

ISCED 1– primárne vzdelávanie 

 
1. Cieľ 

Cieľmi primárneho vzdelávania žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím je rozvinutie kľúčových kompetencií 

(spôsobilostí) na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná a maximálne možné 

integrovanie do spoločnosti. 

 

2. Stupeň vzdelania 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 

3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie 

s doložkou (ISCED 1). 

 

3. Profil absolventa 

Žiak je pripravený na ďalšie vzdelávanie a prípravu na povolanie v praktickej škole alebo 

v odbornom učilišti v oblasti komunikácie, sociálnych a manuálnych zručností. 

 

4. Vzdelávacie oblasti 
ZÁKLADNÉ PREDMETY 
Obsah vzdelávania určený pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

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

vzdelávaní.  

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

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

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

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

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

stredný stupeň mentálneho postihnutia, nepostupuje automaticky podľa strednej, t. j. druhej 

úrovne obsahu vzdelávania príslušného predmetu, ale pedagóg zvolí pre neho tú úroveň, ktorú 

je na základe svojich predpokladov schopný zvládať. Pre žiaka v rôznych vyučovacích 

predmetoch možno určiť rôznu úroveň obsahu vzdelávania. 

Ak žiak vďaka systematickej špeciálnopedagogickej starostlivosti prejaví vyššiu úroveň 

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

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

nezvládaní úloh vychádzajúcich z pôvodne nastavenej úrovne obsahu vzdelávania 

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

upevňovaniu učiva predchádzajúceho ročníka. 

 

5. Špecifiká výchovy a vzdelávania 

 Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím sa vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

 Obsah a ciele obsiahnuté v obsahu vzdelávania sa prispôsobujú individuálnym 

osobitostiam každého žiaka. 

 Obsah vzdelávania sa poníma ako podklad, ktorý má učiteľ tvorivo rozvíjať 

(rozširovať alebo redukovať) v závislosti od potenciálu a osobnostných vlastností 

každého žiaka. Môže sa stať, že stav žiaka si bude vyžadovať také tempo práce, ktoré 
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nedovolí v priebehu jedného školského roka splniť ciele vyučovacieho predmetu 

príslušného ročníka. V tom prípade sa v nasledujúcom ročníku, ak to vyžaduje 

charakter predmetu pre nadväznosť učiva, začne neprebratým učivom 

predchádzajúceho ročníka a nie učivom toho ročníka, do ktorého žiak postúpil. 

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

poruchou s mentálnym postihnutím môže posledný ročník svojej školskej dochádzky 

ukončiť aj učivom nižšieho ročníka. 

 Pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím nie sú určené vzdelávacie štandardy pre jednotlivé ročníky, 

ktoré by bolo nutné splniť pre postup do ďalšieho ročníka. 

 Vyučujúci uplatňuje primeranosť nárokov na základe dispozícií žiaka, ktoré majú 

vplyv na prognózu jeho vývinu s cieľom zlepšovať jeho vedomosti, zručnosti 

a návyky a zvyšovať tým jeho šance na zlepšovanie kvality jeho života. 

 

6. Dĺžka výchovy a vzdelávania 

Základná škola pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím má deväť ročníkov, s možnosťou zriadenia prípravného ročníka.. 

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

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

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

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

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

dokumentácii sa vyznačuje ten postupový ročník, ktorého obsah vzdelávania žiak 

v príslušnom školskom roku plní; rok školskej dochádzky sa vyznačí podľa jeho skutočného 

poradia. 

 

7. Podmienky prijímania 

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

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

Pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím nie sú určené vzdelávacie štandardy. 

 
 
ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV  S AUTIZMOM ALEBO ĎAĽŠÍMI 

PERVAZÍVNYMI VŹVINOVŹMI PORUCHAMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM S VYUČOVACÍM JAZYKOM 

SLOVENSKÝM. ISCED 1– PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI 

A SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ  

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ 

A PÍSANIE 
ČLOVEK A PRÍRODA VECNÉ UČENIE 

FYZIKA 

CHÉMIA 

BIOLÓGIA 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ VLASTIVEDA 

DEJEPIS 

GEOGRAFIA 

OBČIANSKA NÁUKA 
ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA 

/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO  

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 

 

 

 

 

 

 

V školskom roku 2017/2018 vzdelávanie prebieha v prípravnom, 1.2.3. a 5.6.7. ročníku  

Podľa nového vzdelávacieho programu od 1.9.2016 a v ostatných ročníkoch podľa 

programu od 1.9.2009.  
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Rámcové učebné plány 

 

Vzdelávacia 

Oblasť 

 

Predmet/ročník 

 

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

Jazyk 

a 

komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra 

2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 35 

rozvíjanie 

komunikačnej 

schopnosti 

s sociálnych 

zručností  

8 7 8 8 7 4 4 2 2 2 52 

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností a písanie 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

     5 

Matematika 

a práca  s 

informáciami 

Matematika  3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

 

4 4 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

38 

informatika         1 1 1 3 

Človek 

a príroda 

 

vecné učenie  1 1 1       3 

fyzika         1 1 1 3 

chémia          1 1 

biológia        1 1 1 3 

Človek  

a spoločnosť 

 

 

 

vlastiveda      2 3 3    8 

dejepis         1 1 1 3 

geografia        1 1 1 3 

občianska náuka        1 1 1 3 

Človek  

a hodnoty 

etická výchova 

/náboženská 

výchova/náboženstvo 

     1 1 1 1 1 5 

Človek a svet 

práce  

 

pracovné 

vyučovanie 

 

1 

 

2 

1 

2 

1 

2 2 2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

19 

Umenie 

a kultúra 

 

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

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Zdravie 

a pohyb 

telesná  a športová 

výchova 

2 2 

 

2 

 

2 2 2 2 2 2 2 20 

Základ  19 20 22 22 22 23 23 24 24 25 224 

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

Spolu:  20 22 23 24 24 25 25 26 26 27 243 
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Školský vzdelávací program  

 

Trieda pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím je na našej škole zriadená od 1. 9. 2005.   

  

 Priestorové úpravy, ktoré škola zrealizovala: 

 trieda je  vybavená špeciálnym viacúčelovým nábytkom, sú vytvorené štruktúrované 

priestory na individuálne vzdelávanie žiakov, teda každý žiak pracuje vo vlastnom 

pracovnom kúte, 

 v triede je vytvorený priestor pre relaxáciu, resp. nenáročnú pohybovú aktivitu počas 

vyučovania – stacionárny bicykel, 

 trieda je vybavená audiovizuálnou technikou na vysokej úrovni (CD - prehrávač, PC, 

tlačiareň) 

  

Odborné personálne zabezpečenie: 

 v triede pôsobia dvaja pedagogickí zamestnanci,  z toho 1 špeciálny pedagóg, 

ktorý realizuje edukáciu žiakov s použitím špeciálnych vyučovacích metód, 

stratégií a postupov, 

 v triede tiež pôsobí jeden asistent, ktorý dbá o bezpečnosť žiakov pri pobyte 

v relaxačnej miestnosti a asistuje pri samoobslužných, resp. stravovacích 

aktivitách žiakov. 

  

Materiálno-technické zabezpečenie pre vzdelávanie týchto žiakov: 

 špeciálne učebné materiály zhotovené na suchý zips (pracovné listy, materiály na 

nácvik globálneho čítania), 

 krabicové úlohy zamerané na rozvíjanie jednotlivých kompetencií žiakov,  

 názorný materiál (reálne predmety, makety, obrázky, knihy, časopisy, piktogramy, 

komunikačné karty, komunikačné slovníky), 

 fit lopty,  náčinie a náradie na rozvíjanie a nácvik pohybovej koordinácie 

(rehabilitačné ježe), a rehabilitačné lopty, 

 rytmické a melodické hudobné nástroje označené piktogramami, hudobné nahrávky - 

CD, DVD, 

 tangramy, skladačky, mozaiky, puzzle, domino, pexeso, hlavolamy, 

 bublifuky, vrtuľky, rôznofarebné slamky, 

 audiovizuálna technika, počítač,  

 korkové nástenky, magnetická tabuľa, sklený paravan na maľovanie 

 prírodniny a odpadový materiál. 

 Individuálny výchovno-vzdelávací program: 

     Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím sa vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva 

triedny učiteľ- kvalifikovaný špeciálny pedagóg. Obsah a ciele obsiahnuté  v obsahu 

vzdelávania sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam každého žiaka. Individuálny 

vzdelávací program je vypracovaný v spolupráci s centrom špeciálno-pedagogického 

poradenstva, so psychológom a rodičmi žiaka, a to na časové obdobie celého školského roka. 

Triedny učiteľ  individuálne vzdelávacie programy rozpracúva do podoby individuálnych 

vzdelávacích plánov na časové obdobie 3 mesiace v pravidelných intervaloch v priebehu 

školského roka.  
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Špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov: 

     Žiaci sú hodnotení v súlade s metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

s autizmom, ktoré schvaľuje Ministerstvo školstva SR. Pri priebežnom i súhrnnom hodnotení 

a klasifikácii sú vo všetkých vyučovacích a výchovných predmetoch vo všetkých ročníkoch 

na našej škole hodnotení slovne.  

  

Organizácia vyučovania 

 vyučovací proces riadi špeciálny pedagóg / triedny učiteľ /, 

 každý žiak postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu vypracovaného 

v súlade so štátnym, resp. školským vzdelávacím programom, 

 postupujeme v súlade s programom TEACCH (štrukturované a vizualizované 

prostredie triedy) s využitím individuálneho prístupu ku žiakovi, 

 v maximálnej miere využívame vo vyučovacom procese prvky muzikoterapie, 

arteterapie, hippoterapie, ergoterapie 

 počas vyučovania využívame metódy a prvky alternatívnej a augmentatívnej 

komunikácie, 

 realizujeme blokovú výučbu. 

  Špecifiká výchovy a vzdelávania 

 žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím sa vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho programu, 

 do skupiny pervazívnych vývinových porúch sú zahrnuté tieto diagnostické kategórie: 

detský autizmus (F84.0), atypický autizmus (F84.1),  hyperaktívna porucha spojená 

s metnálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi (F84.4),  

 pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím nie sú určené vzdelávacie štandardy pre jednotlivé ročníky, 

ktoré by bolo nutné splniť pre postup do ďalšieho ročníka 

 obsah vzdelávania v každom vyučovacom predmete je vytvorený na troch úrovniach. 

Prvá, najnižšia úroveň zahŕňa najnižšie požiadavky z hľadiska obsahu učiva 

a posledná, tretia úroveň určuje najvyššie požiadavky, 

 voľba úrovne (obsahu vzdelávania) sa nemôže riadiť diagnostikovaným stupňom 

mentálneho postihnutia žiaka 

 pre žiaka v rôznych vyučovacích predmetoch možno určiť rôznu úroveň obsahu 

vzdelávania, 

 obsah a ciele obsiahnuté v obsahu vzdelávania sa prispôsobujú individuálnym 

osobitostiam každého žiaka, 

 žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím môže posledný ročník svojej školskej dochádzky ukončiť aj učivom 

nižšieho ročníka. 

 Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 výchovné a vzdelávacie stratégie sú v kompetencii špeciálneho pedagóga pôsobiaceho 

v triede pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím, pričom vychádzajú z individuálnych potrieb, možností, 

schopností, resp. vývinovej úrovne žiaka, 

 čo sa týka organizačných foriem výučby, najfrekventovanejší je individuálny prístup, 

t. j. 1 učiteľ a 2 žiaci, 

 podľa možností a schopností, resp. vývinovej úrovne žiakov môže špeciálny pedagóg 

uplatniť pri niektorých aktivitách  i skupinový prístup - frontálne učenie, 

 v maximálnej miere uplatňujeme prvky arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, 

hipoterapie. 
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2009/2010 
sme uviedli do praxe nový školský vzdelávací program v 1. a 5. ročníku. Snahou školy bolo, 

aby sa do vyučovania zaviedli inovatívne prvky, aby bolo vyučovanie efektívne a aby žiaci 

neboli zbytočne zaťažovaní množstvom neadekvátnych informácii. Tieto ciele sa prejavili vo 

výbere predmetov a v počtoch posilnených hodín. 

ŠkVP bol realizovaný nasledovne:   

Analýza a zhodnotenie realizácie ŠkVP v 1.ročníku: 

MZ v 1. ročníku vyslovilo spokojnosť so zameraním a realizáciou ŠkVP. Zameranie ŠkVP 

preto meniť nebudeme. Návrhy na zmenu hodinových dotácií zapracujeme do ŠkVP aj  

v nasledujúcom  školskom roku.  

MZ  hodnotí dotáciu v predmete Slovenský jazyk a literatúra v rámci ŠkVP pre rozvíjanie 

komunikačných a grafomotorických zručností ako dostatočnú.  

Rovnako pozitívne hodnotí aj hodinovú dotáciu v predmete Pracovné vyučovanie. 

Analýza a zhodnotenie realizácie ŠkVP v 5.ročníku: 

MZ  hodnotí dotáciu v predmete Slovenský jazyk a literatúra v rámci ŠkVP ako dostatočnú. 

Obsahové zameranie chce v novom školskom roku zamerať viac na prácu s textom a posilniť 

tak rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

MZ kladne hodnotí hodinovú dotáciu v predmete matematika. Dotácia je dostačujúca pre 

zvládnutie obsahu predmetu. Navrhuje pokračovať v nastúpenom trende. 

Obohatenie učebných osnov v ŠZŠ predmetom Informatická výchova je nesporné a vzhľadom 

k možnostiam školy je polhodinová dotácia dostačujúca.  

Vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce MZ skonštatovalo opodstatnenie a prínos 

predmetu Ľudové remeslá. Hodiny boli realizované zážitkovou formou. Žiaci tiež boli 

pripravovaní na prezentácie, v ktorých reprezentovali svoje výrobky. 

MZ vyslovilo požiadavku na zaradenie hodinovej dotácie v predmete Vlastiveda v 5. ročníku 

tak, aby sa vyučovali 3 hodiny týždenne (ŠVP – 2 hodiny + ŠkVP – 1 hodina). 

Analýza a zhodnotenie realizácie ŠkVP v pomocnej triede:  

MZ pozitívne hodnotilo zaradenie 2 hodín dotácie do vzdelávacej oblasti  Zdravie a pohyb. 

Táto dotácia je plne postačujúca a vyhovujúca v pomocnej triede. 

Naopak, hodinová dotácia v predmete Slovenský jazyk a literatúra – rozvoj grafomotorických 

zručností nie je na základe doterajších skúseností potrebná. Rovnako nie je potrebná ani 

hodinová dotácia v predmete Matematika. Dotácia môže byť presunutá do iných predmetov – 

výchovných predmetov. 
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Závery: 

MZ nekonštatovalo problémy pri napĺňaní ŠkVP. Naopak, realizáciou doplnených hodín sú 

poznatky kompaktnejšie a celistvejšie. Žiaci tiež majú väčšiu možnosť zážitkového 

a projektového vyučovania. 

MZ pozitívne hodnotí prínos ŠkVP. Konštatuje skvalitnenie komunikačných zručností žiakov. 

Navrhuje pokračovať v nastúpenom trende.   

2010/2011   

Analýza a zhodnotenie realizácie ŠkVP v 2.ročníku: 

V školskom roku 2010/2011  MZ v 2. ročníku vyslovilo spokojnosť so zameraním 

a realizáciou ŠkVP. Zameranie ŠkVP preto meniť nebudeme. Návrhy na zmenu hodinových 

dotácií zapracujeme do ŠkVP aj  v nasledujúcom  školskom roku.  

MZ  hodnotí dotáciu v predmete Slovenský jazyk a literatúra v rámci ŠkVP pre rozvíjanie 

komunikačných a grafomotorických zručností ako dostatočnú, taktiež dotácia na matematiku 

je opodstatnená. 

Rovnako pozitívne hodnotí aj hodinovú dotáciu v predmete Telesná výchova. 

Analýza a zhodnotenie realizácie ŠkVP v 6.ročníku: 

MZ  hodnotí dotáciu v predmete Slovenský jazyk a literatúra v rámci ŠkVP ako dostatočnú. 

Naďalej sa budeme zameriavať na prácu s textom a posilňovať  rozvoj čitateľskej 

gramotnosti. 

MZ kladne hodnotí hodinovú dotáciu v predmete matematika. Dotácia je dostačujúca pre 

zvládnutie obsahu predmetu. Navrhuje pokračovať v nastúpenom trende.Obohatenie 

učebných osnov v ŠZŠ predmetom Informatická výchova je nesporné a vzhľadom 

k možnostiam školy je hodinová dotácia dostačujúca.  

Vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce MZ skonštatovalo opodstatnenie a prínos 

predmetu Ľudové remeslá. Hodiny boli realizované zážitkovou formou. Žiaci tiež boli 

pripravovaní na prezentácie, v ktorých reprezentovali svoje výrobky.MZ kladne hodnotí 

zaradenie hodinovej dotácie v predmete etická výchova.  

V šiestom  ročníku sa žiaci našej školy tvorivo zapojili do nového predmetu „Učíme sa učiť 

“. Prvý krát pracovali žiaci  s pracovnými listami inštrumentálneho obohacovania od 

Feuersteina, V tematických plánoch bolo časovo plánované prebratie viacerých inštrumentov, 

nakoľko v 6. ročníku sú v našej škole len dvaja žiaci, ktorí dosť často chýbali, nepodarilo sa 

nám zrealizovať prebratie všetkých pracovných materiálov. V budúcom školskom roku budú 

tí istí žiaci pokračovať v práci s inštrumentmi naďalej. Prebrali sme inštrumenty- 

Usporiadanie bodov v priestore a Orientácia v priestore. V tomto novom vzdelávacom 

predmete nie je možné časovo- tematicky naplánovať jednotlivé aktivity, nakoľko nie je 

možné odhadnúť žiakov a ich limitované kognitívne funkcie. 

 V školskom roku 2010/2011 sa vyučovala Vlastiveda v šiestom ročníku podľa návrhu 

štátneho vzdelávacieho programu, čo je 3 hodiny týždenne (99 hodín ročne). Ďalšia časová 

dotácia sa do školského vzdelávacieho programu nepridávala, pretože na základe skúseností 

sme predpokladali, že sa obsah učiva za tento čase bez problémov stihne. 

 Obsah učiva  vlastivedy v tomto školskom roku bol prebratý podľa plánu, celok bol 

rozdelený  na Náuku o spoločnosti, ktorá sa preberala v 1. polroku školského roka 

a obsahovala časti – Zem a jej zobrazenie, Slovenská republika, Začiatky našich národných 
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dejín 5.-15. storočie. Podľa plánu bolo týmto témam venovaných 44 hodín výkladu 

a utvrdzovania prebratého učiva a 6 hodín zamerané na opakovanie prebratého učiva. 

 V 2. polroku sa na hodinách vlastivedy preberala Náuka o prírode, ktorá obsahovala 

tieto časti – Živá príroda, Neživá príroda, Poznávanie látok, Porovnávanie a meranie, 

Elektrická energia. Podľa plánu bolo týmto témam venovaných 47 vyučovacích hodín, z čoho 

37 hodín výkladu a utvrdzovania učiva, 8 hodín opakovanie a preverovanie nadobudnutých 

vedomostí a 2 hodiny vychádzky.  

 Plánovaný obsah učiva vlastivedy bol prebratý a časová dotácia navrhnutá školským 

vzdelávacím programom bola dostačujúca.    

Analýza a zhodnotenie realizácie ŠkVP v pomocnej triede:  

MZ pozitívne hodnotilo zaradenie 2 hodín dotácie do vzdelávacej oblasti  Zdravie a pohyb. 

Táto dotácia je plne postačujúca a vyhovujúca v pomocnej triede. 

V MZ pozitívne hodnotilo zaradenie 2 hodín dotácie do vzdelávacej oblasti  Matematika 

a práca s informáciami . Táto dotácia je plne postačujúca a vyhovujúca v pomocnej triede. 

V oboch ročníkoch  2. a  6. B. variantu ŠZŠ za osvedčili časové dotácie v jednotlivých 

oblastiach.   

Závery: 

MZ nekonštatovalo problémy pri napĺňaní ŠkVP. Naopak, realizáciou doplnených hodín sú 

poznatky kompaktnejšie a celistvejšie. Žiaci tiež majú väčšiu možnosť zážitkového 

a projektového vyučovania. 

MZ pozitívne hodnotí prínos ŠkVP. Konštatuje skvalitnenie komunikačných zručností žiakov. 

Navrhuje pokračovať v nastúpenom trende.   

2011/2012  
Vzdelávanie žiakov v 4. ročníku a 8. až 9. ročníku bolo zabezpečené učebnými plánmi 

a osnovami pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktoré schválilo 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 22. augusta 2007 pod číslom CD – 2007 – 

15605/32498 -1 : 096 s účinnosťou od 1. septembra 2007 pre všetky varianty A, B C. 

Vzdelávanie autistických žiakov 4. ročníku a 8. až 9. ročníku bolo zabezpečené učebnými 

plánmi a osnovami pre prípravný až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov 

s autizmom s mentálnym postihnutím, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej 

republiky dňa 14. júla 2005 pod číslom CD – 2005 – 16699/20629 - 1 : 095 s účinnosťou od 

1. septembra 2005.  

V školskom roku 2011/2012 sme uviedli do praxe nový školský vzdelávací program 

v 1.2.3.5.6. a 7. ročníku. Snahou školy bolo, aby sa do vyučovania zaviedli inovatívne 

prvky, aby bolo vyučovanie efektívne a aby žiaci neboli zbytočne zaťažovaní množstvom 

neadekvátnych informácii. Tieto ciele sa prejavili vo výbere predmetov a v počtoch 

posilnených hodín. 

Závery: 

MZ nekonštatovalo problémy pri napĺňaní ŠkVP. Naopak, realizáciou doplnených hodín sú 

poznatky kompaktnejšie a celistvejšie. Žiaci tiež majú väčšiu možnosť zážitkového 

a projektového vyučovania. 
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MZ pozitívne hodnotí prínos ŠkVP. Konštatuje skvalitnenie komunikačných zručností žiakov. 

Navrhuje pokračovať v nastúpenom trende.   

2012/2013 
Vedenie školy vypracovalo plán práce školy na školský rok 2012/2013, ktorým sa činnosť 

školy počas školského roku usmerňovala. 

Všetky rozhodujúce úlohy stanovené plánom školy ( predovšetkým úlohy pedagogického 

charakteru ) sa podarilo splniť. 

Vzdelávanie žiakov v 9. ročníku bolo zabezpečené učebnými plánmi a osnovami pre 

špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktoré schválilo Ministerstvo 

školstva Slovenskej republiky dňa 22. augusta 2007 pod číslom CD – 2007 – 15605/32498 -1 

: 096 s účinnosťou od 1. septembra 2007 pre všetky varianty A, B C. 

Vzdelávanie autistických žiakov 9. ročníku bolo zabezpečené učebnými plánmi a osnovami 

pre prípravný až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s autizmom s mentálnym 

postihnutím, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 14. júla 2005 pod 

číslom CD – 2005 – 16699/20629 - 1 : 095 s účinnosťou od 1. septembra 2005.  

V školskom roku 2012/2013 sme uviedli do praxe nový školský vzdelávací program 

v 1.2.3.4.5.6.7.8 ročníku. Snahou školy bolo, aby sa do vyučovania zaviedli inovatívne 

prvky, aby bolo vyučovanie efektívne a aby žiaci neboli zbytočne zaťažovaní množstvom 

neadekvátnych informácii. Tieto ciele sa prejavili vo výbere predmetov a v počtoch 

posilnených hodín. 

 Závery: 

MZ nekonštatovalo problémy pri napĺňaní ŠkVP. Naopak, realizáciou doplnených hodín sú 

poznatky kompaktnejšie a celistvejšie. Žiaci tiež majú väčšiu možnosť zážitkového 

a projektového vyučovania. 

MZ pozitívne hodnotí prínos ŠkVP. Konštatuje skvalitnenie komunikačných zručností žiakov. 

Navrhuje pokračovať v nastúpenom trende.   

2013/2014  
Vedenie školy vypracovalo plán práce školy na školský rok 2013/2014, ktorým sa činnosť 

školy počas školského roku usmerňovala. 

Všetky rozhodujúce úlohy stanovené plánom školy ( predovšetkým úlohy pedagogického 

charakteru ) sa podarilo splniť. 

Vzdelávanie žiakov v 9. ročníku bolo zabezpečené učebnými plánmi a osnovami pre 

špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktoré schválilo Ministerstvo 

školstva Slovenskej republiky dňa 22. augusta 2007 pod číslom CD – 2007 – 15605/32498 -1 

: 096 s účinnosťou od 1. septembra 2007 pre všetky varianty A, B C. 

Vzdelávanie autistických žiakov 9. ročníku bolo zabezpečené učebnými plánmi a osnovami 

pre prípravný až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s autizmom s mentálnym 

postihnutím, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 14. júla 2005 pod 

číslom CD – 2005 – 16699/20629 - 1 : 095 s účinnosťou od 1. septembra 2005.  

V školskom roku 2012/2013 sme uviedli do praxe nový školský vzdelávací program 

v 1.2.3.4.5.6.7.8 ročníku. Snahou školy bolo, aby sa do vyučovania zaviedli inovatívne 

prvky, aby bolo vyučovanie efektívne a aby žiaci neboli zbytočne zaťažovaní množstvom 
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neadekvátnych informácii. Tieto ciele sa prejavili vo výbere predmetov a v počtoch 

posilnených hodín. 

Závery: 

MZ nekonštatovalo problémy pri napĺňaní ŠkVP. Naopak, realizáciou doplnených hodín sú 

poznatky kompaktnejšie a celistvejšie. Žiaci tiež majú väčšiu možnosť zážitkového 

a projektového vyučovania. 

MZ pozitívne hodnotí prínos ŠkVP. Konštatuje skvalitnenie komunikačných zručností žiakov. 

Navrhuje pokračovať v nastúpenom trende.   

2014/2015  
Vedenie školy vypracovalo plán práce školy na školský rok  2014/2015, ktorým sa činnosť 

školy počas školského roku usmerňovala. 

Všetky rozhodujúce úlohy stanovené plánom školy ( predovšetkým úlohy pedagogického 

charakteru ) sa podarilo splniť.  

Vzdelávanie žiakov vo všetkých ročníkoch   bolo zabezpečené učebnými plánmi a osnovami 

pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktoré schválilo 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 22. augusta 2007 pod číslom CD – 2007 – 

15605/32498 -1 : 096 s účinnosťou od 1. septembra 2007 pre všetky varianty A, B C. 

Vzdelávanie autistických žiakov bolo zabezpečené učebnými plánmi a osnovami pre 

prípravný až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s autizmom s mentálnym 

postihnutím, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 14. júla 2005 pod 

číslom CD – 2005 – 16699/20629 - 1 : 095 s účinnosťou od 1. septembra 2005.  

V školskom roku 2012/2013 sme uviedli do praxe nový školský vzdelávací program. Snahou 

školy bolo, aby sa do vyučovania zaviedli inovatívne prvky, aby bolo vyučovanie efektívne 

a aby žiaci neboli zbytočne zaťažovaní množstvom neadekvátnych informácii. Tieto ciele sa 

prejavili vo výbere predmetov a v počtoch časovo dotovaných hodín.  V školskom roku 

2014/2015 sa po prvý krát realizovalo podľa nového vzdelávacieho programu vzdelávanie 

žiakov v 10. Ročníku variant B a variant C.  Časové dotácie boli pridané do rôznych 

predmetov podľa potreby.  

Závery: 

MZ nekonštatovalo problémy pri napĺňaní ŠkVP. Naopak, realizáciou doplnených hodín sú 

poznatky kompaktnejšie a celistvejšie. Žiaci tiež majú väčšiu možnosť zážitkového 

a projektového vyučovania. 

MZ pozitívne hodnotí prínos ŠkVP. Konštatuje skvalitnenie komunikačných zručností žiakov. 

Navrhuje pokračovať v nastúpenom trende.   
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2015/2016  
Vedenie školy vypracovalo plán práce školy na školský rok  2015/2016, ktorým sa činnosť 

školy počas školského roku usmerňovala. 

Všetky rozhodujúce úlohy stanovené plánom školy (predovšetkým úlohy pedagogického 

charakteru) sa podarilo splniť.   

Vzdelávanie žiakov vo všetkých ročníkoch   bolo zabezpečené učebnými plánmi a osnovami 

pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktoré schválilo 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 22. augusta 2007 pod číslom CD – 2007 – 

15605/32498 -1 : 096 s účinnosťou od 1. septembra 2007 pre všetky varianty A, B C. 

Vzdelávanie autistických žiakov bolo zabezpečené učebnými plánmi a osnovami pre 

prípravný až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s autizmom s mentálnym 

postihnutím, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 14. júla 2005 pod 

číslom CD – 2005 – 16699/20629 - 1 : 095 s účinnosťou od 1. septembra 2005.  

V školskom roku 2012/2013 sme uviedli do praxe nový školský vzdelávací program. Snahou 

školy bolo, aby sa do vyučovania zaviedli inovatívne prvky, aby bolo vyučovanie efektívne 

a aby žiaci neboli zbytočne zaťažovaní množstvom neadekvátnych informácii. Tieto ciele sa 

prejavili vo výbere predmetov a v počtoch časovo dotovaných hodín.  V školskom roku 

2015/2016 sa po prvý krát realizoval  celý vzdelávací program v plnom rozsahu. Jednotlivé 

časové dotácie boli pridelené podľa platného školského vzdelávacieho programu.  

Závery: 

MZ nekonštatovalo problémy pri napĺňaní ŠkVP. Naopak, realizáciou doplnených hodín sú 

poznatky kompaktnejšie a celistvejšie. Žiaci tiež majú väčšiu možnosť zážitkového 

a projektového vyučovania. 

MZ pozitívne hodnotí prínos ŠkVP. Konštatuje skvalitnenie komunikačných zručností žiakov. 

Navrhuje pokračovať v nastúpenom trende.   

2016/2017  
Vedenie školy vypracovalo plán práce školy na školský rok  2016/2017,  ktorým sa činnosť 

školy počas školského roku usmerňovala. Všetky rozhodujúce úlohy stanovené plánom školy, 

predovšetkým úlohy pedagogického charakteru sa podarilo splniť.  

Vzdelávanie žiakov vo všetkých ročníkoch   bolo zabezpečené učebnými plánmi a osnovami 

pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Vzdelávací program 

vypracoval Štátny pedagogický ústav. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 s platnosťou od 1. 9. 2016. Podľa tohto 

programu sa vyučovalo na škole len v prípravnom, 1. 2. 5. a 6. ročníku vo všetkých 

variantoch A, B a C i v autistickej triede. Vzdelávanie v ostatných ročníkoch prebiehalo 

podľa programov, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa pod číslom 

CD -2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009 s účinnosťou od 1. septembra 2007 pre 

všetky varianty A, B C i autistickú triedu.   

 Snahou školy bolo, aby sa do vyučovania zaviedli inovatívne prvky, aby bolo 

vyučovanie efektívne a aby žiaci neboli zbytočne zaťažovaní množstvom neadekvátnych 

informácii. Tieto ciele sa prejavili vo výbere predmetov a v počtoch časovo dotovaných 

hodín.    

 



Špeciálna základná škola, Továrenská 63/1 Myjava 
 

 

Závery: 

MZ nekonštatovalo problémy pri napĺňaní ŠkVP. Naopak, realizáciou doplnených hodín sú 

poznatky kompaktnejšie a celistvejšie. Žiaci tiež majú väčšiu možnosť zážitkového 

a projektového vyučovania. 

MZ pozitívne hodnotí prínos ŠkVP. Konštatuje skvalitnenie komunikačných zručností žiakov. 

Navrhuje pokračovať v nastúpenom trende.   

 

 

 

 

 


