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1.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

1.1 Všeobecná charakteristika školy 

 

 Spojená škola v Myjave bola založená v roku 1962 ako Osobitná škola. Behom 

posledných rokov prešla veľkými zmenami a postupne sa z nej stala moderná  vzdelávacia 

organizácia. Združuje špeciálnu základnú školu, ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym 

postihnutím rôzneho stupňa, žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými  

poruchami s mentálnym postihnutím, školskú družinu, a centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva. Súčasťou vzdelávania je aj vzdelávanie chorých a zdravotne oslabených, ktorí sa 

vzdelávajú v zdravotníckom zariadení. Škola je plne organizovaná a vnútorne sa člení podľa 

stupňa mentálneho postihnutia v zmysle  § 97 ods. 5 a § 94 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 

Z. z. Organizačnou zložkou školy je aj Praktická škola s dvomi triedami a od 1.9.2017 

Špeciálna materská škola s dvomi triedami.   

    

 

1.2 Charakteristika  žiakov (detí) 

 

Dieťa so zdravotným znevýhodnením je dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ŠVVP) (zákon č.245/2008) a požiadavkami na komplexnú starostlivosť. 

V procese výchovy a vzdelávania je potrebné prihliadať a zohľadňovať rýchlejšiu 

unaviteľnosť týchto detí, ich zníženú koncentráciu. Častým javom býva i sociálne zaostávanie 

z dôvodu nedostatočných skúseností s rovesníkmi. U detí so ŠVVP je potrebné zabezpečiť 

ďalšie zdroje na podporu efektívnej výchovy a vzdelávania úpravou podmienok, obsahu, 

foriem, metód, prostredia a prístupov. 

V špeciálnej materskej škole sú rešpektované špecifiká detí, primeranosť požiadaviek, 

podporuje sa u nich sebarealizácia, sebadôvera a primeraná samostatnosť. 

Špeciálna materská škola  pripravuje deti so zdravotným znevýhodnením na život v intaktnej 

spoločnosti, v súlade s osobitosťami a individuálnymi rozvojovými možnosťami danými ich 

zdravotným znevýhodnením. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-

emocionálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Rozvíja ich kognitívne schopnosti, seba-

obslužné, kultúrne, hygienické návyky, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie (ZŠ, ŠZŠ). 

Na  predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov a deti s odloženou 

školskou dochádzkou. Obsah a ciele vzdelávania sa prispôsobujú osobitostiam každého 

dieťaťa. 

 

 

1.3 Charakteristika pedagogického zboru 

 

 Na škole pôsobí riaditeľ a  zástupca riaditeľa.  Pedagogický zbor je  zložený z 

učiteľov, vychovávateľov ŠKD a asistentov učiteľa. Pedagogickí zamestnanci majú dlhoročnú 
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pedagogickú odbornú prax s postihnutými žiakmi. Prevažne všetci učitelia spĺňajú 

kvalifikačné požiadavky na odbornosť – špeciálnu pedagogiku, niektorí si vzdelanie dopĺňajú.  

V  špeciálnej materskej škole  spĺňa požadované kvalifikačné požiadavky iba jedna 

zamestnankyňa a jedna si dopĺňa vzdelanie. Starajú sa o svoj odborný rast, preukazujú 

odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej. komunikácii, motivácii 

detí, ich diagnostikovaní, hodnotení a pozitívnom vedení triedy. Na poskytovaní odborných 

služieb v oblasti výchovného poradenstva a prevencie aj v triedach špeciálnej materskej školy  

sa zúčastňujú zamestnanci CŠPP pri SŠ, ktoré  je súčasťou školy – špeciálni pedagógovia 

a psychológ. 

Výchovný poradca – spolupracuje s pedagógmi, rodičmi. Poskytuje odborno-

metodický servis v oblasti riešenia výchovných problémov,  informuje žiakov, rodičov o 

vhodnom výbere budúceho povolania. 

Asistent učiteľa – spolupracuje s učiteľom v triede, s ostatnými pedagógmi. Vo 

výchovno-vzdelávacom procese pomáha žiakom pri prekonávaní bariér, ktoré vyplývajú z 

jeho postihnutia, spoluorganizuje činnosť žiaka na vyučovacej hodine v súlade s pokynmi 

učiteľa, podieľa sa na vykonávaní pedagogického dozoru v spolupráci s učiteľom. Zúčastňuje 

sa a je nápomocný žiakom s ťažším postihnutím pri rôznych aktivitách školy. 

Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňujú odborných seminárov súvisiacich s 

problematikou výchovy a vzdelávania  žiakov so zdravotným znevýhodnením, študovať 

odborno-špeciálnopedagogickú literatúru je nevyhnutnosťou každého pedagóga. Každodenná 

práca prináša nové poznatky v prístupe k žiakom, v spôsobe učenia mentálne postihnutých 

žiakov, v postupe využívania progresívnych metód, foriem práce. Základom úspechu je 

dôsledná diagnostika žiaka. Pedagógovia absolvovali základné školenie s PC. 

 

V procese ďalšieho vzdelávania pedagógov : 

- zrealizovať odborné školenia, semináre, kurzy, zamerané na psychológiu učiteľa vo 

vyučovacom procese (stres, depresie, pocit vyhorenia, zvládnutie žiakov so závažnými 

psychiatrickými stavmi). 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je zameraný na prácu 

pedagóga, v ktorej sa odzrkadľuje jeho kreativita, prístup k inovačným metódam, znalosť 

problematiky výchovy a vzdelávania mentálne postihnutých žiakov. 

 

 

1.4 Organizácia prijímacieho konania 

 

 Špeciálna materská škola neorganizuje prijímacie konanie. Do špeciálnej materskej 

školy sa dieťa prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie do špeciálnej 

materskej školy a jeho zdokumentovaného zdravotného znevýhodnenia. 

Postup pri prijímaní detí do špeciálnej materskej školy  prebieha podľa § 9 ods.3 zákona 

č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v súlade s § 7 vyhlášky MŠ SR č.322/2008 Z. z. 

o špeciálnych školách.  

O prijatí dieťaťa do špeciálnej materskej školy sa rozhodne po prerokovaní v pedagogickej 

rade školy a schválením riaditeľom školy. 
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1.5  Projekty 

 

   

Infovek:  realizácia od roku 2004 

Čítaj, počúvaj, pozeraj, hovor a urob – projekt Centra špeciálno-pedagogického 

poradenstva (2007) 

Nechajte ma chvíľočku, ja si to premyslím – projekt Centra špeciálno-pedagogického 

poradenstva vyhlásený organizáciou SOCIA -  nadáciou na podporu sociálnych zmien (2008) 

Plavba v mori poznania (2009 – 2011) – projekt Modernizácia, pod záštitou Operačného 

programu vzdelávania a Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ 

Hovorme o jedle - realizácia od roku 2016 so zameraním na utužovanie zdravia  

Domestos pre školy - realizácia od roku 2016 so zameraním na správne hygienické návyky 

 

1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

 Spolupráca s rodičmi žiakov sa neustále rozvíjajú. Rodičia môžu školu navštíviť 

kedykoľvek po vzájomnej dohode s vyučujúcim. Pravidelne 4x v roku sú organizované 

triedne schôdze , rodičia sú informovaní o prospechu a správaní svojich detí. Organizujeme 

pre nich rôzne kultúrne podujatia, na ktorých vystupujú ich deti, taktiež rôzne besedy, 

prednášky. 

V oblasti výchovnovzdelávacieho procesu úzko spolupracujeme s Radou školy, ktorá je 

zostavená z dvoch zástupcov školy, štyroch zástupcov  zriaďovateľa, a štyroch rodičov 

a jedného prevádzkového zamestnanca. Podieľa sa na výchove a vzdelávaní, zasadá 3x 

v roku, prípadne podľa potreby.   

Výchovný poradca má určené konzultačné hodiny, ktoré využívajú rodičia a žiaci.   

Škola úzko spolupracuje s  Občianskym združením PAVUČINKA v Myjave 

a Spoločnosťou  na pomoc osobám  postihnutých autizmom. Základným cieľom je pomoc 

pri integrácii handicapovaných detí do bežného života. Finančne pomáhajú pri vyhodnocovaní 

rôznych  súťaží pre žiakov organizovaných školou v oblasti športovej, výtvarnej, kultúrnej. 

Organizujú tematické výlety a exkurzie. 

 

1.7 Spolupráca s ďalšími organizáciami  

 

 Veľmi dôležitá je spolupráca s Mestským úradom v Myjave, Úradom  práce a sociálnych vecí, 

Mestskou políciou, Centrom tradičnej kultúry Myjava, Domom kultúry Myjava,  s CVČ Myjava, 

s Múzeom SNR Myjava, Mestskou knižnicou Myjava, ZUŠ Myjava a s Hasičským zborom Myjava.   

Rodičia a verejnosť sú priebežne informovaní o činnosti školy formou regionálnej televízie, tlače, 

a webových  stránok  školy. Propagácia školy sa uskutočňuje aj prostredníctvom školského časopisu 

Naše novinky.  
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1.8 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

 Dve triedy špeciálnej materskej školy sú umiestnené v priestoroch bežnej materskej 

školy ako organizačná zložka Spojenej školy v lokalite rodinných domčekov mesta Myjava na 

ulici Hoštáky 671/12. Pracuje v režime poldennej starostlivosti. 

Vstup do triedy špeciálnej materskej školy je bezbariérový. Triedy sú zariadená tak, aby mali 

deti dostatok  priestoru na hry, pohybové a relaxačné cvičenia. Bola schválená len poldenná 

prevádzka. Nábytok spĺňa všetky požiadavky, bezpečnostné i hygienické normy. Základným 

nábytkom pre deti sú stolíky a stoličky. Umiestnené sú vo svetlej časti triedy so správnym 

dopadom svetla.  

Usporiadanie triedy umožňuje komunikáciu dieťaťa pri spoločných hrových 

činnostiach v skupinách. Prístup k hračkám je jednoduchý, dieťaťu umožňuje vytváranie 

hrového prostredia podľa vlastného zámeru, výberu. Taktiež po skončení hrových činností 

umožňuje odkladanie hračiek podľa stanovených pravidiel učiteľmi. 

V triede sú hrové i pracovné kútiky vybavené účelovo, slúžiac na spontánne hry detí ale 

i učiteľmi plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť.  

  V záhrade sú  preliezky, šmykľavka, záhradné sedenie v tieni stromov.  Na dvore 

školy sa nachádza pieskovisko a  ihrisko.  

 

 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU 

 

Predprimárne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením  pri plnení svojich 

cieľov rešpektuje jedinečnosť a možnosti každého dieťaťa.  

Cieľom  predprimárneho vzdelávania detí s narušenou komunikačnou schopnosťou je 

zabezpečovať ich komplexný rozvoj v súlade s ich obmedzenými možnosťami a osobitosťami 

danými mentálnym postihnutím.  

Ciele predprimárneho vzdelávania detí s NKS v  spolupráci s logopédom sú:  

- podieľať sa na spresňovaní diagnózy narušenej komunikačnej schopnosti (ďalej NKS)  

dieťaťa a jej špecifík 

- eliminovať alebo aspoň zmierniť NKS 

- v prípade jej pretrvávania pomáhať dieťaťu s NKS prekonávať jeho prípadnú 

komunikačnú bariéru,  

- rozvíjať a kultivovať komunikačnú schopnosť dieťaťa, 

- v prípade potreby hľadať a využívať najvhodnejšie metódy a techniky alternatívnej 

a augmentatívnej komunikácie 

- pôsobiť preventívne proti vzniku sekundárnych a terciárnych odchýlok a ťažkostí, 

ktoré by mohli vzniknúť dlhodobým pretrvávaním NKS 

 

Ciele predprimárneho vzdelávania detí s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami sú:  
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- vytvoriť podmienky pre docielenie čo najlepšej sociálnej adaptácie a samostatnosti  

v dospelosti, 

- kompenzovať poškodené schopnosti, 

- habilitačne rozvíjať zaostávajúce vývinové schopnosti, 

- znížiť výskyt druhotných problémov (napr. správania), 

- vytvoriť základy adaptívneho správania prostredníctvom výučby každodenných  

praktických schopností pomocou špeciálnych metód, 

- cielene rozvíjať sociálne zručnosti a komunikačnú schopnosť, 

- korigovať neadekvátne správanie dieťaťa,  

- predchádzať vytváraniu stereotypného správania, 

- vytvoriť špecifické, protetické, augmentatívne prostredie, nástroje, metódy správneho  

návykového systému a osvojenia si jeho použitia. 

 

 

2.1 Zameranie školy a stupeň vzdelania 

         
      Predprimárne vzdelávanie (ISCED 0) získa dieťa absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu v špeciálnej materskej škole . 

 

 

2.2 Profil absolventa 

      

       U detí so zdravotným znevýhodnením sa rozvíjajú kompetencie ( spôsobilosti) 

vzhľadom na druh, stupeň a charakter postihnutia. Absolvent predprimárneho vzdelávania je 

pripravený na primárne vzdelávanie. 

 

2.3 Vzdelávacie oblasti 

 

- podporovať komplexný osobnostný rozvoj 

- aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality, sociability 

- rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách 

- pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie (spôsobilosti) 

Školský vzdelávací program Dieťa a svet je integrovaný do siedmich vzdelávacích 

oblastí. 

 

 

Vzdelávacie oblasti: 

1. Jazyk a komunikácia – rozvíjať jestvujúcu schopnosť komunikácie, posúvať na vyššiu 

vývinovú úroveň, podporovať rozvoj reči a jazykových schopností 

2. Matematika a práca s informáciami – pôsobiť na kognitívny rozvoj detí 

3. Človek a príroda – chápať jednoduché vzájomné vzťahy a súvislosti v prírode 

4. Človek a spoločnosť – oboznamovať deti s okolitým spoločenským prostredím 

5. Človek a svet práce – zamerať sa najmä na vytváranie a rozvoj motorických 

a pracovných zručností. 

6. Umenie a kultúra – schopnosť vnímať umenie a rozvoj zručností 

7. Zdravie a pohyb – rozvíjať pohybové a motorické zručnosti  
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Tematické okruhy sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú. Plnia sa integrovane. 

 

 Jazyk a komunikácia 1. Hovorená reč 

                      2. Písaná reč 

 Matematika a práca s informáciami 1. Čísla a vzťahy 

                                                   2. Geometria a meranie 

  3. Logika 

                                              4. Práca s informáciami 

 Človek a príroda  1. Vnímanie prírody 

 2. Rastliny 

 3. Živočíchy 

 4. Človek 

 5. Neživá príroda 

 6. Prírodné javy 

 Človek a spoločnosť 1. Orientácia v čase 

 2. Orientácia v priestore 

 3. Dopravná výchova 

 4. Geografia okolia 

 5. História 

 6. Národné povedomie 

 7. Ľudia v blízkom a širšom okolí 

 8. Základy etikety 

 9. Ľudské vlastnosti a emócie 

 10. Prosociálne správanie 

 Človek a svet práce 1. Materiály a ich vlastnosti 

 2. Konštruovanie  

 3. Užívateľské zručnosti 

 4. Technológie výroby 

 5. Remeslá a profesie 

 Umenie a kultúra 1. Hudobná výchova 

 2. Výtvarná výchova 

 Zdravie a pohyb  1. Zdravie a zdravý životný štýl 

 2. Hygiena a seba-obslužné činnosti 

 3. Pohyb a telesná zdatnosť 

 

Vzdelávacie oblasti v sebe zároveň v rôznej miere zahŕňajú pohybovú, poznávaciu, 

matematickú, komunikačnú, informačnú, dopravnú, hudobnú, výtvarnú, literárnu, pracovnú       

a grafomotorickú výchovu.  

Obsah výchovy a vzdelávania má rámcový charakter. Rozpracúva sa na podmienky 

špeciálnej materskej školy v školskom vzdelávacom programe. Na základe poznania 

aktuálnych zručností a schopností dieťaťa s mentálnym postihnutím sa konkretizuje v plánoch 

výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Školský vzdelávací program rešpektuje:  

- rodinu dieťaťa,  
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- vývinové zvláštnosti a osobitosti detí so zdravotným znevýhodnením predškolského 

veku,  

- individuálne potreby, schopnosti, postoje,  

- špeciálne ciele, formy, úlohy, metódy, zásady a pomôcky na rozvoj kompetencií detí 

vzájomné integrované prepájanie tematických okruhov a vzdelávacích oblastí rozvoja 

osobnosti,  

- hrový charakter pedagogického procesu, vykonávaného prostredníctvom hier. 

 

 

2.4 Charakteristika predprimárneho vzdelávania  

 
Špeciálna materská škola pripravuje deti so zdravotným znevýhodnením na život v 

intaktnej spoločnosti, v súlade s osobitosťami a individuálnymi rozvojovými možnosťami, 

danými ich  postihnutím.  

Podľa § 2   Zákona 245/2008 , deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré 

platí požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem metód a prístupov vo výchove 

a vzdelávaní. 

Predprimárne vzdelávanie je prispôsobované a utvárané podľa : 

- základných informácií o dieťati a jeho diagnóze 

- špeciálnych vzdelávacích postupov a programov 

- špecifických postupov hodnotenia výsledkov 

- organizácie a foriem vzdelávania 

- požiadaviek na zabezpečenie kompenzačných a špeciálnych učebných pomôcok 

- zabezpečením servisu odborníkov : špeciálneho pedagóga, logopéda, psychológa,  

Špeciálna materská škola môže organizovať výlety, exkurzie, divadelné predstavenia a 

ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa . 

 

2.5 Kompetencie dieťaťa predškolského veku so zdravotným znevýhodnením 

       

2.5.1. Psychomotorické kompetencie 

Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania, v závislosti od stupňa a charakteru svojho 

postihnutia: 

- používa v činnosti všetky zmysly, 

- ovláda pohybový aparát a telesné funkcie, 

- prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa, 

- ovláda základné lokomočné pohyby, 

- používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových neznámych situáciách, 

- využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok, 

- prejavuje grafomotorickú gramotnosť. 

 

2.5.2. Osobnostné kompetencie 

- uvedomuje si vlastnú identitu, 

- prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným, 

- vyjadruje svoje pocity, 

- presadzuje sa v aktivitách 
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- zaujíma sa o dianie v rodine, v MŠ a v bezprostrednom okolí. 

 

2.5.3. Sociálne kompetencie 

- správa sa empaticky k svojmu okoliu, 

- správa sa podľa spoločenských noriem a pravidiel, 

- hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve, 

- zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju, 

- nadväzuje kontakty s druhými, 

- rieši konflikty pomocou dospelého, aj samostatne, 

- pomáha druhým s pomocou dospelého, aj samostatne, 

- prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu. 

 

2.5.4. Komunikatívne kompetencie 

- nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi i dospelými, 

- počúva informácie z rôznych médií, 

- vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory, 

- reprodukuje básne a riekanky, 

- volí primeraný spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu, 

- zreprodukuje osvojené poznatky. 

 

2.5.5. Kognitívne kompetencie 

- rieši samostatne/s pomocou učiteľa problémy v osobnej a spoločenskej rovine, 

- rieši jednoduché problémové úlohy, 

- uplatňuje v hre a rôznych situáciách pamäť, 

- porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, osôb, 

- hodnotí spontánne a samostatne/ s pomocou učiteľa vo svojom okolí, čo sa mu páči a čo nie,   

čo je správne, čo je nesprávne, čo je dobré a čo nie na veciach a osobách, 

- objavuje a nachádza funkčnosť vecí, uvedomuje si ich zmeny, 

- učí sa riešiť úlohy pokusom a omylom, odstraňuje prípadné chyby. 

 

 

 

2.5.6. Učebné kompetencie  

- prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového, 

- využíva primerané pojmy, znaky a symboly, 

- pozoruje, opakuje, precvičuje, napodobňuje, 

- aplikuje v hre, v rôznych aktivitách získané poznatky a skúseností, 

- kladie otázky a hľadá odpovede s pomocou učiteľa, aby porozumelo svetu vecí, javov, dejov   

a vzťahov, 

- učí sa pod učiteľovým vedením, 

- vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti, 

- prekonáva prekážky v učení, 

- prejavuje aktivitu v individuálnom a skupinovom učení, 

- hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, 

- naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými pomôckami, 

- sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámerne riedenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. 
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2.5.7. Informačné kompetencie 

- využíva rôzne zdroje získavania informácií prostredníctvom sledovania: iných osôb, 

z detských kníh, časopisov, IKT, z rôznych médií. 

 

 

2.6 Vzdelávacie štandardy 

 

Deti so zdravotným znevýhodnením v predprimárnom vzdelávaní nepostupujú 

podľa vzdelávacích štandardov.  

Obsah vzdelávania možno ho chápať ako záväzok pre učiteľa. Obsahuje základný rozsah 

učiva, ktoré má dieťa so zdravotným znevýhodnením zvládnuť, primerane svojim 

možnostiam, prostredníctvom špeciálnych metód a prostriedkov. Slúži na rozvíjanie 

elementárnych zručností a schopností detí so zdravotným znevýhodnením predškolského 

veku.  

Špecifické ciele sú koncipované ako predpokladané cieľové požiadavky, ktoré by malo 

dieťa dosiahnuť na konci predškolského veku. 

 

2.7 Vyučovací jazyk 

 

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky. 

 

 

2.8 Organizačné usporiadanie denných činností 

 

Denný poriadok je norma, v ktorej sú usporiadané denné činnosti pravidelne sa 

opakujúce. Má umožňovať reagovať na potreby a záujmy detí. Pri jeho zostavovaní je 

potrebné dbať na to, aby poskytol priestor na pokojný, bezpečný a aktívny pobyt dieťaťa v 

špeciálnej materskej škole.  

Pri usporiadaní denných činností sa:  

- zabezpečuje vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové 

prostredie),  

- dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (zdravý životný štýl),  

- vytvára časový priestor na hru a učenie,  

- dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu.  

V dennom poriadku ŠMŠ pre deti s NKS sa striedajú:  

- hry a činnosti podľa výberu detí,  

- zdravotné cvičenia, 

- edukačné aktivity,  

- pobyt vonku,  

- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie),  

- individuálna logopedická intervencia 

- komunikačné aktivity zaradené počas jednotlivých foriem denných činností 

 

V dennom poriadku ŠMŠ pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami  sa striedajú: 

- hry a činnosti,  

- zdravotné cvičenia, 

- edukačné aktivity,  



 
 

12 

- pobyt vonku,  

- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie),  

- špecifické pohybové a relaxačné cvičenia 

 

 

Hry a hrové činnosti  
sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí. Súčasťou hier a hrových 

aktivít sú aj vopred plánované edukačné aktivity. Hry a hrové činnosti sa môžu v rámci 

zostavovania denného poriadku zaradiť aj 2-3-krát v dopoludňajších aj odpoludňajších 

hodinách.  

 

Zdravotné cvičenia 
obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase,  

s dodržiavaním psychohygienických zásad (predjedlom, vo vyvetranej miestnosti, prípadne 

vonku). Tvoria súčasť denného poriadku, patria k vopred plánovaným aktivitám.  

 
Pobyt vonku  
obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity. V záujme zdravého 

psychosomatického rozvoja dieťaťa sa neodporúča vynechať pobyt vonku. Realizuje sa každý 

deň, výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt 

vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia (zaraďuje sa 2-krát počas dňa,        

v dopoludňajších i odpoludňajších hodinách).  

 

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu  
realizujú sa v pevne stanovenom čase. Odporúča sa dodržať trojhodinový interval medzi 

podávaním jedla. Čas podávania jedla sa stanovuje podľa podmienok prevádzky špeciálnej 

materskej školy.  

  

Prevádzka ŠMŠ je denne od 7.00 hod. do 13.00 hod. podľa požiadaviek rodičov.  

Denný poriadok (Pondelok – Piatok)  

7.00 – 7.30  

- príchod detí, ranný filter  

7.30 -  9.10  

- hry a hrové činnosti  

- komunikačné zručnosti – rečová výchova,  

- hry a skupinové činností podľa voľby detí,  

- grafomotorické zručnosti – príprava na školu,  

- hry na rozvoj jemnej motoriky,  

- pohybové a relaxačné cvičenia  

  9.10 -   9.30  

- desiata  

  9.30 - 10.00  

- edukačné aktivity  

10.00 - 10.30  

- skupinové komunikačné zručnosti – rečová výchova  

10.30 - 11.30  

- príprava na pobyt vonku, pobyt vonku  

11.30 - 11.45  

- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie),  
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- oddych 

11.45 - 13.00  

- odchod detí domov a do DSS Úsvit 

 

 2.9 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie  

 

Predprimárne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje formou:  

- celodenného trojročného predškolského vzdelávania,  

- poldenného zaškolenia v rozsahu štyroch hodín denne v dopoludňajšom čase,  

- týždenného pobytu,  

- adaptačného pobytu,  

- diagnostického pobytu.  

Predškolské vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom organizačnej formy – edukačnej 

aktivity.  

 

Edukačná aktivita  
Je cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť  

a je organickou súčasťou denného poriadku.  

Zastúpené je v nej: spontánne – situačné učenie, a na základe vhodnej a účinnej motivácie aj 

cieľavedomé, zámerné – intencionálne učenie.  

V edukačnej aktivite učiteľ v primeranej miere využíva situačné rozhodovanie, ktoré 

znamená schopnosť pohotovo reagovať na potreby a záujmy detí, ako aj ich rozdielnu 

rozvojovú úroveň. Situačné rozhodovanie môže učiteľ nenásilne využiť aj v iných 

organizačných formách denného poriadku, napr. v hrách a hrových činnostiach alebo pri 

pobyte vonku. Uplatňuje všetky zásady no najmä zásadu cieľavedomosti, individuálneho 

prístupu, názornosti, postupnosti, primeranosti, orientácie na kladné črty dieťaťa s mentálnym 

postihnutím.  

Výchovno-vzdelávacie požiadavky majú byť stanovené mierne nad hranicou 

rozvojových možností detí tak, aby ich mohli splniť, aby učenie pociťovali ako odmenu za 

vynaložené úsilie a boli motivované k ďalšiemu učeniu sa.  

Časové trvanie edukačnej aktivity má rešpektovať potreby dieťaťa  a  možnú dĺžku 

udržania pozornosti detí vzhľadom na vývinové osobitosti, druh a stupeň postihnutia, 

zákonitostí psychohygieny. Edukačná aktivita nesmie deti preťažovať.  

Výchovno-vzdelávacia činnosť v špeciálnej materskej škole zahŕňa rozmanité pedagogické 

situácie :  

– spontánne hrové činnosti detí,  

– pedagógom plánované, priamo riadené aktivity, hry a hrové činnosti,  

– pedagógom plánované, nepriamo riadené aktivity, hry a hrové činnosti.  

 

Riadenie pedagogického procesu je prostredníctvom súboru dynamických, vzájomne 

súvisiacich výchovno-vzdelávacích činností, ktoré sa striedajú. Nie je vylúčená zmena ich 

poradia.  

– pozorovanie (ako metóda pedagogického diagnostikovania),  

– facilitovanie,  

– situačné rozhodovanie,  

– riadenie činnosti, vrátane spoluúčasti detí na riadení činnosti.  

 

Edukačná aktivita sa realizuje  

– v priebehu hier a hrových činností,  



 
 

14 

– ako samostatná organizačná forma dňa,  

– v rámci pobytu vonku.  

 

Formy edukačnej aktivity sa realizujú  

– v skupine detí,  

– frontálne, súčasne so všetkými deťmi,  

– individuálne.  

 

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti je úplne v kompetencii učiteľa. Spôsob, 

rozsah       a časové trvanie plánov výchovno-vzdelávacej činnosti si určí SMŠ  na  

pedagogickej rade.  

Súčasťou každého plánu výchovno-vzdelávacej činnosti sú špecifické ciele. Ostatné súčasti 

plánov budú závisieť od rozhodnutia učiteľa, keďže plány sú pomôckou, pracovným 

materiálom.  

Časové trvanie edukačnej aktivity má rešpektovať potreby dieťaťa  a  možnú dĺžku 

udržania pozornosti detí vzhľadom na vývinové osobitosti, druh a stupeň postihnutia, 

zákonitostí psychohygieny. Edukačná aktivita nesmie deti preťažovať.  

Výchovno-vzdelávacia činnosť v špeciálnej materskej škole zahŕňa rozmanité pedagogické 

situácie :  

– spontánne hrové činnosti detí,  

– pedagógom plánované, priamo riadené aktivity, hry a hrové činnosti,  

– pedagógom plánované, nepriamo riadené aktivity, hry a hrové činnosti.  

 

Riadenie pedagogického procesu je prostredníctvom súboru dynamických, vzájomne 

súvisiacich výchovno-vzdelávacích činností, ktoré sa striedajú. Nie je vylúčená zmena ich 

poradia.  

– pozorovanie (ako metóda pedagogického diagnostikovania),  

– facilitovanie,  

– situačné rozhodovanie,  

– riadenie činnosti, vrátane spoluúčasti detí na riadení činnosti.  

 

Edukačná aktivita sa realizuje  

– v priebehu hier a hrových činností,  

– ako samostatná organizačná forma dňa,  

– v rámci pobytu vonku.  

 

Formy edukačnej aktivity sa realizujú  

– v skupine detí,  

– frontálne, súčasne so všetkými deťmi,  

– individuálne.  

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti je úplne v kompetencii učiteľa. Spôsob, 

rozsah       a časové trvanie plánov výchovno-vzdelávacej činnosti si určí ŠMŠ  na  

pedagogickej rade.  

Súčasťou každého plánu výchovno-vzdelávacej činnosti sú špecifické ciele. Ostatné súčasti 

plánov budú závisieť od rozhodnutia učiteľa, keďže plány sú pomôckou, pracovným 

materiálom. 
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2.10 Materiálno – technické a priestorové zabezpečenie 

 

Prostredie špeciálnej materskej školy môže pozitívne ovplyvňovať osobnosť dieťaťa 

len vtedy, keď dokáže v plnej miere uspokojovať psychické, citové a telesné potreby. 

Mikroklíma prostredia špeciálnej materskej školy vplýva na pocit pohody, výkonnosť a únavu 

pri pohybe, hre, učení sa a práci. Pre prostredie špeciálnej materskej školy, výber zariadenia, 

nábytku platia bezpečnostné a hygienické normy. Prostredie má spĺňať estetické                       

a emocionálne kvality. Má byť útulné, príjemné a harmonické. Deti spoločne s učiteľom sa 

starajú o jeho poriadok a estetickú úpravu. Prostredie úzko súvisí s cieľmi špeciálnej 

materskej školy, výchovno-vzdelávacou činnosťou, obsahom výchovy a vzdelávania,               

s učením sa dieťaťa. Voľne, pre deti viditeľné a dostupné pomôcky sú súčasťou materiálneho 

vybavenia. K štandardnému vybaveniu špeciálnych materských škôl patria hračky. Ich 

výberu, kvalite a veku primeranosti je potrebné venovať zvýšenú pozornosť.  

 

Súčasťou materiálno – technického vybavenia špeciálnej materskej školy je:  

– detská a odborná literatúra,  

– učebné pomôcky,  

– kompenzačné pomôcky,  

– telovýchovné náradie a náčinie,  

– hudobné nástroje,  

– didaktická a audiovizuálna technika,  

– výpočtová technika,  

– suchý bazén.  

 

 

Priestorové vybavenie:  
Triedy, školský dvor, záhrada.  

Základným nábytkom pre deti sú stoly a stoličky. Stolíky sú umiestnené vo svetlej časti 

miestnosti so správnym dopadom svetla. Rozmiestnenie nábytku musí rešpektovať potrebu 

detí mať dostatok priestoru na hry, pohybové a relaxačné cvičenia a odpočinok. Nábytok 

triedy má rešpektovať antropometrické požiadavky. Zriadenie má byť čo najjednoduchšie, 

prispôsobené počtu detí, z prírodných materiálov, voskované alebo morené ekologickými 

prípravkami, aby neškodilo zdraviu detí, musí byť bezpečné a má rozvíjať estetické cítenie 

detí.  

 

Usporiadanie triedy:  
– umožňuje komunikáciu dieťaťa pri spoločných činnostiach v hrových skupinách,  

– uľahčuje dieťaťu voľný styk s najbližším okolím,  

– uľahčuje dieťaťu prístup k hračkám a pomôckam,  

– umožňuje dieťaťu vytvárať hrové prostredie podľa vlastného zámeru,  

– je bezpečné, hygienické a funkčné,  

– umožňuje dodržiavanie vopred stanovených pravidiel učiteľmi pri ukladaní hračiek a pri 

manipulácii s predmetmi, učebnými pomôckami.  

 

Vo vnútornom prostredí triedy je potrebné vymedziť:  

– voľný priestor pre spoločné aktivity a pohybové hry,  

– priestor pre hry a pracovné aktivity (hrové a pracovné kútiky).  
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Hrové a pracovné kútiky sa umiestňujú v priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži na 

spontánne hry detí a učiteľom plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť.                 

O tematickom zameraní hrových kútikov a ich obmieňaní rozhoduje učiteľ.  Areál špeciálnej 

materskej školy tvoria ihriská (preliezačky, pieskovisko, hojdačky). Oplotenie záhrady je 

nevyhnutné z bezpečnostných a hygienických dôvodov.  

 

 

3.  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:  

- Hodnotenie žiakov 

- Hodnotenie pedagogických zamestnancov – vnútorný systém kontroly 

- Hodnotenie školy 

 

 

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

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, ale i to, aké robí pokroky, v čom je úspešný. Nesmie chýbať povzbudenie, 

pochvala. Ku každému hodnoteniu žiaka pristupovať individuálne, zohľadňovať mentálne 

zručnosti, celkový zdravotný stav. Hodnotenie má byť pozitívne, motivujúce. Nehodnotíme 

osobu žiaka, ale jeho dosiahnuté vedomosti. 

 

3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 

Kritériá pre finančné ohodnotenie zamestnancov sú dané vo „Vnútornom mzdovom 

poriadku“. Určuje kritériá výšky osobného príplatku v časti nárokovej a nenárokovej. 

 Ďalšie formy kontroly a hodnotenia : 

- pedagogické pozorovania (hospitácie), 

- rozhovor, 

- kvalita vyučovacieho procesu (príprava na hodinu, disciplína žiakov, aktivita, motivácia, 

použité metódy a  formy práce, vystupovanie pred triedou, pedagogické majstrovstvo, 

uplatňovanie špeciálnych prístupov k mentálne postihnutému žiakovi, úroveň písomných 

prác, úspešnosť žiakov, spracovanie tematických plánov), 

- prínos pre školu – aktivity školy, mimo školy, ich organizovanie, prezentácia školy, 

- osobnostný rozvoj – výber, účasť na školeniach, dlhodobé štúdium, 

- vedenie pedagogickej dokumentácie – úroveň, kvalita vypisovania triednej knihy, 

triedneho výkazu, dotazníkov, pedagogickej dokumentácie žiaka, 

- výsledky pedagogického pôsobenia (okamžité/)- ako žiaci pochopili – nepochopili učivo, 

spôsob výkladu učiva, opakovanie učiva, 

- komplexný osobnostný rast, 

- aktivita a iniciatíva pedagóga pre školu. 

 

 

3.3 Hodnotenie školy 

 

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné 

informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené, aby verejnosť vedela, ako škola 

dosahuje ciele, vyplývajúce z ŠkVP.  
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Zameriava sa na : 

- konštatovanie úrovne stavu, 

- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

 

Pedagogická oblasť : 

- súlad ŠVP so ŠkVP – hodnotenie hodín, aktivita žiakov, overovanie zručností, návykov u 

žiakov, písomné práce žiakov, diagnostika žiakov, individuálny prístup, pracovná klíma 

na hodine, vzťah učiteľ – žiak, úroveň pedagogického a výchovného procesu, práca 

metodických orgánov, špecifiká výučby v autistických triedach, v pomocných triedach, 

vedenie pedagogickej dokumentácie, hodnotenie akcií poriadaných školou, uplatnenie 

žiakov v odborných učilištiach a praktickej škole, riešenie výchovných problémov 

(drogy, šikanovanie, absencie na hodinách, iné porušovanie disciplíny, ZRŠ – plenárne, 

triedne, RŠ – zasadnutia). 

 

Ekonomická oblasť : 

- hospodárske správy, čerpanie rozpočtu na mzdy a prevádzku, odvody za zamestnávateľa, 

technický stav budov, zariadení, prevádzka internátu, školskej jedálne, personalistika, 

uzatváranie zmlúv. 

 

Oblasť bezpečnosti : 

- spolupráca s bezpečnostným technikom, technický stav zariadení – kotoľňa, predpisy, 

pravidelné revízie, dokumentácia, školenia v oblasti BOZP, PO, CO, lekárske prehliadky, 

pracovný čas – prestávky, piktogramy v areáli školy, v budovách. 

 

Prezentácia školy : 

- aktivity školy v spolupráci s mestom, so ZŠ, ŠZŠ v rámci okresu, regiónu, sponzoring, 

úspešnosť projektov školských, celoškolských, prezentácia v regionálnej tlači, televízii, 

prezentácia školy žiakmi v oblasti športu, spevu, výtvarnej oblasti, environmentálne 

aktivity. 

 

Okrem uvedeného sa  budeme zameriavať na pravidelné monitorovanie:  

 podmienok vo výchovno-vzdelávacom procese,  

 spokojnosti s  prácou učiteľov a vedením školy 

 prostredia – klímy školy 

 priebehu vzdelávania – vyučovacieho procesu, metód a foriem vzdelávania 

 úrovne podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 výsledkov vzdelávania 

 úrovne výsledkov práce školy   

 

 

   Kritériom pre nás je:  

 spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov  

 kvalita výsledkov 

     

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: komunikácia s rodičmi, žiakmi,      

zriaďovateľom, médiami, blízkou verejnosťou. 
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4.   OBSAH VÝCHOVY A VZDELÁVANIA  

 

 

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania detí rozpracujeme v týchto 

tematických okruhoch – Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, 

Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra a Zdravie 

a pohyb. 

Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:    

a) perceptuálno – motorickú,  

b) kognitívnu  

c) sociálno – emocionálnu 

 

Vzdelávacie oblasti v sebe zároveň v rôznej miere zahŕňajú pohybovú, zdravotnú, 

poznávaciu, matematicko–logickú, jazykovú, komunikatívnu, etickú, vlasteneckú, dopravnú, 

informačnú, hudobnú, výtvarnú, literárnu, pracovnú, environmentálnu, mediálnu výchovu, 

výchovu k tvorivosti a oblasť rozvoja predčitateľskej gramotnosti a gramotnosti vo 

všeobecnosti. 

 

 NKS 

Komunikačné  

kompetencie  

Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania, v závislosti od 

stupňa a charakteru NKS  

- vyjadruje svoje potreby slovne alebo pomocou augmentatívnej 

a/alebo alternatívnej komunikácie (podporné a náhradné 

spôsoby komunikácie),  

- chápe jednoduché požiadavky dospelých ľudí  

- reprodukuje oznamy, texty 

- vedie monológ, nadväzuje dialóg a rozhovor s deťmi a 

dospelými 

- počúva aktívne a s porozumením myšlienky a informácie  

- vyjadruje svoje myšlienky a názory 

- volí primeraný a kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na 

aktuálnu situáciu 

- preukazuje predčitateľskú gramotnosť 

- chápe a rozlišuje, že niektorí ľudia sa dorozumievajú aj inými 

jazykmi  

 

Matematické  

kompetencie  

Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania, v závislosti od 

stupňa a charakteru NKS 
- v hre a rôznych situáciách uplatňuje matematické myslenie 

- má osvojené schopnosti slovne (alebo prostredníctvom AAK) 

reprezentovať množstvo 

- má osvojený pojem čísla 

- uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov 

- nachádza aj neobvyklé odpovede alebo riešenia 

- objavuje funkčnosť vecí, predstáv alebo myšlienok, uvedomuje 

si ich zmeny 

- objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom, alebo 

podľa zadávaných inštrukcií odstraňuje prípadnú chybu 

- rieši jednoduché problémové úlohy 
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Digitálne kompetencie 

 

Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania, v závislosti od 

stupňa a charakteru NKS 
- prejavuje radosť zo samostatne získaných informácii 

- využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania informácií 

aj mimo materskej školy (od osôb v okolitom prostredí, z 

detských kníh, časopisov a encyklopédií,  

prostredníctvom informačno-komunikačných technológií,  

z rôznych médií), 

– zvláda základy ovládania digitálnych technológií a prejavuje 

primeranú aktivitu pri práci s nimi.  

Kompetencie učiť sa, 

riešiť problémy, tvorivo 

a kriticky myslieť  
 

 

Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania, v závislosti od 

stupňa a charakteru NKS 

- prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o získavanie nových 

informácií, 

– používa primerané pojmy, znaky a symboly, 

– pozoruje, skúma, experimentuje, 

– objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a 

prijímanými poznatkami, 

– v hre, rôznych aktivitách a situáciách aplikuje získané 

poznatky a skúsenosti, 

– kladie otázky a hľadá odpovede, aby porozumelo 

obklopujúcemu svetu vecí, javov, dejov a vzťahov, 

– učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne (pod  

učiteľovým vedením), 

– vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti, 

– prekonáva prekážky v učení, 

– plánuje a organizuje si optimálne prostredie na činnosť, 

– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení, 

– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva 

aj výkon druhých, 

– zvláda základy učenia sa na základe osobnej motivácie, 

– naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými pomôckami, 

– sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú riadenú 

výchovno-vzdelávaciu činnosť.  

 

Sociálne a  

personálne  

kompetencie 
 

 

Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania, v závislosti od 

stupňa a charakteru NKS 
pozerá sa na svet aj očami druhých, 

– správa sa empaticky k svojmu okoliu, 

– správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel 

a noriem, 

– hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve, plánuje,  

organizuje a hodnotí činnosť, 

– zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju, 

– preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny, 

– nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty  

s druhými a udržiava s nimi harmonické vzťahy, 

– rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne, 

– pomáha druhým s pomocou dospelého aj samostatne, 

– akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a 

dospelých, 

– prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu, 
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– uvedomuje si vlastnú identitu, 

– prejavuje v správaní vzťah k 

sebe a k iným ľuďom, 

– vyjadruje svoje pocity a 

hodnotí svoj vlastný aktuálny  

citový stav, 

– odhaduje svoje možnosti a 

spôsobilosti, 

– správa sa primerane sebaisto v 

rôznych situáciách. 

Občianske  

kompetencie 
 

 

Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania, v závislosti od 

stupňa a charakteru NKS 
- uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné 

osoby, 

- presadzuje sa s ohľadom na seba aj druhých, 

- obhajuje seba a iných, chorých,  

osoby so zdravotným znevýhodnením, slabých a 

bezbranných 

Pracovné  

kompetencie  
 

Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania, v závislosti od 

stupňa a charakteru NKS 

- pozná predmety dennej potreby, 

– rozlíši predmety podľa veľkosti, tvarov a farby, 

– pracuje s rôznym materiálom a 

pomôckami. 

 

 

 

AU, PVP 

Psychomotorické 

kompetencie 

Dieťa s AU alebo ďalšími PVP na konci predprimárneho 

vzdelávanie, v závislosti od stupňa a charakteru postihnutia 

- používa v činnosti všetky zmysly, nie súčasne viaceré,  

s ohľadom na individuálne, senzorické špecifiká, 

– ovláda pohybový aparát a telesné funkcie, 

– prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa, 

– ovláda základné lokomočné pohyby, 

– využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a 

umelých prekážok, 
– orientuje sa v známom priestore. 

Komunikačné  
kompetencie 

Dieťa s AU alebo ďalšími PVP na konci predprimárneho 

vzdelávanie, v závislosti od stupňa a charakteru postihnutia 

- vyjadruje svoje potreby slovne alebo pomocou augmentatívnej 

a/alebo alternatívnej komunikácie (podporné a náhradné 

spôsoby komunikácie), 

– chápe a vykoná jednoduché situačné inštrukcie viazané k 

daným režimovým aktivitám, 

– učí sa receptívnu reč podľa svojej aktuálnej vývinovej úrovne,  
– odpovie na jednoduchú otázku – funkčne 

Matematické  

kompetencie 

Dieťa s AU alebo ďalšími PVP na konci predprimárneho 

vzdelávanie, v závislosti od stupňa a charakteru postihnutia 
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a kompetencie v oblasti 

vedy a techniky 
- vytvára poradie predmetov podľa určitého pravidla, 

– v hre a rôznych situáciách uplatňuje pojmy na vyjadrenie 

množstva a čísla. 

Digitálne informačné 

kompetencie 

 

Dieťa s AU alebo ďalšími PVP na konci predprimárneho 

vzdelávanie, v závislosti od stupňa a charakteru postihnutia 

- naučí sa cielene pracovať určitý čas za stolom (individuálne),  

– zvláda základy ovládania digitálnych technológií,  

– využíva rôzne zdroje získavania informácií aj mimo materskej 

školy (od blízkych osôb, z detských kníh, časopisov a 

encyklopédií, prostredníctvom informačno-komunikačných 

technológií, z rôznych médií). 

Kompetencie učiť sa, 

riešiť problémy, funkčne 

používať úsudok  

 

 

Dieťa s AU alebo ďalšími PVP na konci predprimárneho 

vzdelávanie, v závislosti od stupňa a charakteru postihnutia 

- učí sa pod učiteľovým vedením, 

– uplatňuje organizovanú štruktúru miesta, času a postupu 

činnosti, 

– sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú riadenú 

výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

– prejavuje aktivitu v individuálnom učení sa, 

– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, 

– zvláda základy učenia sa pod vedením učiteľa, 

– rieši s pomocou učiteľa problémy v osobnej a spoločenskej 

rovine, 

– rieši jednoduché problémové úlohy, 

– poznáva účel predmetov,  

– manipuluje s nimi podľa ich účelu, 

– poznáva, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, 

– objavuje a nachádza funkčnosť vecí, 

– využíva naučené pojmy, znaky a symboly, 

– pozoruje,  
– kladie otázky.   

Sociálne a personálne 

kompetencie 
 

 

Dieťa s AU alebo ďalšími PVP na konci predprimárneho 

vzdelávanie, v závislosti od stupňa a charakteru postihnutia 

- uvedomuje s i vlastnú identitu (v závislosti od stupňa a 

charakteru svojho postihnutia), 

– vyjadruje svoje pocity, 

– poznáva, čo sa mu páči/nepáči, vyjadruje svoje potreby, 

- požiada vhodným spôsobom o pomoc, keď si to situácia 

vyžaduje, 

- používa základné spoločenské konvencie, 

– hrá sa vo dvojici,  

– nadväzuje očný kontakt 

Občianske kompetencie 
 

 

Dieťa s AU alebo ďalšími PVP na konci predprimárneho 

vzdelávanie, v závislosti od stupňa a charakteru postihnutia 

- poznáva, čo je správne/nesprávne,  

– poznáva, čo je dobré/zlé, 

– rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného 

správania, 

– spoznáva základné pojmy z najbližšieho okolia, rodiny. 

Pracovné kompetencie  

 

Dieťa s AU alebo ďalšími PVP na konci predprimárneho 

vzdelávanie, v závislosti od stupňa a charakteru postihnutia 

- poznáva účel predmetov,  
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– manipuluje s nimi podľa ich účelu, 

– naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými pomôckami, 

– osvojuje si pracovné správanie, pracovné návyky, 

– naučí sa pracovať určitý čas cielene, individuálne za stolom, 
– zapája sa adekvátne na určitý čas do spoločných aktivít. 

 

V Myjave dňa 28.8.2017                 Mgr. Dagmar Líšková Zemanová,  riaditeľka školy 

 

 

 

 

 


