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2. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2. 1. História školy 

         Škola bola založená 23.03.1945 ako Ruská meštianska škola, ktorá mala 2 triedy         

s vyučovacím jazykom ruským a jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským.      

V roku 1950 boli zriadené 2 triedy strednej školy v 6.-8. ročníku s vyučovacím jazykom 

slovenským a jedna národná škola roč. 1.-5. tiež s vyučovacím jazykom slovenským. 

V školskom roku 1969/1970 bolo už 6 tried v 1.-5. ročníku a 14 tried v 6.-9. ročníku.            

Od apríla 2002 má škola právnu subjektivitu. V súčasnosti má základná škola 25 tried,       

na I. stupni 5 tried a 1 oddelenie ŠKD. Zriadených je aj 9 špeciálnych tried.                                                              

2. 2. Charakteristika žiakov 

     Základnú školu Malcov navštevujú žiaci zo spádových obcí: Lenartov, Lukov, Livov, 

Livovská Huta, Snakov, Hrabské, Gerlachov a Malcov. Výraznú väčšinu tvoria žiaci zo 

spádových obcí. V ostatných rokoch má škola skúsenosti so vzdelávaním žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Od školského roku 2004/2005 má ZŠ 

zriadené špeciálne triedy pre žiakov ŠVVP (mentálny postih). Značná časť žiactva pochádza 

zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

2. 3. Charakteristika pedagogického zboru 

     Pedagogický zbor tvoria: riaditeľ školy, 2 pedagogickí zástupcovia, 29 učiteľov, 

asistentka učiteľa, vychovávateľka ŠKD a špeciálny pedagóg. Pedagogický zbor je 

s prevahou žien. Všetci učitelia prešli vzdelávaním v IKT. Dbáme o to, aby sa učitelia 

neustále vzdelávali, pri výučbe používali moderné pomôcky, volili nové vyučovacie metódy 

a uplatňovali individuálny prístup k žiakom. Dobre je zabezpečená aj odbornosť 

vyučovania. Odbornú špeciálno- pedagogickú službu zabezpečuje v ZŠ špeciálny pedagóg. 

Cieľom práce pedagógov je rutinná práca na počítači, komunikácia prostredníctvom 

internetu a využívanie výpočtovej, komunikačnej a prezentačnej techniky vo vyučovacom 

procese.  

2. 4. Priestorové a materiálno-technické podmienky  

2. 4. 1. Priestorové podmienky  

     Základná škola je plnoorganizovanou školou s 1.-9.ročníkom. Vyučovanie prebieha 

v troch pavilónoch. Škola má telocvičňu, posilňovňu, volejbalové ihrisko, plážové 

volejbalové ihrisko, špeciálnu učebňu chémie a fyziky, dve počítačové učebne, jazykové 

laboratórium, školské dielne na kov a drevo, kuchynku, žiacku a učiteľskú knižnicu, školskú 

jedáleň a 25 tried. Škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí. 

2. 4. 2. Materiálne podmienky 

     Škola je veľmi dobre vybavená učebnými pomôckami, ktoré sa podľa požiadaviek 

učiteľov každoročne dopĺňajú – vždy pre iné vyučovacie predmety.  
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2. 4. 3. Technické podmienky  

     Jednou z priorít školy vo vyučovaní i v bežnom chode školy je využitie informačných 

a komunikačných technológií. Z toho vychádza j vybavenosť školy touto technikou. Škola 

má 51 počítačov, ktoré sú prepojené do počítačovej siete, cez ktorú majú žiaci a učitelia 

prístup na internet. Vo vyučovacom procese budú môcť využívať 13 notebookov. 

Nainštalovaný je aj kamerovo-počítačový systém. Škola má 2 kopírovacie stroje, 11 tlačiarní 

a 2 skenery. Teda škola disponuje kvalitnou technickou výbavou.  

2. 4. 4. Stravovanie 

     Súčasťou ZŠ je aj školská jedáleň, kde sa stravujú žiaci, zamestnanci ZŠ aj iní stravníci. 

V ŠJ je zabezpečený výdaj školskej desiaty. Vybavenie školskej jedálne je veľmi dobré po 

stránke priestorovej i materiálnej. 

2. 4. 5. Klíma školy 

     Klíma školy je vytváraná na základe partnerských vzťahov učiteľov a žiakov. Škola sa 

riadi demokratickými princípmi, aby prirodzenou cestou dochádzalo k napĺňaniu všetkých 

kompetencií. V ZŠ pracuje žiacky parlament, ktorý má značný podiel na plánovaní života 

školy.  

2. 4. 6. Spolupráca s rodičmi 

     Táto je mimoriadne významná pre dobré meno školy, preto je jedným z cieľov práce ZŠ. 

Rodičia dostávajú informácie o výsledkoch práce žiakov prostredníctvom žiackych knižiek, 

na triednych schôdzach rodičovských združení, v rámci konzultačných dní, prípadne aj 

osobne či telefonicky. Pre rodičov sa každoročne usporadúva školský ples, volejbalový 

turnaj o pohár riaditeľa školy, vianočná a veľkonočná akadémia školy. 

2. 4. 7. Spolupráca s inými subjektmi 

     V oblasti vzdelávania sú to títo partneri: 

- Pedagogicko – psychologická poradňa Bardejov 

- Špeciálno – pedagogická poradňa  Bardejov 

- Metodicko – pedagogické centrum Prešov 

- ROCEPO Prešov 

- Stredné odborné školy a gymnáziá 

- Klub riaditeľov 

- Zahraničné školy – Gymnázium Uscie Gorlické a Základná škola Wysowa 

 

       Ďalšie subjekty:    

- Obecné úrady v obvode ZŠ 

- DJZ Prešov 

- Červený kríž Bardejov 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bardejov 

- Športový klub Javorina 

- málotriedne školy v obvode 

- komunitní pracovníci OcÚ 

- sponzori: Palivá, Potraviny v obci, PD Malcov, Lesy, Edymax, ETS Kručovský a ďalší. 
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2. 4. 8. Poskytovanie poradenských služieb v škole 

      Poradenské služby rodičovskej verejnosti, žiakom a ostatnej verejnosti poskytujú: 

- vedenie školy, triedni učitelia, ostatní učitelia 

- výchovný poradca, špeciálny pedagóg pre I. a II. stupeň 

- koordinátor prevencie drogových závislostí 

 

      Zameranie poradenských služieb: 

- poradenstvo žiakom v oblasti vyučovania, rodičom pri výchove a vzdelávaní 

- poradenstvo v prípade slabých vyučovacích výsledkoch, neprospechu žiaka, podpora a rady 

na vylepšenie prospechu 

- riešenie priestupkov žiakov v správaní 

- v prevencii sociálno- patologických javov rodičom 

- voľba výberu štúdia budúceho povolania žiaka, vypisovanie a zaslanie prihlášok žiakom 

- poradenstvo pri integrácii žiakov so špeciálnymi potrebami, pre žiakov z nevýhodného 

sociálneho prostredia 

- poradenstvo vo vzdelávaní mimoriadne talentovaných žiakov 

- poradenstvo v spolupráci s ďalšími odbornými inštitúciami 

     Škola bude mať vypísané na viditeľnom mieste konzultačné hodiny pre rodičov, žiakov a ostatnú 

verejnosť,  určením dňa a hodiny konzultácií. 

 

2. 4. 9. Prevencia sociálno-patologických javov 

     Koordinátor prevencie v spolupráci s učiteľmi, riaditeľom školy formou školského rozhlasu   

dotazníkmi, besedami s políciou, informáciami pre rodičov upozorňuje rodičov a žiakov na 

škodlivosť návykových látok pre život mladého človeka. Prevencia prebieha aj v rámci 

vyučovania jednotlivých vzdelávacích oblastí pri realizácii prierezových tém. 

     Škola má pridelenú policajnú ochranu, spolupracuje s kuratelou sociálneho odboru 

starostlivosti o rodinu v Bardejove. 

     Monitorujú sa riziká sociálno–patologických javov, pri zistení alebo varovných signáloch 

o ich preniknutí a dosah na školopovinnú mládež, okamžite sa rieši tento problém s rodičmi 

pohovorom s písomným záznamom. 

1. Všetci pedagogickí zamestnanci, najmä však koordinátor PPDZ, predbežne sledujú výskyt 

sociálne – patologických javov a dbajú na ich včasné zachytenie. Žiaci takéto zistenia hlásia 

triednemu učiteľovi.  

    Ide o ubližovanie fyzické, duševné, o nosenie nevhodných predmetov, časopisov, či 

pozeranie nevhodných stránok na internete. 

2. Žiakom sa zakazuje nosenie, prechovávanie a distribúciu omamných látok. Porušenie tohto 

zákazu je hrubým porušením školského poriadku a riaditeľ školy hneď informuje rodičov 

a zoznámi ich s možnosťou  odbornej pomoci. 

3. Žiakom je zakázané prinášať do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním. 

4. Zakázané je šikanovanie spolužiakov, ktorých sa dopúšťajú  jednotlivci alebo skupiny, či to 

už v škole alebo pri školských akciách. Sú považované za hrubé porušenie školského poriadku. 
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5. Pedagogickí zamestnanci dbajú, aby sa etická výchova, výchova ku zdravému životnému 

štýlu vyučovala v súlade so školským vzdelávacím programom. 

6. Pedagogickí zamestnanci sú povinní vykonávať kvalitný dozor nad žiakmi. A to hlavne 

v priestoroch, kde by k týmto javom mohlo dochádzať. 

 

2. 4. 10. Bezpečnosť školy a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní 

     V ZŠ je bezpečnosť a ochrana zdravia primárnou záležitosťou. Zamestnanci i žiaci sú 

pravidelne školení, vedú sa záznamy o školských a pracovných úrazoch. Režim školy spĺňa 

psycho-hygienické požiadavky, až na skorý začiatok vyučovania, ktorý je viazaný na žiacke 

autobusové spoje. Splnené sú aj základné hygienické podmienky – dostatok tepla, svetla, 

vetranie priestorov, vhodný žiacky nábytok, stravovací a pitný režim žiakov. Platí tu zákaz 

fajčenia, používania alkoholických nápojov, prechovávania drog.     
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU    

      Vízia: vytvoriť školu modernú, tvorivú, rodinného typu, ktorá individuálnym  prístupom 

dosiahne maximum u jednotlivca. V napĺňaní školské programu nám pôjde o väčší rešpekt  k potrebám 

a záujmom žiaka a k jeho príprave na praktický život. 

                 Cieľ: pomocou špeciálnych výchovno-vzdelávacích metód a foriem práce poskytovať žiakom 

komplexnú starostlivosť, vybaviť ich súborom kľúčových kompetencii na úrovni, ktorá je pre nich 

dosiahnuteľná a pripraviť ich tak na pracovné a sociálne uplatnenie v spoločnosti. Budeme vytvárať priestor 

pre rozvoj osobnostných vlastností, vlastných skúseností, dávať žiakom príležitosť k aktívnym činnostiam.     

                    ŠkVP /školský vzdelávací program/  :  sa riadi požiadavkami školského zákona, štátneho 

vzdelávacieho programu, vychádza z cieľov a zamerania (profilácie)  školy, je orientovaný na rozvíjanie 

individuálnych predpokladov každého žiaka. ŠkVP budeme rozvíjať sociálne učenie a zameriame sa na 

riešenie problémov vychádzajúcich z reálneho života. Stratégiou a hlavnou myšlienkou nášho školského 

vzdelávacieho programu je učenie pre praktický život. Na prvom mieste máme záujem o zmysluplné 

vzdelávanie korunované pocitom šťastia z objavovania. 

  

3. 1.  Pedagogický princíp školy   

        Pedagogickým princípom školy je demokratické a humánne vzdelávanie a výchova žiaka. 

       Snahou školy je dosiahnuť optimálny rozvoj osobnosti žiaka a kvality jeho života s prihliadnutím 

k možnostiam daným povahou a stupňom postihnutia. 

     Výchovno-vyučovací proces je kreatívna práca vyžadujúca tvorivých pedagógov. Všetci pedagogickí  

pracovníci sú povinní vytvárať v škole a triede vhodnú pracovnú klímu bez ohrozenia a stresu. 

V edukačnom procese je potrebné:  

- osvojiť si stratégiu učenia a motivovať  žiakov k učeniu, 

- podnecovať žiakov k mysleniu  na základe názoru a k riešeniu problémov na individuálnej 

úrovni,                                                                                                                                

- viesť žiakov k všestrannej a účinnej komunikácii, 

- rozvíjať schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu, 

- viesť k uvedomovaniu si svojich práv a povinnosti, 

- rozvíjať pozitívne city, vhodné správanie,  

- učiť chrániť si vlastné zdravie a zdravie iných, 

- viesť k ohľaduplnosti a učiť ich spoločne žiť s ostatnými ľuďmi, 

- poznávať svoje schopnosti a možnosti, vedieť ich využívať v osobnom i pracovnom živote. 
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Pedagóg tvorca modernej školy 

Prvoradé pre pedagógov bude stanoviť v rámci svojich predmetov ciele, metódy a prostriedky 

vzdelávania, aby ich realizáciou žiakov naučili: 

- identifikovať a analyzovať problémy s návrhom riešenia, 

- získavať, rozvíjať manuálne zručnosti, 

- pracovať s modernými informačnými technológiami, 

- úcte k rodičom a k ostatným osobám, ku vlastnej kultúre, jazyku, k národným hodnotám, 

k regiónu, k pôvodu, 

- úcte k ľudským právam a základným slobodám, 

- zodpovednému prístupu k životu v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, 

rovnosti, priateľstva medzi ľuďmi, ale aj národmi,  

- zdokonaľovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba 

zodpovednosť, 

- kontrolovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie a životné prostredie a rešpektovať 

všeľudské etické hodnoty. 

Pedagógovia a výchovní pracovníci  v našej škole sa snažia vytvárať také podmienky, aby edukačný 

proces bol pre žiakov zaujímavejší, pútavejší, v ktorom by sa mohli všestranne rozvíjať a zažívať radosť 

z úspechu. Predpokladom na dosiahnutie tohto cieľa je dodržiavanie určitých zásad pre výchovu 

a vzdelávanie žiakov s využitím individuálneho prístupu, lebo nie každý žiak nadobúda nové poznatky, 

skúsenosti a zručnosti rovnakým tempom. Učiteľ pracuje tak, aby u žiakov nevznikal pocit menejcennosti pri 

stálom opakovaní neúspechu, preto hľadá oblasti, v ktorých sú úspešní. Pracuje na vytváraní priaznivej 

klímy a vhodného prostredia a to vytváraním pracovnej pohody, v ktorom edukácia prebieha. Uprednostňuje 

pozitívne hodnotenie – povzbudenie, ocenenie a pochvalu, a to nie len za dobré výsledky, ale predovšetkým 

za snahu. Prostredníctvom metód a foriem výučby stimulujeme rozvoj poznávacích schopností žiakov, 

podporujeme ich cieľavedomosť, samostatnosť, tvorivosť a kreatívnosť a sprostredkúvame obsah učiva. 

Uvedomujeme si, že úspešnosť vyučovania závisí od vhodného výberu organizačných foriem a didaktických 

metód, preto sa vo vyučovaní snažíme uprednostňovať tie stratégie výučby ktorými môžeme u žiakov 

dosiahnuť požadované kompetencie. Prostredníctvom nich cielene a profesionálne rozvíjame osobnosť žiaka. 

Výchova a vzdelávanie sa bude uskutočňovať v duchu moderných európskych, svetových 

a národných trendov, sociálnych a kresťanských tradícií, pri  uplatňovaní princípov demokracie. 
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3. 2.  Pedagogické  stratégie   

- moderné vyučovanie – modernou technikou 

- od hry k cieľavedomej práci 

- individuálny výchovno-vzdelávací program pre jednotlivých žiakov 

- realizácia intervenčných činností – vzdelávanie, reedukácia, kompenzácia, stimulácia 

- aktívna činnosť špeciálneho pedagóga 

- mimoškolské aktivity 

- rozvoj individuálnych potrieb a záujmov žiakov v záujmových útvaroch 

- CŠPP – diagnostika, readiagnostika, spolupráca s pedagógmi, s rodičmi a inými odbornými 

pracovníkmi, tvorba individuálnych učebných plánov 

- ŠJ – predchádzanie obezite. správne stravovacie aktivity. 

Kľúčové kompetencie k pedagogickým stratégiám: 

*otvorenými dverami 

Škola je otvorená žiakom i verejnosti. 

Cieľom je nájsť pre každého individuálnu cestu k vzdelávaniu, cestu, ktorá mu bude čo       

najviac vyhovovať. 

 *otvorenými očami 

Človek nesmie zatvárať oči pred diskrimináciu, xenofóbiou, intoleranciu a rasizmom. 

Otvorenými očami je potrebné vnímať svet, hľadať si svoje miesto v spoločnosti a v duchu 

humanizmu vychovávať. Cieľom je sebavedomý jedinec, ktorý spoznáva demokratickú spoločnosť 

a hľadá si v nej svoje miesto. Spoznáva a rozvíja vlastné schopnosti v súlade s reálnymi 

možnosťami a uplatňuje ich spolu s nadobudnutými vedomosťami a zručnosťami. 

 *otvorenou komunikáciou 

Vedenie žiakov k všestrannej a otvorenej komunikácii. 

Každý má mať možnosť prejavovať sa ako svojprávna, slobodná a zároveň zodpovedná 

osobnosť, ktorá uplatňuje svoje práva a plní si svoje povinnosti. Škola vytvára podmienky pre 

rozvoj schopnosti učiť sa žiť a komunikovať s ostatnými ľuďmi. Zapája  žiakov do kultúrneho 

života v škole i mimo školy. 

 *otvorenou náručou 

Každý má možnosť nájsť pocit bezpečia a spolupráce 

S otvorenou náručou ako symbolom  pomoci vychovávame deti k vzájomnej úcte a pomoci. 

Škola vedie žiakov k tolerancii, ohľaduplnosti k iným ľuďom, kultúram a duchovným hodnotám. 

Svojím jednaním neobmedzuje druhých. Rozvíjame schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a 

úspechy vlastné i druhých. 

*otvorenou dlaňou 

Radosťou je nielen dostávať, ale i dávať. 
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Túto radosť by mal poznať každý žiak. Symbol otvorenej dlane ponúka vzdelávanie, 

podporu a priateľstvo. Podporujeme prejavy pozitívnych citov  v chovaní, jednaní  a prežívaní 

životných situácii. Rozvíjame vnímavosť, citlivé vzťahy k ľuďom, prostrediu a prírode. Aktívne 

rozvíjame a chránime fyzické, duševné a sociálne zdravie pri celkovej zodpovednosti k sebe i 

druhým. 

V edukácii je potrebné zabezpečiť: 

- uplatňovať princíp diferenciácie a individualizácie edukácie pri organizovaní činností, 

pri  stanovení obsahu, foriem a metód výučby, 

- zabezpečiť potrebné a dostupné kompenzačné pomôcky, vhodné učebnice, didaktické 

pomôcky, 

- vytvoriť podnetné a ústretové prostredie na edukáciu, 

- uplatňovať alternatívne formy komunikácie, 

- pri hodnotení práce zohľadniť druh, stupeň a mieru postihnutia, 

- uplatňovať zdravotné hľadiska a rešpektovať individuálne potreby žiaka, 

- zlepšiť spoluprácu s rodičmi v edukácii / vo väčšej miere sa spolupodieľať na 

výchovno – vzdelávacích výsledkoch /. 

Pri plnení úloh využívať zásady: 

- najskôr poznaj, potom vychovávaj, 

- nie proti postihnutiu, ale v prospech postihnutého, 

- vychovávať nielen postihnutého, ale aj jeho okolie. 

Ak žiaka povzbudzujeme pri práci, naučíme ho smelosti a odvahe, 

- ak dieťa vedieme k tolerancii, naučí sa trpezlivosti, 

- ak dieťa vychovávame s pochvalou, naučí sa  objektívne hodnotiť, 

- ak vedieme dieťa k poctivosti, naučí sa spravodlivosti, 

- ak zdôrazňujeme bezpečie, naučíme ho dôvere, 

- ak vytvoríme  priateľské prostredie, naučíme  ho hľadať vo svete lásku. 
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4. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA   

4. 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce  žiakov   

- Pri hodnotení vychádzame z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.    

- Dodržať zásady a pravidlá pozitívneho hodnotenia. 

- Cieľavedome viesť žiakov k sebahodnoteniu, sebakontrole. 

- Žiakom predkladáme reálne a dosiahnuteľné ciele. 

- Prostredníctvom hodnotenia nerozdeľujeme žiakov na úspešných a menej úspešných. 

 

Sebahodnotenie žiaka je neoddeliteľnou súčasťou procesu hodnotenia, ale súčasne jednou z významných 

kompetencií, ktorú chceme žiakov naučiť.  

Hodnotenie a klasifikácia sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie a celkové hodnotenie. Priebežné 

hodnotenie sa uskutočňuje na vyučovacích hodinách z jednotlivých predmetov. Celkové hodnotenie žiaka sa 

uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka, vyjadruje výsledky klasifikácie a slovného 

hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Celkové hodnotenie a klasifikácia žiaka sa prerokuje 

a odsúhlasí v pedagogickej rade školy. 

Cieľom hodnotenie 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, 

aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Prednosť dávame pozitívnemu vyjadrovaniu. 

Vedomosti, schopnosti a zručnosti žiakov budú klasifikované známkou aj slovne hodnotené. Slovné 

hodnotenie na rozdiel od klasifikácie známkami umožňuje predovšetkým podať dieťaťu spätnú 

väzbu o dosiahnutých osobných pokrokoch pri osvojovaní konkrétnych vedomostí, schopností a 

zručností bez porovnávania s ostatnými žiakmi. 

Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie normatívneho hodnotenia výsledkov 

žiakov formou jeho hodnotiaceho portfólia, ktoré bude predstavovať materiály rôzneho druhu 

dokumentujúce stav jeho vedomostí, schopností, spôsobilostí a zručností. 

 

4. 2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

     Pre zvyšovanie efektivity práce a kvality školy má veľký význam premyslená, dôsledná 

a sústavná kontrola – jeden z rozhodujúcich nástrojov riadenia. Umožní to spoznať skutkový stav, 

objavovať nové, rozoberať a zovšeobecňovať dobré skúsenosti z práce jednotlivcov, kolektívov, čo 

môže byť dobrým zdrojom poznatkov na kvalitné ocenenie zamestnancov. 

     Nebude sa chápať ako strašiak pre podriadených, ale ako prostriedok, ktorý prinesie úžitok 

zamestnancovi, ale aj škole. Kontrola bude dôkladne rozpracovaná v pláne vnútroškolskej kontroly 

na jednotlivé týždne, mesiace, aby bola pravidelná, systematická, sledovala určitý cieľ, zaberala 

širokú škálu organizácie a chodu školy.  
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     Jej hlavnou úlohou bude zistiť rozdiel medzi skutočnosťou a vytýčenými cieľmi práce školy. 

Podmienkou kontroly je určiť presné jej pravidlá, jej prehľadný systém, aby kontrolované subjekty 

vedeli, čo sa od nich očakáva. Kontrolou budú poverení zamestnanci od riaditeľa školy, vedúci 

zriadených úsekov školy podľa organizačného poriadku.  

Formy, metódy a prostriedky výkonu kontroly 

1. riadené rozhovory s učiteľmi, pedagogickým kolektívom, rodičovskou, žiackou, školskou 

radou 

2. priame pozorovanie – denného života v škole, hospitačná činnosť 

3. nepriame pozorovanie – dotazníková metóda, hodnotenie žiackych prác, postojov žiakov, 

hodnotenie dokumentácie, analýza výsledkov klasifikácie 

4. kvalitatívne nástroje kontroly – druhy dotazníkov na vnútorné hodnotenie školy, postojov, 

názorov 

a/ samohodnotenie učiteľov, vedenia školy, žiakov 

b/ hodnotenie učiteľov žiakmi, rodičmi, vedením školy 

c/ hodnotenie školy učiteľmi, žiakmi, rodičmi 

d/ hodnotenie menežmentu školy – vonkajšie externé /inšpekcia, zriaďovateľ/ 

                                                         vnútorné interné /učiteľmi, rodičmi/ 

5. didaktické rozbory – kontrola klasifikácia učiteľa, analýza prospechu, úroveň čítania, 

násobilky, porovnávanie, interpretácia dotazníkov 

6. kvantitatívne štatistické ukazovatele – výstupy školy, ich porovnávanie 

 

Obsah kontroly pedagogických zamestnancov a riadených orgánov: 

- tematické plány jednotlivých predmetov 

- záznamy zo zasadnutia MZ, PK 

- plán práce MZ, PK, efektivita práce metodického oddelenia 

- plán činnosti triedneho učiteľa, výchovného poradcu, vedúceho ŠKD, koordinátorov, 

špeciálnych pedagógov a iných ustanovených funkcií  

- triedne knihy, klasifikačné záznamy, katalógové listy, vysvedčenia, testy, písomné práce, 

kontrolné práce, diktáty, školské úlohy, predpísaný počet za predmet v danom školskom 

roku 

- poznámkové zošity žiakov, žiacke knižky, učebnice, nábytok tried, šetrenie, účasť učiteľov 

na vzdelávaní, na súťažiach, kultúrnych podujatiach, evidencia tejto účasti 

- záznamy triednych učiteľov z rodičovských združení, prezenčné listiny, počet rodičov 

- spôsob prípravy učiteľov na vyučovacie hodiny, pravidelnosť prípravy, jej metodická 

úroveň 

- dodržiavanie rozvrhu hodín, triednických prác, krúžkov, nepovinných predmetov 

- denné dodržiavanie pracovnej disciplíny, pracovného poriadku – dozory, nástupy na 

vyučovacie hodiny, úroveň a organizácia presunov žiakov v rámci vyučovania /odchody, 

nástupy/ 

 

Kontrola vyučovacieho procesu: 

- využívanie IKT vo vyučovaní  

- inovácia vyučovania – prvky modernej školy, postupné zanechávanie tradičného vyučovania 

- efektívnosť skúšania a hodnotenie žiakov, objektivita, spravodlivosť 
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- sebahodnotenie a jeho využitie 

- poznanie individuálnych osobitostí žiakov 

- úroveň pedagogickej diagnostiky, triedy, žiaka, nedostatky, klady, ich riešenia 

- zapojenosť žiakov do procesu hodnotenia, jeho pravidelnosť, sústavnosť 

- metódy a formy skúšania, hodnotenia, klasifikácie 

- zvolené metódy a formy vyučovania, ich efektivita, kreativita, diferencované vyučovanie 

- využívanie moderných vyučovacích koncepcií – projektové vyučovanie, kooperatívne 

vyučovanie, problémové vyučovanie 

- úroveň naučeného učiva, metódy overenia naučeného učiva 

- efektívne využitie času vyučovacej hodiny 

- vlastné učebné pomôcky, kvalitné tvorivé didaktické hry 

- spôsob zadávania domácej úlohy k téme – diferencovaná domáca úloha, nebol čas na 

zadanie domácej úlohy, nevysvetlená, 

- klíma v triede, pracovné prostredie, poriadok, disciplína 

- rešpektovanie práv dieťaťa, humanizácia vyučovania 

- motivácia, rozprávanie, besedy, demonštrácia, pokusy, nastolenie problému 

- práca učiteľa, organizácia vyučovacej hodiny, typ hodiny 

- uplatňovanie, splnenie stanovených cieľov vyučovacej hodiny 

- aktivita žiakov – slabá, sústavná, častá, dobrá, výborná 

- zvlášť práca triedneho učiteľa – vedenie triednických prác, spôsoby konzultácií s rodičmi 

- práca s integrovanými žiakmi, talentovanými žiakmi, zaostávajúcimi žiakmi 

- estetický vzhľad tried, výzdoba NN, starostlivosť o zverený areál školy 

 

Kontrolu na škole bude vykonávať: riaditeľ školy, pedagogickí zástupcovia riaditeľa školy, 

hospodársky zástupca riaditeľa školy, vedúca ŠJ, triedni učitelia, učitelia, školník. Náplň ich 

kontroly je v obsahu a v pláne vnútroškolskej kontroly. 

Hodnotenie zamestnancov 

     Zamestnanci sa budú hodnotiť podľa kvality vykonanej práce, svojho konania a správania sa. 

Hodnotenie bude štandardizované, v pravidelných intervaloch /mesačne, celoročne/. 

     Pre hodnotenie budú platiť 3 základné otázky: 

1. Aký je zamestnanec? /charakter, postoje k práci, prínos alebo len ťaží/ 

2. Čo môže urobiť? /schopnosti, vedomosti, poznatky, skúsenosti, ich využitie v prospech 

školy/ 

3. Čo skutočne urobil za dané hodnotené obdobie? 

 

Hlavným cieľom hodnotenia bude motivácia zamestnancov, vytvorenie prostredia, aby zamestnanci 

mali chuť tvorivo pracovať, aby pocítili morálnu, ale i finančnú odmenu za vykonanú prácu, a tým 

sa angažovali na vylepšení kvality práce celej školy. 

Hlavné kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov: 

1. dosahovanie kvalitných výchovno-vzdelávacích výsledkov / úspešná reprezentácia školy/ 

2. kvalita výchovno-vzdelávacieho a didaktického procesu /inovácia vyučovania, prvky 

modernej školy, zanechávanie tradičného vyučovania, využívanie IKT vo vyučovaní, 

prezentácie, výstupy a otvorené hodiny na úrovni metodických dní, klubu, školy, Poľsko, 

MZ, PK/ 
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3. organizovanie metodických dní, seminárov a prednášok na úrovni školy, vrámci MZ, 

PK /vlastná prezentácia danej témy vo vzdelávaní učiteľov, hodnotenie a klasifikácia 

žiackych písomností/ 

4. organizovanie rôznych mimovyučovacích a mimoškolských aktivít na úrovni školy 

a triedy /zápis prvákov, prezentácia projektov, výstavka kníh a iné výstavky, športové 

odpoludnia a príprava žiakov na rôzne akadémie a kultúrne podujatia, besedy, a i./ 

5. zapojenie sa, vyhotovenie a realizácia celoslovenských, školských programov 

a projektov /štúdium výziev, ich príprava, vyhotovenie a realizácia aktivít v rámci 

projektov a programu, napr. Deň zem, Otvorená škola, Krok za krokom, Dopravná výchova 

a iné podľa POP/ 

6. úspešné aktivity organizované triednymi učiteľmi nad rámec triednickej práce 
/exkurzie, školské výlety, návšteva divadla, dopravného ihriska, školské turnaje a iné 

aktivity v mimovyučovacom čase/ 

7. tvorba učebných pomôcok a skvalitňovanie materiálnych podmienok 
z mimorozpočtových zdrojov školy na úrovni školy, učební a kabinetov 

8. iné aktivity vykonané zamestnancom nad rámec svojich pracovných povinností, ktorú 

sú prínosom pre školu, výchovno-vzdelávací proces a výchovno-vzdelávacie výsledky 

žiakov 

 

4. 3 Hodnotenie školy 

     Kvalitná práca školy v trhovom konkurenčnom prostredí predloží pred jej manažment tieto 

požiadavky: 

- škola sa stane službou jej zákazníkov /žiakov, rodičov, verejnosti/ 

- rodič už teraz má a bude mať možnosť slobodného výberu kvalitnej školy 

- novovznikajúce školy, cirkevné, súkromné a iné odčerpú žiakov, budú konkurenciou 

základným štátnym školám  

- bude sa vyostrovať boj o žiakov ako zdroja financií 

- nároky na prácu školy sa budú zvyšovať 

Ak chce byť škola úspešná, musí podávať kvalitné výkony nepretržite. Kvalitný výkon školy, to je 

v prvom rade denná kvalita vyučovania.   

 Podmienky kvalitného vyučovania na škole budú následovné: 

1. jasné a konkrétne ciele vyučovacieho procesu v každom predmete 

2. tvorba kvalitného školského kurikula – školského vzdelávacieho programu a jeho realizácia, 

aby podporoval proces učenia sa žiakov 

3. odborný rast a ďalšie vzdelávanie učiteľov 

4. spätná väzba na prácu školy od žiakov, rodičov, zriaďovateľa a ostatnej verejnosti 

5. kvalitný a erudovaný pedagogický zbor na škole 

6. pravidelné hodnotenie kvality práce školy, poukázanie na jej silné stránky a ich sústavné 

posilňovanie, poukázanie na slabé stránky a nedostatky v práci  ich včasná eliminácia,  

     

Škola a kvalita jej práce sa bude hodnotiť v dvoch úrovniach: 

1. interné hodnotenie – vedením školy, učiteľmi, zamestnancami 

2. externé hodnotenie – žiaci, rodičia, zriaďovateľ, inšpekcia, absolventi školy, verejnosť 

Kritériom pre nás, zamestnancov školy bude: 

- spokojnosť žiakov, rodičov aj samotných učiteľov s prácou školy a dosiahnutie kvalitných 

výsledkov 
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- veľmi dobré externé hodnotenie od štátnej školskej inšpekcie a iných celoštátnych 

testovacích inštitúcií 

Kvalitatívne indikátory na zisťovanie kvality práce školy budú: 

1. dotazníky pre žiakov a rodičov 

2. analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach 

3. analýza dosiahnutých vyučovacích výsledkov 

4. SWOT analýza v koncoročnej správe 

 
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

Oblasť  Cieľ  Kritérium  Nástroj  Interval  
Podmienky na 

vzdelávanie  

príjemné a 

inšpiratívne 

prostredie, kvalitné 

vybavenie s 

efektívnym 

využiţím  

Spokojnosť žia 

kov, rodičov a 

učiteľov  

dotazník pre 

rodičov, SWOT 

analýza učiteľov  

raz ročne,  

marec, alebo apríl  

Priebeh 

vzdelávania  

kvalitná práca 

učiteľov pri 

naplňovaní 

zámerov ŠkVP  

spokojnosť žiakov 

a rodičov, kvalita 

výsledkov  

sebahodnotenie 

učiteľov, 

porovnávacie testy  

dva razy ročne 

február a jún  

Podpora žiakov  primeraná podpora  

problémových 

žiakov, sociálne 

slabších  

kvalita výsledkov  výsledky súťaží  výsledky súťaží 

dva razy ročne 

Výsledky 

vzdelávania  

rozvoj zručností z 

ŠkVP  

kvalita výsledkov  klasifikácie, 

hodnotenie 

kľúčových 

kompetencií 

dva razy ročne  

Riadenie školy  efektívny chod 

školy, plnenie 

zásad ŠkVP, 

vytvorenie 

podmienok na 

realizáciu žiakov a 

učiteľov  

prevaha 

pozitívneho 

hodnotenia  

SWOT analýza 

dotazník pre 

rodičov   

raz ročne  

Výsledky práce 

školy  

naplnenie 

koncepčných 

zámerov ŠkVP  

výrazná prevaha 

spokojných či skôr 

spokojných 

respondentov  

dotazník pre 

rodičov   

raz ročne  
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4. 4. Personálne zabezpečenie chodu školy 

     Realizácia Štátneho vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacom procese si vyžaduje 

zodpovedajúce personálne podmienky, ktoré by zabezpečili efektívnosť vzdelávania a vytváranie 

spolupracujúcich sociálnych vzťahov medzi účastníkmi procesu vzdelávania. Ide o nasledujúce 

cieľové podmienky, ku ktorým majú školy smerovať. 

Pedagogickí zamestnanci: 

- spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, 

- preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri 

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

riadení triedy a udržaní neformálnej disciplíny, 

- riadia svoj sebarozvoj a celoživotné učenie v odbornej oblasti a osobnostnom raste, 

- sú ako súčasť kolektívu schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, 

spolupráce, práce v tímoch a kooperatívneho riešenia problémov 

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci: 

- svojimi manažérskymi spôsobilosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúce, motivované 

spolupracujúce spoločenstvo v škole s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim 

prostredím, 

- vytvárajú podmienky pre svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu 

vzhľadom na ich osobný záujem a potreby školy. 

Odbornú pomoc žiakom a rodičom poskytujú: 

- špeciálny pedagóg, psychológ, asistent učiteľa a ďalší špecialisti podľa potreby. 

 

4. 5. Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie 

     Dôležitou súčasťou pre realizovanie Štátneho vzdelávacieho programu je primerané materiálno-

technické a priestorové vybavenie školy: 

- učebne /triedy/ vybavené viacúčelovým a funkčným zariadením, 

- špeciálne učebne a priestory /v súlade so vzdelávacím obsahom školy/, 

- učebňu/ne s upraveným bezpečným povrchom pre potreby telesnej výchovy vybavené 

potrebným náradím a cvičebným náčiním, 

- pracovné učebne s potrebným vybavením, 

- informačno-komunikačné centrum /knižnica, učebňa informatiky/, 

- priestory pre aktívne využitie voľného času, relaxáciu a spoločné činnosti, 

- priestory pre hromadné stretávanie žiakov celej školy alebo tried, učiteľov, rodičov, 

- priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní /školský klub, krúžková a klubová činnosť/, 

- priestory pre prípravnú prácu učiteľa, jeho relaxáciu, priestory pre uloženie pomôcok, 

- priestory pre vedenie školy a potrebných nepedagogických pracovníkov s príslušným 

vybavením /miestnosť riaditeľa, zástupcu, hospodára, správcu siete a pod./ s náležitým 

zariadením a vybavením, 

- priestory pre odkladanie odevov a obuvi /šatne/, 

- priestory pre hygienu žiakov a učiteľov, spoločné stravovanie, pre riešenie zdravotných 

problémov, 

- ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy, 

- ďalej učebnice, didaktické pomôcky, informačná a komunikačná technika, ďalšie potreby 

a pomôcky. 
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5. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN 

5. 1. Ciele výchovy a vzdelávania   

 

(variant A) 
Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové kompetencie (spôsobilosti), ako kombinácie 

vedomostí, skúseností a postojov žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia na úrovni, ktorá je pre 

nich osobne dosiahnuteľná. Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie 

kľúčových spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich  cieľov: 

- poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia 

tak, aby získali záujem o poznávanie nového, 

- rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka v poznávacej, sociálnej , 

emocionálnej a morálnej oblasti, 

- viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku   

      kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého, 

- rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa  a poznávať seba 

samého, 

- podporovať   kognitívne   procesy   a  kompetencie  žiakov   kriticky   a   tvorivo   myslieť   

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením  problémov, 

- umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť  pri ďalšom 

vzdelávaní aj v občianskom živote, 

- vyvážene rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnot (vyberať a 

rozhodovať) a iniciatívne konať, 

- podporovať  rozvoj  intrapersonálnych  a interpersonálnych  kompetencií, najmä otvorene vstupovať 

do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na   seba  primeranú    

zodpovednosť, rozvíjať   sociálnu vnímavosť a citlivosť   k spolužiakom,   učiteľom, rodičom, 

ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu, 

- viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich 

duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi,      

národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami, 

- naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, , aktívne ho chrániť a 

upevňovať, chrániť životné prostredie. 

 

(variant B) 
Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je 

– rozvíjať kognitívne a psychomotorické procesy, všestrannú komunikáciu, 

– rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady mentálne postihnutých žiakov tak, aby si osvojili 

vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré dokážu využiť v osobnom živote, 
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– zamerať sa na pripravenosť v praktickom živote s možnosťou prirodzenej integrácie do spoločnosti a 

stali sa jej prirodzenou súčasťou, 

– podnecovať žiakov k mysleniu na podklade názoru a k riešeniu problémov, 

– učiť žiakov chrániť si svoje zdravie a zdravie iných. 

  

5.  2.  Stupeň vzdelania 
 

(variant A) 
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). 

(variant B) 
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). 

5.  3.  Profil  absolventa 

 

(variant A) 
Kľúčové  kompetencie sú viacúčelové (multifunkčné), lebo slúžia na výkon pracovných a mimopracovných 

(občianskych, spotrebiteľských, rodinných, zdravotných a iných) aktvít v osobnom živote. Majú 

nadpredmetový  charakter  a  vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu celostného 

vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, 

podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v 

mimovyučovacej a v mimoškolskej činnosti. Vyvážene rozvíjajú perceptuálno-motorickú, kognitívnu a 

sociálno-emocionálnu oblasť osobnosti žiaka.     

V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, matematická 

gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilos v oblasti digitálnej gramotnosti 

(informačno-komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, 

sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej 

kultúry. 

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

(a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

- vyjadruje sa súvislé ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a 

         jeho narušenej komunikačnej schopnosti, 
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- rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, 

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

jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickejkoordinácie), 

- dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí, 

- je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

- 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 alebo samostatne, 

- 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, 

- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti 

detí a dospelých, 

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

- preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny, 

- nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi harmonické 

vzťahy, 

(b) kompetencia (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 a abstraktné myslenie, 

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

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

predmetmi a javmi, 

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

prírodu pre budúce generácie, 

(c) kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, 

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

– využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z médií a 

internetu, 

– vie používať vyučovacie programy, 

– chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

– vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT, 

(d) kompetencia (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, 
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– 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, 

(e) kompetencia (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, 

(f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (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, 

(g) kompetencia (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 základné druhy umenia, 

– pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

– ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, rešpektuje vkus 

iných ľudí, 

– uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

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

– má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 
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(variant B) 
Absolvent primárneho vzdelania stredným stupňom mentálneho postihnutia má osvojené 

nasledovné kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

a) sociálne komunikačné kompetencie (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, 

– 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, 

b) kompetencia (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, 

c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológii 

– 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, 

d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť 

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

– používa termíny, znaky s symboly v spojitosti s konkrétnymi situáciami každodenného života, 
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– 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, 

e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

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

– v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc, 

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (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, 

– dokáže spolupracovať v skupine, 

– je ohľaduplný k iným ľuďom, 

– uvedomuje si potrebu ochrany svojho zdravia, 

g) kompetencia (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. 
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5. 4. Vzdelávacie oblasti 

 

(variant A) 
Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený                   

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

ISCED 1 

Rámcový učebný plán pre žiakov  s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia A variant  s vyučovacím jazykom slovenským 

Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník 5. ročník 

ŠVP Voliteľné Spolu ŠkVP 

Jazyka a 

komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra 
6,5 0,5     7 

Príroda a spoločnosť 

 

vecné učenie - - - 

vlastiveda 2 1 3 

Človek a hodnoty náboženská výchova 1 - 1 

Matematika a práca 

 s informáciami 

 

matematika 4 1 5 

informatická výchova 
0,5 0,5 1 

Človek a svet práce pracovné vyučovanie  4 - 4 

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 - 1 

hudobná výchova 1 - 1 

Zdravie a pohyb telesná  výchova 2 1 3 

 

Spolu : povinná časť a voliteľné hodiny  
22 4 26 

Žiaci ostatných ročníkov variantov  sa budú vzdelávať podľa učebných plánov a učebných osnov 

schválených podľa doterajších predpisov. 

Poznámky : 

1. Rozdelenie hodín v predmete jazyk a komunikácia /Slovenský jazyk a literatúra/                        

- 5 ročník: Čítanie, Písanie, Sloh, Gramatika  

2. Triedy sa  delia podľa súčasnej platnej legislatívy.. 

3. Predmet náboženstvo sa vyučuje v rozsahu 1 hodiny týždenne a nie je klasifikované 

známkou. 

4.  Telesná a výchova, Výtvarná výchova  a Pracovné vyučovanie  sú hodnotené 

známkou a klasifikované podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.  
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(variant B) 
 Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je 

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

ISCED 1 

Učebný plán pre žiakov  so stredným  stupňom mentálneho postihnutia B variant  

s vyučovacím jazykom slovenským 

Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník 5. ročník 

ŠVP Voliteľné Spolu  ŠkVP 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a  literatúra 3 - 3 

rozvíjanie komunikatívnych 

schopnosti 
3 - 3 

rozvíjanie grafomotorických 

zručnosti 
1 1 2 

 zmyslová výchova - - - 

Príroda a spoločnosť  vecné učenie 2 1 3 

Človek a hodnoty náboženská výchova 1 - 1 

Matematika  a práca 

 s informáciami 

matematika 
3 1 4 

Človek a svet práce pracovné vyučovanie  5 - 5 

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 - 1 

hudobná výchova 1 - 1 

Zdravie a pohyb telesná výchova 2 1 3 

 

Spolu : povinná časť a voliteľné hodiny  
22 4 26 

Poznámky  

1 Predmet náboženstvo sa vyučuje v rozsahu 1 hodiny týždenne 

2 hodnotenie všetkých predmetov je slovné podľa metodických pokynov na hodnotenie a 

klasifikáciu  
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6. UČEBNÉ OSNOVY 

6. 1.  SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM   

         STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je 

zá- 

kladom celého vzdelávania a výchovy. Zvládnutie výchovno-vzdelávacích úloh slovenského jazyka    

a literatúry je predpokladom na splnenie úloh ďalších vyučovacích predmetov. 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je naučiť žiakov jednoducho a zrozumiteľne        

sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka, utvoriť u všetkých žiakov návyk 

správneho hlasného čítania, naučiť ich rozumieť prečítanému textu, z väčšiny žiakov vychovať 

čitateľov a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre. 

Slovenský jazyk a literatúra spája v sebe niekoľko oblastí, ktoré sa navzájom prelínajú a 

špecifickým spôsobom prispievajú k plneniu cieľov výchovy: rozvíjajú zmyslovú, emocionálnu, 

vôľovú                  a rozumovú stránku osobnosti dieťaťa, spoluutvárajú charakter žiaka a spolu s 

ostatnými predmetmi posilňujú výchovu k vlastenectvu. 

Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry v 1. až 9. ročníku je rozdelený do troch oblastí: 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

V 1. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú: 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

- písanie 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

- komunikácia, ústny prejav 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

- technika čítania 

- literárna výchovy 

V 2. až 5. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú: 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

- zvuková rovina jazyka a pravopis 

- písanie 

- významová rovina 

- tvarová rovina 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

- sloh, komunikácia 

- ústny a písomný prejav 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

- technika čítania – čítanie textu, základy čítania s porozumením 

- literárna výchova – všeobecné pojmy a základné literárne žánre 

V 6. až 9. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú: 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

- zvuková rovina jazyka a pravopis 

- významová rovina 

- tvarová rovina 

- skladobná rovina 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

- sloh, komunikácia 

- ústny a písomný prejav 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

- technika čítania – čítanie textu, čítanie s porozumením, reprodukcia prečítaného textu, 
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verejná prezentácia textu 

- literárna výchova – všeobecné pojmy a základné literárne žánre. 

 

5. ROČNÍK 

CIELE 

– Správne písať „i“ po mäkkých spoluhláskach a „y“ po tvrdých spoluhláskach, 

– poznávať obojaké spoluhlásky a pravopis vybraných slov po b, p, m, 

– poznávať podstatné mená, učiť sa určovať ich rod a číslo, 

– rozlišovať všeobecné a vlastné podstatné mená, učiť sa ich správne písať, 

– ústne tvoriť vety s danými slovami, 

– písomne dopĺňať a obmieňať vety, 

– cvičiť sa v tvorení jednoduchých krátkych textov a rozprávania. 

OBSAH 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

Zvuková, významová, tvarová rovina jazyka a pravopis 

Obojaké spoluhlásky, správne písanie „y“ vo vybraných slovách po b, p, m. 

Podstatné mená - rod a číslo. 

Poznávanie vlastných mien osôb, zvierat, miest, obcí, hôr, riek (všeobecne známych 

z najbližšieho okolia). 

Rozlišovanie všeobecných a vlastných podstatných mien. 

Nacvičovanie správneho písania vlastných podstatných mien. 

Písanie 

V spojení s jazykovým vyučovaním si žiaci zdokonaľujú rukopis so zreteľom na svoje 

individuálne potreby. 

Zvyšuje sa dôraz na plynulé písanie slov (bez zbytočného prerušovania písacieho ťahu), so 

zameraním na automatizáciu písacieho pohybu. 

Dbá sa na dodržiavanie všetkých kvalitatívnych znakov písma, najmä na tvaropis, jednotný 

sklon a na úpravu písaných celkov. Postupne sa zvyšuje rýchlosť písania. 

Priemerná veľkosť písmen strednej výšky je 3 – 4 mm, hornej a dolnej dĺžky 6 – 8 mm. 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

Tvorenie viet s danými slovami (ústne). Výber vhodných výrazov. Dopĺňanie viet (písomne) 

a obmieňanie slovami zvládnutými z pravopisnej stránky. 

Pomenovávanie pozorovaných predmetov, javov a vlastnej činnosti (vyjadriť sa o nich). 

Odpovede na otázky 

Odpovedanie na otázky podľa obrázkov, na základe vlastných skúseností a čítankových 

textov. Odpovede postupne tvoria súvislejší celok. Tvorenie otázok k jednoduchému textu. 

Reprodukcia 

Reprodukcia kratších textov. 

Rozprávanie 

Rozprávanie podľa obrázkov alebo podľa série obrázkov a na základe vlastných zážitkov. 

Rozprávanie podľa jednoduchej osnovy, ktorú najprv zostavil učiteľ, neskôr za spolupráce 

všetkých žiakov. 

Opis 

Opis spolužiaka, skutočných predmetov alebo obrázkov s dejovými prvkami (ústne). 

Formy spoločenského styku 

Požiadanie o informáciu a vedieť podať stručnú informáciu, privítať návštevu a rozlúčiť sa 

s ňou; blahoželať (k narodeninám, k Novému roku, Dňu matiek – ústne). 

24 

Napísať pozdrav a blahoželania na pohľadnici (úprava – adresa, dátum, oslovenie, pozdrav, 

podpis). 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

Technika čítania 

Čítanie primeraných textov správne a s porozumením. Postupné plynulé, vhodne členené 

a prirodzene intonované čítanie súvetí (sústreďovanie sa na významovú stránku viet 
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a odsekov a na porozumenie obsahu textu). 

Upevňovanie správneho slovného prízvuku, správne klásť vetný prízvuk. 

Rozvíjanie a uplatňovanie návykov správneho a ekonomického dýchania, správneho znenia 

hlasu, starostlivosti artikulácie a spisovnej výslovnosti. 

Rozširovanie slovnej zásoby žiakov. Presnejšie rozlišovanie významu slov, vyberať vhodný 

výraz a správne tvoriť vety, odpovedať na otázky z čítaného a s pomocou učiteľa jednoducho 

reprodukovať obsah. 

Literárna výchova 

Oboznamovanie sa s literárnymi textami - hlasným čítaním, počúvaním predčítaného alebo 

hraného textu. Spájanie obsahu čítaného textu s príslušnou ilustráciou k literárnemu textu, 

vnímať ju, rozumieť jej. 

S pomocou učiteľa reprodukovať, prípadne dramatizovať dej rozprávky alebo poviedky. 

Rozprávať príbeh hlavnej postavy a hodnotiť jej povahové vlastnosti, určiť čas a miesto deja, 

rozlišovať reálne a nereálne (rozprávkové) prostredie. 

Rozumieť niektorým ďalším literárnym pojmom a výrazom (bez ich definovania) v súvislosti 

so skutočnosťou, ktorú tieto pojmy a výrazy označujú, napr.: rozhlasové a televízne relácie, 

povesť, hádanka, báseň, spisovateľ, časopis. 

Poézia od detských autorov (napr. K. Bendová, J. Turan, Š. Žáry, F. Hrubín) 

Rozprávky a dobrodružná literatúra (napr. O. Sekora, A. Tolstoj, J. C. Hronský, J. a W. 

Grimmovci a iní). 

Povesti a balady (napr. M. Ďuríčková, M. Rázusová-Martáková a iní). 

Povesti zo života detí (napr. M. Haľamová, J. Šrámková, M. Jančová). 

Rozprávky, bájky a poviedky o prírode a zvieratkách ( napr. R. Móric, Ezopove bájky, V. 

Bednár) 

PROCES 

Počas celého roka sa venuje starostlivosť zvukovej stránke hovorených prejavov žiakov. Do 

učiva sa zaraďujú lexikálno-sémantické a štylistické cvičenia. 

Literatúra odporúčaná na čítanie v 5.ročníku ukazuje krásu sveta, prírody a ľudí. 

V slovenských rozprávkach sa žiaci oboznamujú s typom národného rozprávkového hrdinu, 

čítaním moderných rozprávok o zvieratkách si rozvíjajú vzťah k prírode, pri čítaní poviedok 

o deťoch získavajú poznatky o živote detí v minulosti a v súčasnosti. Pri čítaní poviedok zo 

súčasnosti poznávajú vzťahy k rodine, v detskom a školskom kolektíve a prebúdzajú sa ich 

city priateľstva k osobám vo svojom okolí, k deťom vo všetkých krajinách a k dospelým 

ľuďom na celom svete. 

Tento ideovo-umelecký obsah si žiaci osvojujú pri čítaní a počúvaní ukážok z týchto kníh 

literatúry pre deti a mládež. 
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6. 2.  VLASTIVEDA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO  

         POSTIHNUTIA 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vlastiveda je integrovaný predmet v 4. až 6. ročníku pre žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia, prostredníctvom ktorého žiaci získavajú základné poznatky z oblasti 

prírodovedných a spoločenskovedných odborov. 

Nadväzuje na poznatky o prírode a spoločnosti, ktoré žiaci získali vo vecnom učive v 

(prípravnom), 1. až 3. ročníku., a utvára základy pre vyučovanie spoločensko-vedných 

a prírodovedných predmetov. 

Obsah predmetu vychádza z miestneho prírodného prostredia a prežívanej sociálnej 

skutočnosti. Na základe pozorovania získajú žiaci základné poznatky o živej a neživej prírode 

z prostredia miestnej krajiny. 

Obsah predmetu vlastivedy vytvára vzťah k miestu, kde žiaci žijú. Na základe 

bezprostredného poznania miestnej krajiny si žiaci osvojujú základné poznatky o Slovenskej 

republike. Vedie ich k úcte k dospelým, priateľskému vzťahu k spolužiakom. Vychováva ich 

k ochrane životného prostredia. 

Dôležitou súčasťou vyučovania vlastivedy sú vychádzky a exkurzie, pri ktorých žiaci 

získavajú konkrétne poznatky o predmetoch, javoch a živočíchoch v ich prirodzenom 

prostredí. 

Sviatky, pamätné dni a významné výročia žiakom pripomíname priebežne. Využívame 

predovšetkým miestne a regionálne kultúrne podujatia a slávnosti. 

CIELE 

ť sa v príbuzenských vzťahoch v rodine, 

ť sa v príbuzenských vzťahoch v najbližšom príbuzenstve, 

ť sa vo veku osôb, 

ť sa primeraným spôsobom o domácnosť, 

ť sa na mape v miestnej krajine, 

ť najdôležitejšie údaje o obci v ktorej žiak žije, 

ť sa so životom ľudí v dávnej minulosti, 

ť základné poznatky o živej a neživej prírode. 

OBSAH 

Život v rodine 

Vzťahy v rodine. 

Deľba práce. 

Rodičia a deti. 

Úcta k starobe. 

Povinnosti a práva členov rodiny. 

Rodisko a bydlisko. 

Vybavenie domácnosti 

– jednoduché stroje a prístroje v domácnosti, používanie výťahu, plynového variča, 

telefónu, elektrických spotrebičov, 

– bezpečnosť v domácnosti, možnosti vzniku a šírenia požiaru, predchádzanie požiaru, 

nebezpečenstvo požiaru v byte, v budove, privolanie požiarnikov. 

Orientácia na mape a v regióne 

Orientácia v obci – ulice, ich názvy, križovatky, význam orientačných tabúľ. 

Dopravné značky, správanie sa chodcov, automobilistov, cyklistov na ceste, spôsoby riadenia 

križovatky, pravidlá cestnej premávky pre cyklistov. 

Poznávanie obce a okolitej krajiny, dominantné prvky obce, pamätihodnosti, významné 

objekty, inštitúcie a zariadenia - obchod, služby, správne inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, 

stanica polície, požiarny útvar, kultúrne a športové zariadenia. 

Charakteristika miestnej krajiny na základe pozorovania. 

Jednoduchý opis krajiny – nížina, vrchovina, pohorie. 
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Krajina – mestská, vidiecka, zalesnená, nezalesnená, poľnohospodárska, priemyselná. 

Chránené krajinné oblasti najbližšieho regiónu. 

Priemysel a poľnohospodárstvo v regióne. 

Dopravné spojenie v regióne – cesty, železnice, vodné cesty, letiská. 

Orientácia na mape 

Mapa – farby na mape, značky, turistická mapa, automapa. 

Orientácia na mape regiónu. 

Určovanie hlavných svetových strán (podľa slnka, kompasu). 

Slovenská republika 

Mapa SR. 

Poloha. 

Hlavné mesto – Bratislava. 

Hranice štátu. Susedné štáty – ukázať a vymenovať podľa mapy. 

Naše mesto, obec na mape, poloha. 

40 

Život ľudí v dávnej minulosti 

Život ľudí v najstaršej minulosti, spôsob ich života. 

Zberači a lovci, lovci mamutov, prví roľníci. 

Živá príroda 

Hlavné znaky života. 

Rozdelenie živej prírody: živočíchy a rastliny. 

Živočíchy 

Cicavce – životné prostredie cicavcov, charakteristické znaky; hlavní predstavitelia: mačka, 

tur, ostatní predstavitelia: pes, myš, srna, význam a ochrana cicavcov. 

Vtáky – životné prostredie vtákov, charakteristické znaky; hlavný predstaviteľ: holub, ostatní 

predstavitelia: hus, kura, lastovička, sova, význam a ochrana vtákov. 

Plazy – životné prostredie plazov, charakteristické znaky; hlavní predstavitelia: jašterica, 

vretenica, ostatní predstavitelia: užovka, význam a ochrana plazov. 

Obojživelníky – životné prostredie obojživelníkov, charakteristické znaky; hlavní 

predstavitelia: žaba, skokan zelený, ostatní predstavitelia: ropucha, rosnička, význam 

a ochrana obojživelníkov. 

Ryby – životné prostredie rýb, charakteristické znaky; hlavný predstaviteľ: kapor, ostatní 

predstavitelia: šťuka, sardinka; význam a ochrana rýb. 

Rastliny 

Spoločné znaky rastlín a živočíchov. 

Charakteristické znaky rastlín. 

Rozdelenie rastlín – dreviny, byliny. 

Dreviny: strom, ker; ihličnaté stromy – smrek; listnaté stromy – dub, čerešňa; ker – ríbezľa. 

Byliny: púpava, pšenica, zemiak, pelargónia. 

Význam a ochrana rastlín. 

Neživá príroda 

Vzduch, voda, nerasty, horniny. 

Voda 

V prírode a v živote človeka – kolobeh vody v prírode, povrchová a spodná voda, ochrana 

vôd, úprava vody a jej čistenie, minerálna voda a kúpele. 

Vzduch 

Význam vzduchu pre život, prúdenie vzduchu, znečisťovanie vzduchu. 

Pôda 

Význam pôdy, typy pôd. 

Starostlivosť o pôdu - kyprenie, hnojenie, zavlažovanie, odvodňovanie, vplyv vonkajších 

činiteľov na pôdu, ochrana pôd. 
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6. 3. MATEMATIKA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM   

   MENTÁLNEHO  POSTIHNUTIA 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Poňatie vyučovania matematiky v špeciálnej základnej škole je v súlade s poňatím 

vyučovania matematiky na základnej škole. 

Vyučovanie matematiky sa snaží poskytnúť všetkým žiakom spôsobom primeraným ich 

mentálnej úrovni a adekvátnymi formami a metódami také matematické vzdelanie, ktoré im 

umožní riešiť najnutnejšie problémy a úlohy praktického života a pracovného pomeru. 

Matematické vedomosti, zručnosti a návyky sa budujú v súlade s matematickou teóriou na 

rôznom stupni intuitívneho prístupu podľa individuálnych schopností žiaka, systematicky sa 

uplatňuje zásada názornosti. Pri opakovaní a upevňovaní učiva sa žiaci učia využívať svoje 

matematické poznatky pri riešení problémov praxe predovšetkým prostredníctvom riešenia 

úloh, ktorých námety zodpovedajú skúsenostiam a úrovni poznania žiakov špeciálnej 

základnej školy i pri riešení rôznych problémov v ostatných vyučovacích predmetoch. 

Spojeniu vyučovania matematiky s praxou prispieva i to, že sa žiaci naučia používať rôzne 

pomôcky umožňujúce geometrické konštrukcie. 

Individuálnym prístupom získava žiak prostredníctvom matematiky základné matematické 

vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností 

a možností, na svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. 

Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný 

na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného prístupu pôsobili 

na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka 

s mentálnym postihnutím. 

Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne vzdelávanie 

žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam 

žiaka. 

5. ROČNÍK 

CIELE 

– Opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, 

– vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla písomne, v obore do 100, 

– riešiť slovné úlohy, 

– osvojiť si numeráciu prirodzených čísel v obore do 1000, 

– vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla v obore do 1000 spamäti a písomne, 

– osvojiť si násobenie a delenie v obore násobiliek do 60, 

– vedieť merať a rysovať úsečky danej dĺžky, 

– vedieť používať jednotky dĺžky: m, dm, cm, 

– pracovať s kružidlom. 

OBSAH 

ARITMETIKA 

Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel písomne v obore do 100 

1. Sčitovanie a odčitovanie dvojciferných čísel bez prechodu cez základ. 

Príklady typu: 

34 57 

23 -34 

––- ––- 

Sčitovanie a odčitovanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ. 

Príklady typu: 

47 82 

35 - 35 

––– ––– 

2. Riešenie slovných úloh. 

Nový typ: o n viac, o n menej. 
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Prirodzené čísla v obore do 1000 

Počítanie po stovkách, desiatkach, jednotkách, násobky čísel 10, 100. 

Čítanie a písanie číslic. 

Rád čísel tisícky, stovky, desiatky, jednotky. 

Usporiadanie čísel, číselná os. 

Porovnávanie čísel, zápis pomocou znakov =, <, >. 

Riešenie jednoduchých nerovníc postupným dosadzovaním. 

Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel. 

Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel do 1000 spamäti a písomne 

1. Sčitovanie a odčitovanie násobkov 100. Príklady typu: 300 + 400, 700 – 400. 

2. Pričitovanie jednociferných a dvojciferných čísel k násobkom 100. 

52 

Príklady typu: 300 + 4, 300 + 34. 

3. Odčitovanie jednociferných a dvojciferných čísel od násobkov 100. 

Príklady typu: 304 – 4, 334 – 34. 

4. Ostatné príklady sčitovania a odčitovania v obore do 1000 bez prechodu cez základ. 

Príklady typu: 532 + 4, 648 – 40. 

5. Precvičovanie a upevňovanie sčitovania a odčitovania v obore do 1000. 

Vzťah: o n viac, o n menej, 

Riešenie slovných úloh. 

Násobenie a delenie v obore násobiliek 

1. Opakovanie a prehĺbenie násobenia a delenia v obore násobiliek do 30. 

2. Násobenie a delenie v obore násobiliek do 60. 

Tvorenie a zápis príkladov násobenia a delenia v obore násobiliek do 60. 

Násobilka číslom 4, 5, 6 – pamäťový nácvik. 

GEOMETRIA 

Dĺžka úsečky 

1. Jednotka dĺžky, meradlo, dĺžka úsečky. 

2. Jednotka dĺžky dm, m. 

- jednotka dĺžky – dm, 

- meradlo s decimetrovou stupnicou, 

- jednotka dĺžky – m, 

- meradlo s metrovou stupnicou, 

- premieňanie jednotiek (m – dm, m – cm, dm – cm). 

3. Meranie dĺžky úsečky, rysovanie úsečky danej dĺžky, 

- meranie dĺžky úsečky s presnosťou na cm, dm, 

- rysovanie úsečiek danej dĺžky, 

- vytyčovanie úsečky v teréne a meranie dĺžky úsečky v m. 

4. Súčet dĺžok úsečiek – numericky. 

Rozdiel dĺžok úsečiek – numericky. 

5. Práca s kružidlom. Rysovanie kružnice (stred, polomer). 
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6.  4. INFORMATICKÁ VÝCHOVA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM  

         MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet informatická výchova má dôležité postavenie aj vo vzdelávaní žiakom s mentálnym 

postihnutím, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov. Vedie k presnému 

vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia 

ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

Cieľom informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a 

techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. 

Cieľom predmetu je zoznámiť sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom 

živote, získať základné zručnosti v používaní počítača primerane individuálnym 

schopnostiam žiaka s mentálnym postihnutím. 

V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci môžu pomocou rôznych aplikácií precvičovať 

napr. učivo z matematiky, slovenského jazyka a iných predmetov. Získavajú vedomosti za 

podpory edukačných programov napr. z vlastivedy. 

Obsah vzdelávania je rozdelený na tematické okruhy 

Informácie okolo nás 

Komunikácia prostredníctvom IKT 

Postupy, riešenie problémov 

Princípy fungovania IKT 

Informačná spoločnosť 

Informácie okolo nás - žiaci sa učia pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, aby vedeli 

základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, získali prvé zručnosti pri kreslení 

v 

grafickom prostredí, porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí. 

Komunikácia prostredníctvom IKT - sa venuje využitiu nástrojov internetu na komunikáciu, na 

vlastné učenie sa. Žiaci by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou, mali by pochopiť spôsob 

a 

mechanizmy vyhľadávania informácií na internete, uvedomovať si bezpečnostné riziká pri práci s 

internetom. 

Postupy, riešenie problémov - žiaci sa zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov 

prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako program, programovanie. 

Princípy fungovania IKT - sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných a 

komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť s možnosťami vstupných a výstupných 

zariadení, so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami. 

Informačná spoločnosť - tematický okruh sa zaoberá s etickými, morálnymi a spoločenskými 

aspektmi informatiky. Žiaci by mali sa oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote, 

pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám, 

viesť 

k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú. 

 

5. ROČNÍK 

CIELE 

- Samostatne/s pomocou zapnúť a vypnúť počítač, 

- samostatne/s pomocou pracovať s myšou, 

- samostatne/s pomocou pracovať s klávesnicou, 

- samostatne/s pomocou správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD, 

- minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho, 

- pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou, 

- chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a jedným 

   kliknutím, stláčaním pravého a ľavého tlačidla, 

- spustiť CD, DVD cez tento počítač, 
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- e-maily posielať a prijať, 

- používať jednoduché zásady písania e-mailov, 

- rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné, je oboznámený 

  s negatívnym vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s erotickým zameraním, 

- získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom režime, 

- pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť, 

- ovládať zásady správneho sedenia pri počítači. 

 

OBSAH 

Informácie okolo nás 

Oboznámenie sa s počítačom 

Vedieť z akých základných častí sa skladá počítačová zostava (PC, monitor, klávesnica, myš). 

Ovládanie klávesnice, myši. 

Textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty 

Práca s textovým editorom, vytváranie jednoduchého textu, mazanie, ukladanie dokumentu. 

Ukladanie rôznych informácií do súborov (text). 

Jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, hrúbka). 

Dodržiavanie základných zásad písania textu. 

Počítačové didaktické hry. 

Komunikácia prostredníctvom IKT 

E-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár 

Oboznámenie sa s pojmami – e-mail, poštový program, e-mailová adresa. 

Správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, kamarátom, spolužiakom). 

Bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných údajov). 

E-mailové adresy rodičov a kamarátov (zistenie adries, využitie adresára), 

www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe 

Oboznámenie sa s pojmami – www, webový prehliadač, webová stránka. 

Bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu. 

Detské webové stránky (rozprávky, obrázky). 

Postupy, riešenie problémov 

Oboznámenie sa s pojmami – detský programovací jazyk, elementárne príkazy 

Riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie obrázkov). 

Princípy fungovania IKT 

Oboznámenie sa s pojmami myš, klávesnica 

Funkcie vybraných klávesov. 

Tlačiareň 

Funkcia tlačiarne. 

CD 

Spúšťanie hry a hudby z CD, ovládanie jednoduchých hier 

Ukladanie informácií, súbor 

Uloženie informácií do súboru, otvorenie. 

Informačná spoločnosť 

Informačné technológie v škole 

Edukačné programy, komunikácia. - objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných 

programov 

pre rôzne predmety. 

Voľný čas a IKT 

Počítačové hry, hudba, filmy. 

 

 

 

 

 

 



36 

 

6.  5.  PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM   

          MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Pracovné vyučovanie je pre žiakov s mentálnym postihnutím najdôležitejším rehabilitačným 

predmetom, ktorý od najnižšieho ročníka systematicky ovplyvňuje rozvoj ich motoriky 

vytváraním pracovných zručností a spolupôsobí na zvýšenie ich rozumovej úrovne. 

Žiaci v tomto predmete získavajú vedomosti z rôznych pracovných činností, vrátane 

elementárnych technických a výrobných poznatkov. Pracovné vyučovanie vytvára u žiakov 

kladný vzťah k práci, plní základnú prípravu pre budúce povolanie, ale aj pre potrebu 

praktického života v rodine a spoločnosti. V spolupráci s ostatnými predmetmi pôsobí na 

harmonický rozvoj žiakov. 

V pracovnom vyučovaní získavajú žiaci základné vedomosti o materiáloch, nástrojoch a o 

pracovných postupoch. Učia sa rozoznávať druhy materiálov, ich vlastnosti, poznávať 

konštrukciu a funkciu nástrojov, učia sa hovoriť o tom, čo robia a s čím pracujú. Žiaci sa 

postupne primerane veku vedú k chápaniu vzťahov medzi materiálom, nástrojmi a spôsobmi 

práce. Postupne sa tak rozvíja ich technické myslenie a vyjadrovanie a technická 

pripravenosť. 

Pracovné vyučovanie vzbudzuje u žiakov záujem o prácu, uspokojuje ich túžbu po činnosti, 

zameranie práce na užitočný výsledok vzbudzuje ich iniciatívu a pozitívny vzťah k práci, 

pestuje zmysel pre poriadok, cit pre krásu a vhodnosť materiálu, nástrojov a spôsobov práce. 

Pri práci si žiaci osvojujú kultúrne návyky. Systematicky poznávajú hlavné prvky organizácie, 

hygieny a bezpečnosti pri práci. Učia sa pracovať disciplinovane, starostlivo, hospodárne 

zaobchádzať s materiálom a nástrojmi. 

Pri výbere úloh učiteľ prihliada aj na učebnú látku ostatných predmetov. Nevyhnutnosť 

koordinácie pracovného vyučovania s inými vyučovacími predmetmi vyplýva z podstaty 

rozvoja poznávacích možností mentálne postihnutých žiakov - spájať konkrétnu činnosť s 

poučením, prax s teóriou. 

Pracovné zaťaženie musí byť primerané fyzickým schopnostiam žiakov. Nesmie byť tak 

náročné, aby žiakov vyčerpalo, ale ani príliš jednoduché, lebo by nedostatočne aktivizovalo 

ich myslenie a v dostatočnej miere ich nezamestnávalo. 

Veľmi dôležitou podmienkou je materiálne zabezpečenie pracovného vyučovania. Sú to 

najmä pracovne a dielne, sklad materiálu, pozemok, dostatok vyhovujúcich nástrojov, 

pracovných a učebných pomôcok a jednotného materiálu pre žiakov. 

Pracovné prostredie musí vyhovovať hygienickým podmienkam (čistý vzduch, vhodné 

osvetlenie, čistota pracoviska, atď.). K hygienickým podmienkam patrí aj vhodné oblečenie 

na pracovné vyučovanie. Nevyhnutným doplnkom dielne je príručná lekárnička. 

V pestovateľských prácach sa na školskom pozemku (záhrade) určí pre jednotlivé pracovné 

skupiny dostatočná plocha s prihliadnutím na vek a možnosti žiakov a na technickú 

vybavenosť školy. Na pestovateľské práce možno využiť aj kútik prírody v každej učebni. 

Na hodinách pracovného vyučovania sa používajú rôzne učebné pomôcky. Zvyčajne je to 

vzorový výrobok a súbor nástrojov, materiálov, potrieb a zariadení pre určitý druh práce; 

ďalej sú to výkresy, pracovné postupy, obrazy, ilustrácie, modely, diagramy, prírodniny, 

predlohy, filmy, diapozitívy a diafilmy. 

Nevyhnutnou súčasťou pracovného vyučovania sú exkurzie, ktoré umožňujú žiakom už od 

najnižších ročníkov poznávať prácu dospelých na rozličných pracoviskách a posilňovať 

spojenie pracovného vyučovania so životom. 

Obsah pracovného vyučovania je členený na zložky. Toto rozdelenie vychádza zo schopností 

žiaka osvojiť si obsah daného učiva, a zo schopnosti vedieť ho aplikovať v súčasnom 

i budúcom praktickom živote. 

V zložke sebaobslužné činnosti žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela 

a zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

Obsahom zložky práce v domácnosti je osvojovanie si základných pracovných návykov 
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v domácnosti, zručností potrebných pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Súčasťou 

tejto zložky je aj šitie. Žiaci nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných 

prác. Súčasťou zložky sú aj práce v kuchyni. Žiaci si osvojujú základné znalosti 

o potravinách, a ako udržiavať poriadok a hygienu v kuchyni. Vo vyšších ročníkoch 

nadobúdajú žiaci zručnosti pri príprave jednoduchých nápojov a jedál. 

V zložke práce v dielni si žiaci osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú 

ich v praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché 

výrobky. 

V zložke pestovateľské práce sa žiaci učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, 

nadobúdajú základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové rastliny. 

Vzhľadom na to, že nie každá škola má školský pozemok, odporúčame práce na školskom 

pozemku nahradiť inou činnosťou, podľa podmienok školy tak, aby bola zachovaná časová 

dotácia predmetu pracovné vyučovanie podľa učebného plánu. 

5. ROČNÍK 

CIELE 

ňovať zručnosti získané v nižších ročníkoch, 

ť estetické cítenie, 

ť voľný čas, 

ť stereotyp pri základných hygienických návykoch a samoobslužných 

zručnostiach, 

ňovať pravidlá správneho stolovania, 

ť rôzne materiály, spoznávať ich vlastnosti, rozširovať a prehlbovať základné 

manuálne zručnosti pri práci s nimi, 

ť si základné vedomosti a pracovné zručnosti pri pestovateľských prácach. 

OBSAH 

Sebaobslužné činnosti 

Osobná hygiena. 

Pravidelne si čistiť zuby. 

Obviazať poranenie na ruke alebo na nohe. 

Stolovanie 

Práce v dielni 

Práce s papierom a kartónom 

Poučiť o výrobe papiera, o závislosti kvality papiera od použitého výrobného materiálu. 

Jednoduchšie kartonážne práce. Papier a kartón merať, strihať, rezať, narezávať podľa 

pravítka, ohýbať, prebíjať,... . 

Zhotovovať zložitejšie skladačky, vytvárať priestorové kužeľovité figúrky a papierové 

plastiky. 

Zošívať listy osmičkovým a dvojslučkovým stehom. Vlepovať vložky do mäkkých obalov 

bez orezania. 

Modelovanie 

Opakovať zručnosti z predchádzajúcich ročníkov, používať formičky a profilové šablóny, 

farbiť a lakovať výrobky. Pracovať s pilinovou kašou. Oboznamovať sa s vlastnosťami 

rozličných modelovacích materiálov a porovnávať rozdiely medzi nimi. 

Montážne a demontážne práce 

Zostavovať zložitejšie modely (aj pohybové) z konštrukčnej stavebnice z plastu aj z kovovej 

stavebnice. Zostavovať priestorové modely z kartónových vystrihovačiek. 

Práca s drevom 

Poznať názvy pracovných nástrojov a ich funkciu. 

Oboznámiť sa so štruktúrou dreva, posúdiť podľa štruktúry dreva ako sa dá deliť, rezať, 

štiepať. Rozoznať mäkké a tvrdé drevo. 

Mäkké drevo merať, upínať, rezať, orezávať, hladiť, vŕtať, spájať klincami, moriť. Vyťahovať 

zatlčené klince. 

Oboznámiť sa s rezaním a opracúvaním tvrdého dreva. 

Práce s kovom 
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Zdokonaliť sa v osvojených technikách z predchádzajúceho ročníka. Vytvárať meandre z 

drôtu podľa nákresu v skutočnej veľkosti, figúrky z drôtu a nastrihaných plechových pásikov. 

Práce z kože alebo koženky 

Pokračovať v jednoduchých prácach z kože alebo koženky. Vystrihovať, vysekávať, rezať 

materiál podľa kovového pravítka, zošívať. 

Práce s rozličným materiálom 

Náplň určí učiteľ. 

Pestovateľské práce 

Ošetrovať izbové rastliny - umývať rastlinu, čistiť črepník, odstraňovať pleseň a mach. 

Oboznámiť sa so zásadami správneho zalievania. 

Pracovať s klíčidlom. Pozorovať klíčenie obilnín. 

Okopaniny. Oboznámiť sa s významom okopanín, najmä s druhmi, ktoré rastú v mieste školy. 

Pestovať zemiaky - pripraviť pozemok, pripraviť sadivo, sadiť, ošetrovať (kypriť, plieť, 

okopávať, obhŕňať, ochraňovať pred škodcami a burinou). 

Pestovať strukoviny (hrach, fazuľu, šošovicu). 

Oboznámiť sa s hlavnými druhmi burín, poznať ich škodlivosť a zásady boja proti nim. 

Založiť herbár, ukladať kvety a listy poznávaných rastlín. Siať semená kvetín do debničiek. 

Presádzať kvetiny. Starať sa o okrasné kry. 

Práce v domácnosti 

Hygiena domácnosti. 

Umývať a udržiavať rôzne druhy podlahových krytín. Vysávať. 

Príprava pokrmov 

Urobiť jednoduchý nákup. 

Pripraviť raňajky - vajíčko na mäkko, na tvrdo, miešané. 

Pripraviť polievku zeleninovú, zemiakovú. 

Čistiť zeleninu a zemiaky. 

Šitie 

Zvládnuť základné stehy (vrátane jednoslučkového stehu). 

Prišívanie rozličných gombíkov, spínačiek, háčikov. 

Plátať a vykonávať jednoduché opravy odevov. 

Háčkovanie. 

Háčkovať retiazku, krátky stĺpik, dlhý stĺpik. 

PROCES 

Upevňovať poznatky z predchádzajúcich ročníkov. Rešpektovať požiadavky bezpečnosti a 

hygieny pri každej práci. Pozor na zranenie pri práci s pílkou, nebožiecom a plechovými 

pásmi. 
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6. 6.  VÝTVARNÁ VÝCHOVA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM    

         MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Hlavným cieľom výtvarnej výchovy je využiť esteticko-výchovný charakter predmetu, čo 

znamená prebúdzanie a formovanie estetického vzťahu žiaka s mentálnym postihnutím ku 

skutočnosti prostredníctvom výtvarných aktivít a výtvarného umenia. 

Estetické zážitky a tvorivé činnosti prispievajú k postupnému zlepšovaniu psychomotorického 

stavu žiakov, k vyrovnávaniu ich disharmonického rozvoja a celkovej rehabilitácii 

umožňujúcej úspešné zaradenie do praktického života. 

Výtvarná výchova vzhľadom na jej rozmanité možnosti pôsobenia na motoriku a psychiku 

žiakov s mentálnym postihnutím je v špeciálnej základnej škole nezastupiteľná. Má široký 

záber medzipredmetových vzťahov, v rozvoji citovej výchovy a veľkou mierou prispieva k 

celkovej rehabilitácii žiakov. 

Cieľom výtvarnej výchovy vo vyšších ročníkoch špeciálnej základnej školy je i naďalej viesť 

žiakov k vytváraniu správneho vzťahu k prírodnej a umeleckej kráse, k výchove vkusu a k 

rozvoju už osvojených základných výtvarných zručností. V procese vyučovania výtvarnej 

výchovy je potrebné neustále brať do úvahy nielen výtvarnú typológiu detí, ale hlavne druh a 

stupeň postihnutia s prihliadnutím na individuálne možnosti každého žiaka. 

Vhodné je využiť možnosti terapeutického pôsobenia predmetu s použitím relaxačných 

činností spätých s emocionálnym prežívaním žiakov. 

5. ROČNÍK 

CIELE 

čnosti z predchádzajúcich ročníkov ďalej zdokonaľovať, 

rozvíjať a dopĺňať. 

ť používanie farebnej škály miešaním základných farieb a učiť žiakov paletu 

farieb v jednotlivých oblastiach obsahu výtvarnej výchovy vhodne používať. 

ľovať schopnosť kresby postavy a naučiť žiakov uplatniť ju v kompozíciách 

tematických prác (dynamická, statická kompozícia). 

OBSAH 

Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

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

skúseností - z vychádzok, pracovných činností, zo života v rodine, v škole, na ulici, v 

obchode, dopravnom prostriedku a pod.. 

Ďalším zdrojom námetov sú ilustrácie filmových, divadelných a literárnych útvarov. 

Na základe priameho pozorovania predmetov dennej potreby, pozorovania prírodnín vedieme 

žiakov k zachyteniu reality a k jej výtvarnému stvárneniu. Upozorňujeme na proporcionálne 

vzťahy jednotlivých častí k celku, šírky k výške a pod. 

Žiakov učíme využívať kontrast svetlých a tmavých tónov, studených a teplých farieb. 

Výtvarné techniky: kresba, maľba, kombinované a materiálové techniky - koláž, textilná 

aplikácia, mozaika. 

Výtvarné materiály: tuš, rudka, mäkká ceruzka, akvarel, tempera, fixky, farebný papier, 

časopisy, textil a iné. 

Práca s výtvarnými prostriedkami 

V kompozíciách vychádzame z osvojených základných poznatkov z predošlého ročníka. 

Odporúčame realizovať rastlinný, vecný, figuratívny i geometrický dekoratívny motív. 

Používať šablónu, ktorú učíme zhotovovať samostatne. Využívať pritom zjednodušené 

štylizované tvary. Dbať na vhodnú jednoduchú farebnú kombináciu. Opäť uplatňovať kontrast 

tmavých, svetlých, teplých a studených farieb. 

Maľba (akvarel), kombinované techniky - modrotlač (odkrývacia technika, vosková rezerva), 

batika. 

V priestorovom vytváraní uplatňujeme a dopĺňame poznatky a výtvarné zručnosti z 

predošlého ročníka. Modelujeme dvoj a trojrozmerné plastiky jednoduchých štylizovaných 
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tvarov. Námety volíme analogicky s oblasťou - výtvarné osvojovanie skutočnosti. 

Modelovanie (hlina, sadra, plastelína, modurit), kašírovanie (noviny, papierová buničina, 

škrob, voda). 

Plastiky z rôzneho materiálu (látka, farebný papier, kartónové škatuľky, prírodniny, drevo ...). 

Výtvarné umenie 

Návštevy výstav výtvarných prác detí, umelcov, ľudových umelcov, remeselníkov, múzeí. 

Vychádzky zamerané na okolitú architektúru. 

PROCES 

Postupne dopĺňame vedomosti žiakov v oblasti výtvarného umenia - maliarstva, sochárstva, 

architektúry, užitého umenia. Vychádzame z regionálnych možností. 
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6. 7.  HUDOBNÁ VÝCHOVA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM  

         MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Hudobná výchova ako jeden z esteticko-výchovných predmetov je neoddeliteľnou súčasťou 

výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov vnímať a prežívať krásu nielen v 

hudbe, ale aj v iných druhoch umenia. 

Ciele hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy sú podmienené špecifickosťou úloh 

školy, spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja osobnosti žiakov, bezprostrednou 

fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami jej psychoterapeutického pôsobenia. 

Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy je rozvoj hudobnosti žiakov spevom, 

hrou na jednoduché hudobné nástroje, počúvaním hudby, pohybovým prejavom 

vychádzajúcim z hudby. Pritom treba rešpektovať ich postihnutie, hudobné schopnosti a 

zručnosti. 

Predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich 

každodenného života. Orientuje žiakov aj v súčasných hudobných žánroch, citlivo ich vedie k 

tomu, aby sa učili rozlišovať v hudbe kvalitu. 

Výchovno-vzdelávacie úlohy hudobnej výchovy plnia žiaci v príťažlivo motivovaných 

hudobných činnostiach - speváckych, inštrumentálnych, pohybových a posluchových. 

Piesne sa učia spievať kultivovaným hlasom, intonačne a rytmicky správne. 

Osvojujú si základné poznatky o hudobných nástrojoch, rozlišujú ich podľa zvuku. Aktívne sa 

oboznamujú s Orffovým inštrumentárom, prípadne s ďalšími hudobnými nástrojmi. 

Skladby na počúvanie sú vyberané tak, aby boli primerané pre žiakov z hudobnej i obsahovej 

stránky, aby nadväzovali na poznatky z ostatných zložiek hudobnej výchovy a prispievali k 

utváraniu kladného vzťahu k hudbe. V priebehu školského roka sa žiaci oboznámia najmenej 

so siedmimi skladbami na počúvanie. 

Pri počúvaní skladieb orientovať žiaka aj v súčasnej tvorbe, populárnej tvorbe, ale aj v 

regionálnej ľudovej tvorbe. Podporovať spontánnu detskú kreativitu, rozvíjať emocionalitu, 

rozvíjať prepojenie pohybovej, hudobnej a slovesnej kultúry. Chápať hudobnú výchovu ako 

psychoterapeutický prostriedok hudobnej relaxácie cieľavedome zameraný na psychickú a 

somatickú aktivizáciu osobnosti a jej uvoľnenie. 

Pohybové vyjadrenie hudby vychádza zo spontánneho prejavu detí, vedie ku kultivovanému 

pohybu zladenému s hudbou, rytmom a obsahom skladieb. 

Hudobná výchova prispieva aj k formovaniu psychických procesov a vlastností žiakov. 

Pôsobí na ich pozornosť, predstavivosť, pamäť, výrazne ovplyvňuje sluchové vnímanie a 

obohacuje citový život žiakov. 

5. ROČNÍK 

CIELE 

ť záujem o hudbu, 

ť sluchové vnímanie spievaného slova, 

ť sluchom jednotlivé hudobné nástroje v skladbe. 

OBSAH 

Učenie sa piesní - Čierne oči choďte spať (ľudová); Po valašsky od zeme (ľudová);Červený 

kacheľ, biela pec (ľudová); Pri Prešporku na Dunaji (ľudová); Zjedzte ma vĺčky, zjedzte 

(ľudová); Do hory ma poslali (ľudová); Prešporská kasáreň (ľudová); Chodíme, chodíme 

(ľudová); Anička, dušička, kde si bola (ľudová); Tu je zima zas (O. Francisci) a iné. 

Počúvanie piesní zamerané na rôzne žánre - Hej, lepšie na doline (ľudová); Javor, javor 

vysoký si (ľudová) a iné. 

Počúvanie skladieb - Zázračná muzika (J. Letňan); Pochod drevených vojakov (P. 

Čajkovskij); Keď sa vlci zišli (E. Suchoň) a iné. 

Hudobno-pohybové hry a tance - Čížiček, čížiček (ľudová); Trebišovské dzivky (ľudová)a 

iné. 
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PROCES 

V 5. ročníku žiaci spevom a nástrojovou hrou uskutočňujú rytmickú a melodickú hru na 

ozvenu a hudobný dialóg. Hru na rytmickú ozvenu sprevádzajú pohybom a hrou na telo. 

Rytmizujú texty rečňovaniek a vyčítaniek, spievajú ich ako popevky na 2 - 3 tónoch. 

Žiaci vnímajú 4-taktovú inštrumentálnu a vokálnu melódiu. Zrakom a sluchom sledujú jej 

pohyb v jednoduchom notovom zápise. Všímajú si, či sledovaná melódia je smutná, veselá, 

žartovná, rázna, slávnostná a pod. V inštrumentálnych skladbách rozlišujú hru rozličných 

hudobných nástrojov. 

Žiakov usmerňujeme k intonačne čistému spevu piesní interpretovaných rytmicky správne, v 

ucelených speváckych frázach, s mäkkým nasadením tónu a jednoduchým odstupňovaním 

dynamiky (slabo - silno). Spev žiakov zjednocujeme podľa taktovacích pohybov učiteľa, 

najmä na nástup a ukončenie. K piesňam vytvárajú žiaci jednoduché nástrojové a pohybové 

sprievody. 

V skladbách na počúvanie žiaci sluchom rozoznávajú hru rozličných hudobných nástrojov 

(napr. flauty, klarinetu, lesného rohu), hru dychového orchestra a cimbalovej hudby. 

Pohybom stvárňujú najznámejšie ľudové tance (napr. karička, čardáš, odzemok). 

Ľudové hudobno-pohybové hry žiaci nacvičujú v súlade so základným charakterom hudby. 
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6. 8. TELESNÁ VÝCHOVA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM  

        MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Ciele predmetu telesná výchova v špeciálnej základnej školy sledujú dosiahnutie optimálneho 

telesného a pohybového rozvoja žiakov, t.j. dosiahnutie žiadaného stupňa telesnej zdatnosti, 

odolnosti a pohybových zručností. U žiakov sa snažíme vypestovať hygienické návyky, 

pozitívny vzťah k pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich obmedzených možností a 

rešpektovaním ich výrazných individuálnych osobitostí. 

Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačná a relaxačná funkcia telesnej 

výchovy, zameraná k zmierňovaniu alebo odstraňovaniu pohybových nedostatkov, 

nahradzovaniu chýbajúcich zručností inými a k zlepšovaniu celkového fyzického stavu. 

Rozvíjanie pohybovej aktivity súvisí s rozvojom poznávacej činnosti, pretože v rámci telesnej 

výchovy zámerne pôsobíme na rozvoj psychických funkcií, ako je vnímanie a pozorovanie, 

pamäť, pozornosť, fantázia, myslenie a reč. 

Pri zachovaní mnohostrannej funkcie vyučovacieho predmetu telesná výchova, odporúčame 

citlivý prístup k výkonnostnému chápaniu jeho procesu, hlavne v porovnávaní motorických a 

fyzických výkonov žiakov. Odporúčame podriadiť motorické, ale predovšetkým fyzické 

výkony, ako cieľové kategórie emocionalite, t.j. pre radosť z pohybu, spolupatričnosti. 

5. ROČNÍK 

CIELE 

ť si telesné cvičenia, základné pravidlá a organizáciu športových hier, 

ť zmysel pre kolektív, spoluprácu a vzájomnú pomoc, 

ť si základy techniky a taktiky používaných cvičení, 

ť si znalosť pravidiel, pasívnu znalosť základov odbornej terminológie, 

ť elementárne zručnosti k účinnému poskytovaniu prvej pomoci, záchrany a pomoci 

pri cvičení a k osvojovaniu zásad dodržiavania bezpečnosti cestnej premávky. 

OBSAH 

Poradové cvičenia 

- Postoje. 

- Obraty na mieste. 

- Nástupové tvary družstva. 

- Pochodové tvary družstva. 

Prípravné, kondičné, koordinačné a kompenzačné cvičenia 

- Zásady správneho držania tela. 

- Zásady správnej techniky pohybov švihových, vodených hmitov a výdrží. 

- Cvičenia bez náčinia, s krátkou tyčou, s plnou loptou a malými činkami (500 g), s 

krátkym švihadlom, so švédskou lavičkou, cvičenia na rebrinách, šplh na tyči, šplhanie 

s prírazom, šplh na lane (dĺžka max. 5 m). 

- Rýchly beh na vzdialenosť 60 m. 

- Beh na vytrvalosť, beh striedavý až do 12 min. prekážková dráha. 

Drobné a prípravné pohybové hry 

- Základné pravidlá pohybových hier. 

- Zásady úrazovej zábrany. 

- Drobné pohybové hry - bežecké, skokanské, loptové, štafetové, hry s náčiním, bez 

náčinia, prekážkové hry. 

- Prípravné pohybové hry -gymnastické, atletické, hravé. 

Športová gymnastika 

- Zásady organizácie práce a bezpečného cvičenia. 

- Zásady pre poskytovanie pomoci a záchrany. 

Akrobacia 

- Kotúľ vpred, vzad. 

- Kolíska vzad z rôznych postojov a polôh. 
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- Stoj na lopatkách. 

- Stoj na rukách pri opore. 

- Premet stranou (vľavo, vpravo). 

- Skoky na mieste. 

- Skoky z miesta. 

- Preskoky (s použitím pružného mostíka alebo trampolíny). 

- Nácvik odrazu. 

- Skok jednoduchý. 

- Roznožka. 

- Výskok do vzporu drepmo na debne. 

Trampolína 

- Cvičenie obratnosti a rovnováhy. 

- Výskoky. 

- Zoskoky. 

Kladina - výška 1 m 

- Chôdza. 

- So sprievodným pohybom paží, s obratmi. 

- Rovnovážne polohy v postojoch. 

- Zoskoky - priamy a prehnutý. 

Rytmická gymnastika 

- Technika cvičenia základných pohybov. 

- Chôdza, poklus, tanečné kroky, skoky, obraty, ktoré sú primerané pohybovej 

vyspelosti žiakov. 

- Technika cvičenia z hľadiska princípov správneho držania tela. 

- Osvojenie tanečného kroku polky, valčíka. 

Atletika 

- Bežecká technika. 

- Nízky a polovysoký štart. 

- Beh na 60 m. 

- Skok do diaľky, do výšky. 

- Hod loptičkou 150 g (do diaľky, na cieľ). 

- Hod granátom 350 g (do diaľky a na cieľ). 

Športové hry 

Futbal - pasívna znalosť pravidiel a terminológie, pohybové činnosti 

- Prihrávky vnútornou stranou nohy, vnútorným členkom a priehlavkom aj v pohybe vo 

dvojiciach, ľavou aj pravou nohou. 

- Vhadzovanie lopty. 

- Streľba z miesta a po vedení lopty - ľavou aj pravou nohou. 

- Vedenie lopty priamym smerom, zastavenie lopty zašliapnutím. 

- Chytanie lopty v základnom postoji. 

Pohybové činnosti 

- Prihrávka - vrchná, jednoruč, obojruč, trčením z miesta, na stojaceho alebo bežiaceho 

spoluhráča. 

- Streľba z krátkej vzdialenosti jednoruč, obojruč z miesta. 

Prehadzovaná, vybíjaná 

Cvičenia v prírode 

Špecifické poznatky 

- Ochrana a tvorba životného prostredia. 

- Zásady bezpečnosti pri turistike. 

Pohybové činnosti 

- Chôdza a beh v teréne. 

- Dĺžka trasy 4 km. 

- S prekonávaním nízkych terénnych prekážok. 

- Lezenie, podliezanie, preliezanie. 
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- Zdolávanie prírodných a umelých prekážok šplhaním, rúčkovaním, preliezaním, 

preskakovaním. 

- Cvičenie rovnováhy na prírodných a umelých prekážkach zmenou polohy tela, 

chôdzou s obratmi, vyhýbaním vo dvojiciach, nosením (hádzaním a chytaním 

predmetov). 

- Dvíhanie a nosenie predmetov (využívať kamene, polená). 

- Hádzanie a vrhanie predmetov do diaľky, do výšky, na cieľ. 

- Preťahovanie a pretláčanie v dvojiciach, trojiciach, skupinách. 

Praktické precvičovanie odborno-technických vedomostí a zručností z turistiky 

- Odhad vzdialenosti (do 100 m) a výšok do 10 m. 

- Ochrana životného prostredia. 

Praktické precvičovanie prvej pomoci 

- Ošetrenie povrchového zranenia. 

Praktické precvičovanie vedomostí a zručností z dopravnej výchovy 

- Dopravné značky, riešenie dopravných situácií pri presune a na stanovištiach. 
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6. 9. UČEBNÉ OSNOVY  PREDMETOV – variant B 

6. 9. 1. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE ŽIAKOV                        

SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO  POSTIHNUTIA 
 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov 

so streným stupňom mentálneho postihnutia jedným z kľúčových. 

Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej forme u žiakov cielene 

budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácií a na ich výmenu v sociálnom kontakte, 

čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek čítanie a literárna 

výchova, písanie a sloh. 

Čítanie a literárna výchova 

Požiadavky v súvislosti s nácvikom techniky čítania, čítania s porozumením, reprodukcie 

obsahu textu u žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia nie je možné 

zovšeobecniť. Nie je teda možné ani vyžadovať detailné dodržiavanie obsahu vzdelávania 

určeného pre jednotlivé ročníky. Je potrebné počítať s tým, že jednotliví žiaci môžu prejaviť 

taký záujem o čítanie, že pomerne ľahko zvládnu jeho techniku a iní, napriek priaznivejšej 

mentálnej kapacite, nebudú postupovať očakávaným tempom. V takých prípadoch učiteľ 

hľadá iný spôsob práce so žiakom, pričom však dosahovanie iných cieľov, vrátane obsahu 

učiva, dokáže patrične odôvodniť. 

Nie je záväzné učiť žiaka všetky tvary písmen veľkej a malej, tlačenej a písanej abecedy, 

pripúšťa sa nácvik čítania aj zápisu iba tvarov písmen veľkej tlačenej abecedy, treba však 

pamätať na neskorší obmedzený výber textov na čítanie – (malé tlačené písmená). 

V prípade, že žiak je schopný pracovať s viacerými tvarmi písma, možno mu pri preberaní 

každého písmena pridať aj tvar malého tlačeného, veľkého písaného a malého písaného 

písmena. 

Pri výučbe čítania sa môže stať, že úroveň techniky čítania u žiaka presiahne úroveň jeho 

intelektuálneho a rečového vývinu a nebude v súlade s úrovňou chápania čítaného textu. 

Okrem textov na čítanie je preto potrebné takmer vždy využívať aj ilustrácie znázorňujúce 

kľúčové slová (osoba, zviera, vec, jav, činnosť, farby, výraz tváre a pod.) alebo skutočné 

predmety, resp. predvádzanie činností. 

Pri nácviku pozornosti žiaka a tých zručností, ktoré predchádzajú učeniu čítať, ale aj pri 

samotnom vyučovaní čítania dbáme na to, aby sme ho upútali témami jemu blízkymi, ktorých 

použitie môžu slúžiť ako motivácia, resp. odmena. 

 

OBSAH 

Obsahom predmetu slovenský jazyk a literatúra tvoria tieto zložky: 

Čítanie                                                                                                                                                                     

- Nácvik čítania písmen k, K, z, Z, b, B, c, C, č, Č, r, R.                                                                                       

- nácvik čítania dvojslabičných slov s otvorenými a zatvorenými slabikami.                                         

Čítanie jednoduchých viet s porozumením. 

Literárna výchova a sloh                                                                                                                                       

- Rozširovanie osobného frekvenčného jazyka o slová s písmenami nacvičovanými v tomto ročníku,                 

- využívanie informačnej hodnoty textu pri jeho reprodukcii,                                                                                

- využívanie rozšíreného osobného frekvenčného slovníka pri tvorbe jednoduchých viet – 
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vyjadrenie účelnosti  predmetu (Prečo? Načo?), priraďovanie slov – podstatných mien k pomenova-

niu činnosti, vlastnosti.  

Písanie                                                                                                                                                                     

- Nácvik písania písmen nacvičovaných v čítaní,                                                                                                    

- zapisovanie slabík a niektorých jednoduchých slov nacvičovaných na čítaní ich odpisovaním a po 

ich nadiktovaní,                                                                                                                                                              

- nácvik správneho používania dĺžňa pri zápise slabík, slov. 

Obsah vzdelávania sa prispôsobuje mentálnej kapacite žiaka so stredným stupňom mentálneho 

postihnutia. Okrem textov na čítanie takmer vždy využívame aj ilustrácie znázorňujúce kľúčové 

slová (osoba, zviera, vec, jav, činnosť, farby, výraz tváre a pod.) alebo skutočné predmety, resp. 

predvádzanie činností. Predmet slo-venský jazyk a literatúra sa v piatom ročníku bude vyučovať 

v časovej dotácii  4 hodiny týždenne, pričom       3 hodiny budú odučené podľa ŠVP a 1 hodina 

bude využitá na precvičenie a upevnenie učiva. 

Ciele predmetu 

- vedieť čítať a písať ďalšie písmená veľkej tlačenej abecedy,                                                                               

- oboznámiť sa s písmenami s malou frekvenciou výskytu v bežne využívanej slovnej  zásobe 

slovenského jazyka,                                                                                                                                                                         

- vedieť čítať slová s dvojhláskami,                                                                                                                         

- plynule čítať mechanicky nacvičené slová každodenného života s ich uvedomelým porozumením,                   

- vedieť si vypočuť text (krátky príbeh, popis) s uvedomelým porozumením. 
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6.9.2. ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ PRE ŽIAKOV           

           SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných schopností, ktorý sa prelína každým ročníkom 

a predmetom výchov a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je 

rozširovanie funkčnej komunikácie v kategóriách 

 

ľudí, 

 

 

 

 

 

OBSAH 

Pri vyučovaní rozvíjania komunikačných schopností  z hľadiska jeho obsahu v piatom ročníku 

nadväzujeme upevňovaním a rozvíjaním učiva, ktoré je stanovené pre jednotlivé zložky 

slovenského jazyka, najmä písania a slohu.                                                                                                        

Predmet rozvíjanie komunikačných schopností sa vyučuje v časovej dotácii 3 hodiny týždenne.          

Predmet rozvíjanie komunikačných schopností obsahuje tieto oblasti komunikácie:                 

Používanie sociálnych verbálnych rutín (zdravenie, prosba, ospravedlnenie).                           

Komentovanie vlastnej činnosti.                                                                                                           

Verbalizácia voľby, ak sú možnosti exponované, verbalizácia voľby, ak sú možnosti (podnety) 

vylúčené.                                                                                                                                    

Spontánne žiadanie predmetov, hračiek, bez akéhokoľvek pomocného podnetu.                       

Komentovanie videného, ako reakcia na otázku: „Čo vidíš?“ (jednoslovné až viacslovné komento-

vanie),                                                                                                                                             

Reakcia na otázku: „Čo máš?“, (jednoslovná až viacslovná, jednoduché až násobné pomenúvanie: 

„Mám ceruzku a pero a gumu.“),                                                                                                         

Aplikácia: „Čo mám.“ – v rozhovore.                                                                                                     

Ukázať, predviesť niečo, pochváliť sa niečím inému človeku, prejaviť spokojnosť, záujem. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

- nacvičovať sociálne verbálne rutiny, 

- zlepšovať verbálne porozumenie a spontánne verbálne vyjadrovanie. 
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6.9.3. ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ  PRE ŽIAKOV   

           SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 
CHARAKTERSITIKA PREDMETU 

 

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa na rozvíjaní 

a upevňovaní grafomotorických zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety ako napr. 

výtvarná výchova, hudobná výchova. 

Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností a písania okrem 

písacích nástrojov (hrubé voskové farby, kriedy, pastelky, ceruzky, neskôr pero), kartičiek 

s písmenami a obrázkami, je vhodné využívať reliéfne makety jednoduchých geometrických 

a iných tvarov na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, textami a nalepenými 

obrázkami, ktoré sa vložia do fólie, na ktorú žiak zmazateľnou fixkou môže dopĺňať 

vynechané písmená, slová... Takúto pomôcku možno využiť opakovane pre toho istého žiaka 

alebo postupne pre viacerých žiakov. 

Plnenie vyučovacích cieľov a využívanie foriem a prostriedkov týchto dvoch zložiek od 5. 

ročníka úzko súvisí s rozvíjaním grafomotorických zručností a písaniam, a preto je vhodné 

túto zručnosť u žiakov rozvíjať v priamej nadväznosti na stanovený obsah a ciele gramatika 

a slohu. 

 

OBSAH 

Predmet Rozvíjanie grafomotorických zručností sa v piatom ročníku bude vyučovať v časovej dotácii               

2 hodiny týždenne, pričom 1 hodina bude odučená podľa ŠVP a 1 hodina bude využitá na precvičenie 

a upevnenie učiva. 

Ciele predmetu 

- Nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska formy, určené   cieľmi  

jednotlivých zložiek predmetu slovenský jazyk,                                                                                                     

- nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska obsahu, určené   cieľmi zložiek 

gramatika a sloh predmetu slovenský jazyk,                                                                                                           

- vedieť využiť nadobudnuté zručnosti pri sociálnom kontakte. 
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6.9.4. VECNÉ UČENIE PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM 

           MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

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

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

Žiaci sa oboznamujú a manipulujú s prírodninami, vecami, učia sa chápať vzťahy medzi nimi 

a vedieť vyjadriť tieto zákonitosti slovom, usporiadaním, kresbou, alebo akýmkoľvek 

spôsobom prijateľným pre žiakov s mentálnym postihnutím 

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

prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien 

v prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny 

ovplyvňujú činnosti ľudí. V učive usporiadanom podľa ročných období žiaci poznávajú 

prírodné javy primerané ich chápaniu a pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka spojené 

s činnosťou ľudí a s ich životom. 

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho najbližším 

okolím, poznávajú dôležité dopravné značky, zoznamujú sa zo základnými pravidlami 

bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a cyklistov. Žiaci sa systematicky pripravujú na 

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

zdravia. 

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

zvážiť výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok, vhodnú formu 

motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na 

jednoduchšie kroky, formu a mieru pomoci, vhodné učebné prostredie s optimálnym 

množstvom stimulov. 

 

OBSAH 

Obsah predmetu vecné učenie tvoria tieto témy: 

Škola a okolie školy   

– Poznávanie okolia školy: významné stavby, závody, verejné budovy. 

– Orientácia v okolí školy. 

Orientácia v čase a priestore 

– Porozumenie časovým údajom a vzťahom: včera, dnes, zajtra, dni v týždni. 

– Kalendár: dni, týždne, mesiace, dátum. 

– Určenie času: podľa hodín. 

– Určenie miesta: nad, pod, pred, za, vedľa, atď. 

Príroda 

– Ročné obdobia v prírode. 

– Jeseň 

– Charakteristické znaky prírody na jeseň – zmeny počasia. 

– Odlietanie vtákov. 

– Zber jesenného ovocia, zeleniny a poľnohospodárskych plodín, ich využite. 

– Zima 

– Pozorovanie počasia: sneh, ľad, zima, mráz. 

– Listnaté a ihličnaté stromy. 

– Starostlivosť o zvieratá v zime, voľne žijúce zvieratá v zime, zimný 

– spánok niektorých zvierat. 
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– Bezpečnosť pri hrách na snehu. 

– Jar 

– Pozorovanie zmien počasia na jar. 

– Charakteristické prejavy počasia na jar. 

– Jarné práce – na poli, v záhrade. 

– Pozorovanie zmien rastlín v tomto ročnom období: stromy, kry, kvety, 

– Časti rastlinného tela: koreň, stonka, list, kvety, plod. 

– Poznávanie rastlín: breza, ovocné stromy, šípka, zlatý dážď a iné. 

– Pozorovanie zmien v živočíšnej ríše – vtáky, zvieratá a ich mláďatá. 

– Leto 

– Pozorovanie zmien v prírode v lete. 

– Typické letné práce na poli – žatva, kosenie trávy, sušenie, zber sena. 

– Zber lesných plodov – zameranie sa na miestne podmienky. 

– Jedlé a jedovaté huby. 

– Správanie sa v prírode. 

– Nebezpečenstvo požiarov, hluk, odpadky, ochrana prírody. 

Starostlivosť o zdravie 

– Prehĺbenie poznatkov o ľudskom tele. 

– Zmyslové ústroje, starostlivosť o ne. 

– Utvrdenie základných hygienických návykov. 

– Zdravie a choroba. 

– Zdravá výživa. 

– Lekár, zdravotná sestra, zdravotné stredisko, správanie sa u lekára. 

– Lekáreň, lieky, zaobchádzanie s liekmi. 

– Starostlivosť o zdravie podľa jednotlivých ročných období – odev, obuv. 

Rodina, obec 

– Orientácia v príbuzenských vzťahoch: stará mama, starý otec, vnučka, vnuk, 

– teta, strýko, bratranec, sesternica. 

– Príbuzný – známy. 

– Vek osôb v príbuzenstve – starý, mladý, starší, mladší. 

– Poznávanie ďalších platidiel a manipulácia s nimi. 

– Správanie sa v obchode pri nákupe. 

– Návšteva obchodného centra, strediska. 

– Názov obce, ulice školy, bydliska, atď.. 

– Poznávanie okolia obce, vychádzky. 

– Pozorovanie krajiny v okolí obce. 

– Vo výchovno-vzdelávacom procese  citlivo zvažujeme  výber vhodných metód, foriem, 

didaktických prostriedkov a pomôcok individuálne pre každého žiaka, vhodnú formu 

– motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na 

– jednoduchšie kroky, formu a mieru pomoci, vhodné učebné prostredie s optimálnym 

– množstvom stimulov. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

– orientovať sa v okolí školy, 

– poznať charakteristické znaky ročných období, 

– určovať čas a miesto, 

– poznať príbuzenské vzťahy, 

– poznať rastliny a zvieratá miestnej oblasti, 

– chápať význam aktívnej ochrany prírody, 
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– naďalej prehlbovať poznatky o ľudskom tele, 

– osvojiť si pravidlá správnej životosprávy, 

– osvojiť si základné pravidlá kultúrneho správania. 
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6.9.5. ETICKÁ VÝCHOVA PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM 

           MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Etická výchova predstavuje vyskúšaný a overený výchovný model, ucelený program, vedúci 

žiakov k pozitívnym hodnotám a k ich uplatneniu v bežnom živote. 

Etická výchova pomáha žiakom rozvíjať svoju identitu, poznať svoje silné a slabé stránky, 

zároveň ich učiť pochopiť a akceptovať druhých, vytvárať pozitívne vzťahy a prevziať 

zodpovednosť za seba i za druhých. Vďaka týmto cieľom etická výchova účinne pripravuje 

žiakov na zmysluplný a produktívny život v rodine, na pracovisku i v spoločnosti. 

Etická výchova sa neuspokojuje iba s podávaním informácií o morálnych zásadách, ale 

pomocou moderných interaktívnych výchovných metód pozitívne ovplyvňuje hodnotovú 

orientáciu žiaka. Podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem, napomáha 

osvojenie si správania, ktoré je s nimi v súlade. 

Cieľom etickej výchovy je v rámci možností nahradiť žiakom chýbajúce pozitívne skúsenosti, 

vrátiť im pocit dôvery v seba i okolie, pomáhať im nadobudnúť zdravé sebavedomie, učiť ich 

vychádzať s rovesníkmi, podporovať rozvoj pozitívnych osobnostných vlastností, 

oboznamovať a pomôcť zvnútorňovať prosociálne hodnoty a postoje. 
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6.9.6. MATEMATIKA PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM  STUPŇOM 

           MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Žiak získava prostredníctvom matematiky základné matematické vedomosti, zručnosti 

a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a možností, na svojom 

aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. 

Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný 

na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného prístupu pôsobili na pozitívny 

kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka. 

Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne vzdelávanie 

žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam 

žiaka. Dôležitý je výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok 

a vhodné učebné prostredie. 

Učivo musí byť prezentované takými formami a metódami, ktoré sú pre daného žiaka 

najprijateľnejšie. Nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie množstvo učiva, ale aby 

osvojené učivo vedel v čo najväčšej miere využívať v praktickom živote. 

 

 

OBSAH 

Učebný predmet matematika v piatom ročníku zahŕňa: 

Rad čísel od 10 do 20, vymenovanie radu názvov čísel, určovanie počtu predmetov počítaním po 

jednom, k číslu priradiť skupinu predmetov, čítanie a písanie číslic.                                           

Rozklad čísel v obore do 20.                                                                                                         

Usporiadanie a porovnávanie čísel v obore do 20, zápis pomocou znakov nerovnosti a rovnosti.        

Sčitovanie a odčítavanie v obore do 20 bez prechodu cez desiatku s pomocou názoru, zápis 

príkladov sčitovania a odčítavania v obore do 20.                                                                                                       

Riešenie jednoduchých slovných úloh.                                                                                         

Pomenovanie a triedenie rovinných útvarov: kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník.                        

Valec – priraďovanie k názvu, triedenie a spoznanie valca medzi predmetmi každodenného života. 

Obsah vzdelávania  prispôsobujeme mentálnej kapacite žiaka so stredným stupňom mentálneho 

postihnutia. 

Predmet matematika  sa v piatom ročníku bude vyučovať v časovej dotácii  4 hodiny týždenne, 

pričom 3 hodiny budú odučené podľa ŠVP a 1 hodina bude využitá na precvičenie a upevnenie 

učiva. 

Ciele vyučovacieho procesu 

– osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 20, 

– osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 20 (bez prechodu cez 

– desiatku), 

– osvojiť si základné rovinné a priestorové útvary, 

– využívať osvojené vedomosti v reálnom živote. 
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6.9.7. PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM     

STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím z hľadiska úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, vytvárania 

sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho osobnosti 

a z hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu. 

Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných a hygienických 

návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a pracovných zručností 

a návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností vo vyšších ročníkoch je dôležitým 

činiteľom predprofesionálnej prípravy. 

 

OBSAH 

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

schopností, možností a zručností. V kooperácii s ostatnými predmetmi prispieva k rozvoju 

celej osobnosti žiaka, a tým sa stáva jeho život zmysluplnejším a nezávislejším. 

Obsah predmetu sa realizuje v čo najväčšej miere v prirodzených podmienkach, v situáciách, 

v ktorých bude žiak danú činnosť v reálnom živote vykonávať. 

Obsah pracovného vyučovania je členený na jednotlivé zložky. 

Sebaobslužné činnosti – žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela 

a zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

Práce v domácnosti – žiaci si osvojujú základné pracovných návyky v domácnosti, zručností 

potrebné pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Súčasťou tejto zložky je aj šitie. Žiaci 

nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných prác. Súčasťou zložky sú aj 

práce v kuchyni. Žiaci si osvojujú základné znalosti o potravinách, a ako udržiavať poriadok 

a hygienu v kuchyni. Vo vyšších ročníkoch nadobúdajú žiaci zručnosti pri príprave 

jednoduchých nápojov a jedál. 

Práce v dielni – žiaci si osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú ich 

v praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché výrobky. 

Aktivity sú zamerané na práce s drobným materiálom a papierom, montážne a demontážne 

práce. Vo vyšších ročníkoch je súčasťou tejto zložky aj práca s drevom. 

Pestovateľské práce – žiaci sa učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, nadobúdajú 

základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové rastliny. 

Vzhľadom na to, že nie každá škola má školský pozemok, odporúčame práce na školskom 

pozemku nahradiť inou činnosťou, podľa podmienok školy. 

Pracovné vyučovanie pozostáva z týchto zložiek: 

Sebaobslužné činnosti                                                                                                                  

Práce v domácnosti                                                                                                                      

Práce v dielni                                                                                                                                          

- práce s drobným materiálom                                                                                                                

- práce s drevom                                                                                                                                     

- práce s papierom                                                                                                                                   

- montážne a demontážne práce                                                                                         

Pestovateľské práce  

Keďže škola má školský pozemok,  zložka pestovateľské práce sa vyučuje priamo na školskom 

pozemku.Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných 

a hygienických návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a pracovných 

zručností a ná-vykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností vo vyšších ročníkoch je dôle-
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žitým činiteľom pred profesionálnej prípravy.                                                                                                        

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

možností a zručností. V kooperácii s ostatnými predmetmi prispieva k rozvoju celej osobnosti 

žiaka, a tým sa stáva jeho život zmysluplnejším a nezávislejším. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

zvyšovať samostatnosť pri základných hygienických návykoch a sebaobslužných zručnostiach, 

zvyšovať samostatnosť pri základných stravovacích návykoch,                                         

rozlišovať rôzne materiály,                                                                                                       

rozvíjať schopnosť využívať voľný čas,                                                                                    

osvojiť si základné pracovné zručnosti a návyky potrebné pri práci v domácnosti,                

osvojiť si základné manuálne zručnosti potrebné pri práci s drevom,                                       

osvojiť si základné manuálne zručnosti potrebné pri pestovateľských prácach. 
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6.9.8. VÝTVARNÁ VÝCHOVA PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM 

          MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
 

CHARAKTERISRIKA PREDMETU 

 

Vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím má nezastupiteľné miesto aj predmet 

výtvarná výchova. Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom s mentálnym postihnutím rozvíjať 

grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa 

rozvíjajú aj komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna 

forma komunikácie. 

Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu výtvarná výchova pre žiakov s mentálnym postihnutím 

vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov výtvarnej výchovy ako vyučovacieho predmetu 

a zo všeobecne stanovených cieľov vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím 

– rozvoj jemnej a hrubej motoriky, 

– rozvoj koordinovaného pohybu rúk, 

– rozvoj senzomotorickej koordinácie, 

– rozvoj laterality 

– rozvoj priestorovej orientácie, 

– rozvoj koordinácie oko – ruka, 

– rozvoj pozornosti, 

– rozvoj priestorovej pamäti, 

– rozvoj vnímania, 

– rozvoj kreativity a improvizácie, 

– spoločné výtvarné aktivity pomocou napodobňovania. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a niektoré aktivity výtvarnej výchovy sa prelínajú s cieľmi 

a činnosťami iných vyučovacích predmetov, a to najmä s predmetmi slovenský jazyk, 

hudobná výchova, telesná výchova a pracovné vyučovanie. 

 

OBSAH 

Obsah predmetu tvoria tieto zložky: 

Kresba (ceruza, rudka, fixka, suchý pastel, voskový pastel)                                                                                  

- Kreslenie predmetov vychádzajúcich z kruhu, zo štvorca a z obdĺžnika.                                                             

- Kresba ľudskej postavy.                                                                                                                                        

- Koláž – textil, papier a dokresľovanie – dekoratívny motív. 

Maľba (štetec, drievko, tampón, temperové farby, akvarelové farby)                                                                   

- Poznávanie vlastností farby, rozpíjanie, zapúšťanie do vlhkého podkladu, husté a riedke farby, svetlé 

a tmavé                    farby.                                                                                                                                                                         

- Kontrast farieb – radenie svetlých a tmavých rozlične širokých pásov.                                                                  

- Pochopenie jednoduchého členenia plochy s využitím farby a línie. Dbáme o vhodný výber farieb v dvoj- 

trojfarebných kombináciách. 

Modelovanie (hlina, plastelína, modurit)                                                                                                                

- Modelovanie v piesku.                                                                                                                                           

- Vykrajovanie tvarov z modelovacej hmoty pomocou formičky.                                                                          

- Tvarovanie modelovacej hmoty pomocou drievka a špachtle.                                                                              

- Dotváranie modelu iným drobným materiálom.                                                                                                    

- Modelovanie zložitejších predmetov: pletená vianočka, korbáč, zvieratká a iné. 

       Na základe priameho pozorovania predmetov dennej potreby a pozorovania prírodnín, vedieme žiakov            

k zachyteniu reality a k jej výtvarnému stvárneniu. Pri voľbe námetov vychádzame zo sveta blízkeho 

žiakom,  z ich priamych zážitkov a skúseností. Realizujeme návštevy výstav výtvarných prác detí. 
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Ciele predmetu 

      Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu výtvarná výchova pre žiakov so stredným stupňom mentálneho 

postihnutia vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov výtvarnej výchovy ako vyučovacieho predmetu a 

zo všeobecne stanovených cieľov vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím 

- upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch, 

- rozvíjať priestorovú orientáciu, 

- rozvíjať kooperáciu pri spoločných výtvarných aktivitách, 

- prijať pravidlá pri rôznych aktivitách, 

- prispôsobovať sa požiadavkám skupiny. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a niektoré aktivity výtvarnej výchovy sa prelínajú s cieľmi a činnosťami iných 

vyučovacích predmetov, a to najmä s predmetmi slovenský jazyk, hudobná výchova, telesná výchova a pra- 

covné vyučovanie. 
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6.9.9. HUDOBNÁ VÝCHOVA PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM 

           MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Predmet hudobná výchova ako jeden z výchovných predmetov je neoddeliteľnou súčasťou 

výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov vnímať a prežívať krásu nielen 

v hudbe, ale aj v iných druhoch umenia. Ciele hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy 

sú podmienené špecifickosťou úloh školy, spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja 

osobnosti žiakov, bezprostrednou fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami jej 

psychoterapeutického pôsobenia. 

Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy je rozvoj hudobnosti žiakov spevom, 

hrou na jednoduché hudobné nástroje, počúvaním hudby, pohybovým prejavom 

vychádzajúcim z hudby. Pritom treba rešpektovať ich postihnutie, hudobné schopnosti 

a zručnosti. 

Predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich 

každodenného života. Orientuje žiakov aj v súčasných hudobných žánroch, citlivo ich vedie 

k tomu, aby sa učili rozlišovať v hudbe kvalitu. 

Výchovno-vzdelávacie úlohy hudobnej výchovy plnia žiaci v príťažlivo motivovaných 

hudobných činnostiach – speváckych, inštrumentálnych, pohybových a posluchových. 

Piesne sa učia spievať kultivovaným hlasom, intonačne a rytmicky správne. 

Osvojujú si základné poznatky o hudobných nástrojoch, rozlišujú ich podľa zvuku. Aktívne sa 

oboznamujú s Orffovým inštrumentárom, prípadne s ďalšími hudobnými nástrojmi. 

Skladby na počúvanie sú vyberané tak, aby boli primerané pre žiakov z hudobnej i obsahovej 

stránky, aby nadväzovali na poznatky z ostatných zložiek hudobnej výchovy a prispievali 

k utváraniu kladného vzťahu k hudbe. V priebehu školského roka sa žiaci oboznámia 

najmenej so siedmimi skladbami na počúvanie. 

Pri počúvaní skladieb orientovať žiaka aj v súčasnej tvorbe, populárnej tvorbe, ale aj 

v regionálnej ľudovej tvorbe. Podporovať spontánnu detskú kreativitu, rozvíjať emocionalitu, 

rozvíjať prepojenie pohybovej, hudobnej a slovesnej kultúry. Chápať hudobnú výchovu ako 

psychoterapeutický prostriedok hudobnej relaxácie, cieľavedome zameraný na psychickú 

a somatickú aktivizáciu osobnosti a jej uvoľnenie. 

Pohybové vyjadrenie hudby vychádza zo spontánneho prejavu detí, vedie ku kultivovanému 

pohybu zladenému s hudbou, rytmom a obsahom skladieb. 

Hudobná výchova prispieva aj k formovaniu psychických procesov a vlastností žiakov. 

Pôsobí na ich pozornosť, predstavivosť, pamäť, výrazne ovplyvňuje sluchové vnímanie 

a obohacuje citový život žiakov. 

 

OBSAH 

Obsah predmetu hudobná výchova tvoria:  

- Počúvanie jednoduchých detských piesní (rôzny žáner). 

- Rozlišovanie jednotlivých spievaných slov piesní, s príp. rytmizáciou, hrou na telo a pod., 

- Učenie sa jednoduchých piesní a riekaniek (výber individuálne závislý na preferencii dieťaťa. 

- Rytmické cvičenia, využitie nástrojov Orffovho inštrumentária, rozlišovanie dlhých tónov. 

- Hudobno-pohybové prejavy, tanečné prvky. 

- Oboznámenie sa so štátnou hymnou (správanie sa pri hymne). 

- Vytváranie interakcií s viacerými deťmi naraz a medzi nimi navzájom prostredníctvom hudobných 

aktivít, podľa individuálnych schopností a celkového charakteru skupiny. 
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Ciele vyučovacieho predmetu: 

     Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy je rozvoj hudobnosti žiakov spevom, hrou na      

jednoduché hudobné nástroje, počúvaním hudby, pohybovým prejavom vychádzajúcim z hudby. Pritom 

treba rešpektovať ich postihnutie, hudobné schopnosti a zručnosti. 

Výchovno-vzdelávacie ciele hudobnej výchovy plnia žiaci v príťažlivo motivovaných hudobných 

činnostiach – speváckych, inštrumentálnych, pohybových a posluchových. 

Hudobná výchova 

- rozvíja sluchové vnímanie spievaného slova,                                                                                                    

- umožňuje osvojiť si jednoduché piesne a riekanky. 
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6.9.10. TELESNÁ VÝCHOVA PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM 

             MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Ciele a obsah predmetu telesná výchova sú zamerané na dosiahnutie optimálneho telesného 

a pohybového rozvoja žiakov s mentálnym postihnutím, vypestovanie pozitívneho vzťahu 

k pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich možností a schopností. 

S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri 

pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, 

pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po určení motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne 

žiaka sa treba zamerať na utváranie účelových pohybových zručností, kompenzáciu 

motorických nedostatkov, elimináciu nevhodných motorických prejavov a pohybových 

stereotypií a tiež na rozvoj komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom – okrem 

rozvoja motoriky a pohybových schopností – aj na jeho percepciu, kognitívne a sociálne 

funkcie. 

Ciele telesnej výchovy žiakov s mentálnym postihnutím vychádzajú zo všeobecne 

stanovených cieľov telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu vo výchovno-vzdelávacom 

procese, pričom je potrebné ich prispôsobiť a doplniť na základe nutnosti zohľadnenia 

špecifík vývinu a prejavov žiakov s mentálnym postihnutím 

– zvýšenie fyzickej zdatnosti a kondície žiaka, 

– zlepšenie senzomotorických schopností, 

– zvýšenie úrovne základných pohybových schopností, 

– rozvoj cielených a koordinovaných pohybov s dôrazom na meniace sa prostredie 

a meniace sa aktivity, 

– rozvoj prijateľných foriem pohybových aktivít s dôrazom na aktuálny sociálny 

kontext, 

– osvojenie a upevnenie hygienických návykov, 

– rozvoj verbálnych schopností, 

– funkčne využívať komunikačné prostriedky vo vzťahu k telovýchovným aktivitám, 

– zlepšiť prijímanie fyzického kontaktu s iným človekom, 

– dodržiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite, 

– spolupracovať a byť funkčným článkom vo vzájomnej interakcii s inými osobami, 

– dodržiavať poradie v skupine, 

– uplatňovať sebakontrolu pri pohybovej aktivite, 

– zvládať účasť na hrových aktivitách s výmenou rolí, 

– vedieť sa prispôsobiť požiadavkám skupiny, 

– uplatňovať napodobňovanie pri spoločných pohybových aktivitách, 

– uvedomovať si jednotlivé časti svojho tela vo vzťahu k riadenému pohybu, 

– vnímať smer v súvislosti s pohybom a orientáciou v priestore (hore, dolu, dopredu, 

dozadu, vpravo, vľavo...), 

– rozvoj hrubej aj jemnej motoriky, 

– rozvoj pohybovej koordinácie, 

– rozvoj koordinácie oko – ruka, 

– rozvoj pozornosti, 

– rozvoj priestorovej a časovo – sledovej pamäti, 

– rozvoj kreativity a improvizácie, 

– rozvoj schopnosti generalizovať. 

Uvedené ciele sa dosahujú prostredníctvom telovýchovných aktivít uvedených v obsahu 

predmetu: 

– poznatky z telesnej kultúry, terminológia (druhy športov, cvikov, pohybov a polôh tela 

a častí tela pri telovýchovných činnostiach, častí tela, pomenovanie telocvičného 

náradia, náčinia a používaných pomôcok, atď.), 
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– základy poradových cvičení (povely poradových cvičení), 

– prípravné, kondičné, koordinačné, kompenzačné, uvoľňovacie, vytrvalostné, 

obratnostné, relaxačné cvičenia, 

– pohybové hry, 

– rytmické hry a základy tanca, 

– základy atletiky, 

– turistika, resp. aj plávanie. 

Na telesnej výchove sa využíva štandardné telocvičné náčinie a náradie a ďalšie vhodné 

pomôcky: lavička, švédska debna, rebriny, trampolína, molitanové podložky, lopty, plastové 

obruče, kolky, farebná lepiaca páska, farebné fólie a rôzne ďalšie telocvičné náradie. 

 

OBSAH 

Zdravotné cviky 

Posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých svalových skupín, na získavanie návykov správneho 

držania tela. Chôdza po akupresúrnom chodníku. Chôdza na stepperi. Jazda na rehabilitačnom bicykli. 

Kondičné cvičenia 

Chôdza – upevňovanie správneho držania tela pri chôdzi, chôdza daným smerom, chôdza po čiare,      

stočenom lane alebo hadici, chôdza v zástupe za učiteľom. Nácvik rytmickej chôdze (tlieskanie, bubnovanie    

a pod.). Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi. Nácvik chôdze po schodoch hore a dolu striedavo 

ľavou, pravou nohou. Nácvik chôdze vo dvojiciach s držaním sa za ruky. 

Beh – prehlbovanie nácviku pohybov nôh a ramien pri behu, beh daným smerom, beh v zástupe za učiteľom 

alebo za určeným spolužiakom, beh v danom tempe, vybehnutie na daný signál: zo stoja. 

Skoky – poskoky na mieste i z miesta znožmo i striedavo, poskoky daným smerom, poskoky do kola (okolo 

predmetu na zemi), skok cez čiaru, lano položené na zemi, preskok napnutej gumy max. do výšky 20 cm, 

zoskok z výšky 20 – 30 cm na mäkkú podložku do drepu, nácvik skok do diaľky. 

Lezenie – upevňovanie lezenia po kolenách smerom dopredu. Lezenie dopredu vizuálne vyznačenou trasou, 

preliezanie vhodných prekážok – preliezačky, lavička, švédska debna, obruče na stojanoch, lezenie nahor      

po nízkom rebríku (ribstol) maximálne do výšky 1 m. Spúšťanie sa na kĺzačke. 

Hádzanie a chytanie – nácvik chytania lopty gúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, lopty hodenej/podanej 

učiteľom/spolužiakom. Nácvik hádzania lopty učiteľovi, spolužiakovi. Hádzanie lopty do terča, na cieľ, 

nácvik nadhadzovania lopty obidvoma rukami. Prehadzovanie lopty cez nízke prekážky. 

Gymnastické cvičenia – prechod po lavičke s obratom. Chôdza po šikmej ploche, napr. po zavesenej lavičke. 

Výskok na 2 – 3 diely švédskej debny zo vzporu kľačmo, z kľaku drep a stoj, prechod po lavičke s obratom,    

v sede, prípadne v ľahu vzad zdvíhanie plnej lopty.  

Základy akrobatických cvičení 

Kolíska na chrbte z drepu spojného, prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke s vystretými nohami. 

Nácvik kotúľa vpred zo širokého stoja rozkročného. 

Sezónne činnosti 

V zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, prípadne šmýkanie, sánkovanie sa na 

miernom svahu. V jarnom a v letnom období turistika, podľa možností v ktoromkoľvek ročnom období 

plávanie. 

Kolektívne činnosti 

Naháňačky. Loptové hry s jednoduchými pravidlami. 
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Hudobno – pohybové hry 

Rytmizovaná chôdza a beh v rôznom tempe udávanom učiteľom. Striedanie chôdze a behu podľa hudobného 

sprievodu (zvýraznený rytmus). Riekanky, detské pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít. 

Nácvik točenia vo dvojiciach pri držaní sa za ruky v kombinácii učiteľ a žiak. 

Kondičné a relaxačné cvičenia 

Utvrdzovanie nacvičených cvikov z predchádzajúcich ročníkov. Aktivity sú zamerané na rozvoj rovnováhy, 

laterality a koordináciu pohybov. Výber telovýchovných aktivít je taktiež zameraný na upevňovanie už 

nadobudnutých schopností a zručností jednotlivých žiakov, doteraz vykonávaných pohybových aktivít a na 

ich rozširovanie. 

Telesná výchova sa bude vyučovať v časovej dotácii 3 hodiny týždenne, pričom 2 hodiny budú odučené 

podľa ŠVP a 1 hodinu sme pridali kvôli potrebe a pozitívnemu účinku pohybu na vývin osobnosti 

s akcentom na hrubú i jemnú motoriku a na posilnenie zdravotného stavu žiakov. 

 

 

 

 

 


