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I. Všeobecná charakteristika špeciálnej  triedy      

  

1. Veľkosť  špeciálnych tried 

 

 Základná škola s materskou školou Úbrež má dve špeciálne triedy. V triedach, s vyučovacím 

jazykom slovenským, sa  pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím sa podľa § 94 

ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

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

postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Po ukončení 9. 

ročníka alebo po skončení povinnej školskej dochádzky je umožnené žiakom pokračovať vo 

vzdelávaní na odborných učilištiach. 

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

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

špeciálnej základnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím a v ďalších školách pre žiakov so 

zdravotným znevýhodnením, v špeciálnych triedach základných škôl alebo pri individuálnom 

začlenení. Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o 

žiakov s mentálnym postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní. 

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

vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným 

postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na : 

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

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

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

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

     preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B. 

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa vzdelávacích programov pre deti a žiakov s 

mentálnym postihnutím, a to s využitím špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných 

pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami podľa špeciálnych 

výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka poskytuje bezplatne škola, v ktorej sa vzdeláva. 

Triedy sú v budove školy. K dispozícii máme ihrisko, telocvičňu, počítačovú učebňu. Naši 

žiaci navštevujú záujmové krúžky, ktoré ponúka základná škola.    



2. Charakteristika žiakov  

         

  Vzdelávajú sa tu zdravotne znevýhodnení žiaci s  mentálnym  postihnutím, žiaci vzdelávaní 

podľa variantu A a variantu B.  

 

3. Charakteristika pedagogického zboru  

     

 V súčasnej dobe vyučujú  v špeciálnych triedach  dvaja pedagógovia,  ktorí sú plne 

kvalifikovaný. Každá trieda má svojho asistenta. 

- výchovný poradca, ktorý vykonáva výchovné poradenstvo pri riešení osobnostných, 

vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí, spolupracuje s triednymi učiteľmi s 

odborníkmi CPPPaP a CŠPP v Michalovciach, 

- koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov, ktorý v 

spolupráci s vedením školy navrhuje a koordinuje preventívne opatrenia školy, zameriava sa 

na ochranu detí pred drogovými závislosťami, fyzickým alebo psychickým násilím a 

prejavmi šikanovania, 

- koordinátor environmentálnej výchovy, ktorý koordinuje environmentálnu výchovu v škole, 

spolupracuje s ostatnými pedagógmi, ako aj s inými organizáciami pôsobiacimi v tejto 

oblasti, 

- koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, 

 Vyučujúci zabezpečujú pre žiakov okrem výučby aj voľnočasové aktivity – záujmové   

            krúžky a akcie pri rôznych príležitostiach. 

 

4.1  Prijatie žiaka do špeciálnej triedy 

 

Žiakmi špeciálnej triedy sú žiaci, ktorým bol diagnostikovaní niektorí so stupňov MP, a žiaci so 

ŠVVP. Návrh na prijatie žiaka do špeciálne triedy základnej školy môže podať rodič, lekár 

a predškolské zariadenie.  

Do školy sa prijímajú žiaci v zmysle  zákona č. 596/2003 podľa ustanovenia § 5 ods. 3 písm. 

a/ Z .z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o znení a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 19, ods. 4 zákona č. 245/2008 Z .z. 

o výchove a vzdelávaní / školský zákon / v znení neskorších predpisov a po zistení potrebných 

dokladov podľa § 32 a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a Vyhlášky  č. 

322/2008 o špeciálnych školách, § 7, ods. 1 – 4 . 



Prijímajú sa žiaci s preukázateľným zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzhľadom na svoje 

zdravotné znevýhodnenie nemôžu vzdelávať v bežnej triede základnej školy. 

Pred prijatím žiaka do školy zariadenie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie alebo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva vykoná diagnostické vyšetrenie 

žiaka (psychologické i špeciálno-pedagogické), toto je súčasťou podkladov na rozhodnutie o prijatí 

žiaka do špeciálnej triedy. 

Žiak sa prijíma na základe jeho zdravotného znevýhodnenia zdokumentovaného vo vyplnenom 

a potvrdenom tlačive schválenom MŠVVaŠ SR „Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy...“, ktoré obsahuje aj správu z diagnostických vyšetrení 

a určenou diagnózou, odporúčania k vzdelávaniu žiaka a návrh na prijatie alebo neprijatie žiaka do 

príslušnej školy. 

4.2 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom 

vzdelaní 

 

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne: 

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

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

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

  

5. Projekty 

 

 Žiaci zo špeciálnej triedy sú zapojení do všetkých projektov, do ktorých sú zapojení žiaci 

z bežných tried.            

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

 Rodičia majú možnosť sa pravidelne informovať o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

svojich detí prostredníctvom triednických schôdzok, ktoré sa uskutočňujú 4 krát ročne, prípadne aj 

individuálnym pohovorom.  

Ďalej spolupracujeme so všetkými subjektmi ako máme uvedené v ŠkVP pre žiakov 

z bežných tried.  

      

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

 



 Podmienkou vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je aj primerané materiálno-

technické vybavenie.  

Triedy: Triedy sú  umiestnené v budove základnej školy. Veľkosť zodpovedá hygienickým 

požiadavkám, majú plastové okná, novú podlahovú krytinu.  V triedach sú nové lavice a stoličky. 

Chýba nám  relaxačná miestnosť. 

Školský klub detí: Žiaci zo špeciálnej triedy majú možnosť navštevovať ŠKD.  

Školské dielne: Prešli rozsiahlou rekonštrukciou a majú dobré materiálne vybavenie. Sú vo 

vyhovujúcom stave. 

Počítačová učebňa: Žiaci sa vzdelávajú v počítačovej učebni . K dispozícii je primerané množstvo 

počítačov s pripojením na internet. 

Školská jedáleň: Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni. Žiaci zo sociálne 

znevýhodneného prostredia sa stravujú za symbolický poplatok. 

 

8. Škola ako životný priestor  

  

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na: upravené 

a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na 

informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, 

medzi žiakmi a pedagógmi... 

         

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 

V Špeciálnych triedach sa  vykonávajú :  

- pravidelné poučenie žiakov o ochrane zdravia pri práci, 

- pravidelné školenie zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

- pravidelné školenie zamestnancov o požiarnej ochrane, 

- sú vykonávané pravidelné kontroly BOZP a PO, 

- v špeciálnej triede sa dodržiava  štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný 

režim vyučovania s ohľadom na vek žiakov, 

- pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo 

školy postupuje podľa § 2 ods. 24 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. 

 



 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

Školský vzdelávací program špeciálnych  tried pri ZŠ s MŠ, Úbrež 141,  vychádza z výchovno 

– vzdelávacích cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní / Školský zákon / a Štátnom 

vzdelávacom programe pre žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

1. Pedagogický princíp špeciálnej  triede 

Ciele výchovy a vzdelávania 

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, rozvíjať 

a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa 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, hodnotiť 

(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, niesť zodpovednosť 

za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie. 

 

Čiastkové vzdelávacie ciele špeciálnej triedy 

 Vyučovanie v špeciálnej triede je zamerané hlavne na pracovné vyučovanie, v rámci ktorého 

žiaci nadobudnú praktické zručnosti v rôznych oblastiach, ktoré im umožnia ľahšie začlenenie sa 

medzi ostatnú populáciu.  Získané zručnosti a návyky dokážu uplatniť pri ďalšom vzdelávaní, 

prípadne v domácnosti. 

Na vyučovaní vedieme žiakov ku kooperatívnemu učeniu a správaniu.  

Počas celého vzdelávania vedieme žiakov k nadobúdaniu sociálnych zručností. 

Na vyučovaní primerane využívame IKT, učíme žiakov pracovať s počítačom a internetom. 

2. Stupeň vzdelania 

 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 

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

vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 1). 

 

3. Profil absolventa   

 

Kľúčové kompetencie sú viacúčelové, lebo slúžia na výkon pracovných a mimopracovných 

(občianskych, spotrebiteľských, rodinných, zdravotných a iných) aktivít 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, spôsobilosti 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.  



Žiaci vzdelávaní podľa variantu A, B po ukončení primárneho vzdelávania môžu 

pokračovať v ďalšom  vzdelávaní na odborných učilištiach a praktických školách.  

 

3.1 Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia (variant A) má osvojené tieto kľúčové kompetencie : 

 

a) sociálne komunikačné kompetencie  

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

narušenej  komunikačnej schopnosti, 

- rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, 

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

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

- 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 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  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  učiť sa učiť sa 

- dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

- ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho, 

- získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach, 

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

- prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

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

e) kompetencia  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  

- 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  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. 



3.2 Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia (variant B) má osvojené tieto kľúčové kompetencie : 

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, 

-   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. 

 

4. Pedagogické stratégie 

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

samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.  



Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou žiakov so slabšími vyučovacími 

výsledkami, podporou individuálnych schopností. 

Špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so zdravotným znevýhodnením, ich 

rodičom a zamestnancom školy.  

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

sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom, účelným využívaním voľného času 

i vlastným príkladom.  

Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. 

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

odporúčaním je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo 

prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 

Aktivity z oblasti environmentálnej výchovy, sexuálnej výchovy ako aj výchovy k plánovanému 

rodičovstvu sú zapracované do všetkých predmetov. 

 

Organizácia vyučovania je zameraná na individuálne, skupinové, tímové, blokové a projekčne 

metódy a formy:  

- slovné metódy  

- názorné metódy  

- dramatická výchova  

- vychádzky  

- exkurzie  

- súťaže  

Pri voľbe vyučovacích metód učiteľ prihliada na usporiadanie obsahu vyučovania. Voľba metód 

závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov.  

Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť využívame motivačné metódy, napr.: 

motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, motivačný problém alebo motivačnú demonštráciu.  

Expozičné metódy využívame pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Sú to: rozprávanie, 

vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, 

inštruktáž, projektová metóda.  

Pre realizáciu cieľov sú potrebné praktické aktivity žiakov. Dôraz kladieme na prácu s knihou 

a textom, samostatné vyhľadávanie učebnej látky prostredníctvom informačnej a komunikačnej 

techniky a experimentovanie.  

Z aktivizujúcich metód volíme často diskusiu, rozhovor a didaktické hry.  

Z fixačných metód využívame metódy opakovania a precvičovania učiva. Táto metóda je pre 

našich žiakov najdôležitejšia.  



Ako organizačné formy vyučovacích hodín volíme hodiny základného typu, motivačného, 

diagnostického typu a pod., terénne vychádzky, praktické aktivity a exkurzie. Žiaci môžu pracovať 

v skupinách, samostatne, frontálne, vo dvojiciach .  

Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky. Využívame IKT vo vyučovaní na: - 

vyhľadávanie zaujímavostí o preberanom učive na internete,  precvičovanie učiva pomocou 

rôznych edukačných programov. 

 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

- zabezpečovanie stravovania všetkých žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

- zabezpečovanie školských potrieb pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

- materiálno-technické zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu cez sponzorov, 

nadácie a projekty, 

- široká ponuka záujmových útvarov 

 

6. Vzdelávacie oblasti 

 

   Škola poskytuje vzdelávanie vo variante A a B – vzdelávame žiakov s ľahkým a stredným 

stupňom mentálneho postihnutia.. 

   Žiaci pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sú umiestnení v Detskom domove 

Remetské Hámre. K mentálnemu postihnutiu je často pridružená i porucha správania, prípadne 

psychiatrická diagnóza a preto vzdelávanie je veľmi náročné. Medzi hlavné metódy a priority 

kladieme individuálny prístup ku každému dieťaťu, znížené počty žiakov v triede sú 

samozrejmosťou. Poskytovanie vzdelávania i v oblasti najmodernejších technológií vyplýva z 

napredovania doby a je i v našom záujme základné IKT zručnosti naučiť aj našich žiakov. Ďalej 

prostredníctvom krúžkovej činnosti na škole vedieme žiakov k rozvíjaniu ich talentu, nadania ale i 

zdravého spôsobu života.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Učebný plán 

 

Platný od 1.9.2019 

 



ISCED1  

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

s vyučovacím jazykom slovenským 

 

vzdelávacia 
oblasť 

vyučovací predmet 

Ročník 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ∑ 

Jazyk 
a komunikáci
a 

slovenský jazyk a literatúra  
8  8  8  7*1  6*2  6*1  5*2  5*2  5*2  58*

10 

7 
rozvíjanie komunikačných 
schopností 

7          7 

tvorivá dramatika 2          2 

Matematika 
a práca s 
informáciami 

matematika 3 4 4*1 4*1 4*1 4*1 4*1 4*2 4*2 4*1 
39*
10 

informatika      1 1 1 1 1 5 

Človek a 
príroda 
 

Fyzika        1 1 1 3 

Chémia          1 1 

Biológia        1 1 1 3 

vecné učenie 1 1 1 1       4 

Človek 
a spoločnosť 

vlastiveda     2 2 3    7 

Dejepis        1 1 1*1 3*1 

Geografia        1 1 1 3 

občianska náuka        1 1 1 3 

Človek 
a hodnoty 

etická výchova/náboženská 
výchova 

 *1 *1 *1 *1 1 1 1 1 1 5*4 

Človek a  
svet práce 

pracovné vyučovanie 1 1*2 2*1 3*1 4 4 4 4 4 4 
31*

4 

Umenie 
a kultúra 

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

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

Zdravie 
a pohyb 

telesná  výchova 2 2*1 2*1 2*1 2*1 2*1 2*1 2 2 2 
20*

6 

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

 
disponibilné hodiny* 2 *4 *4 *4 *4 *4 *3 *4 *4 *4 37 

 
spolu 20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 251 



ISCED1  

Rámcový učebný plán pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 

s vyučovacím jazykom slovenským 

 

 

 

 

 

 

 

vzdelávacia 
oblasť 

vyučovací predmet 

Ročník 

PRÍP
RAV
NÝ  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  Σ  

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra  
2*1  2 *1 3*1 3*1  3 *2 3*2  3*2  3*2  3*2  3 *2 28* 

16 

rozvíjanie komunikačných 
schopností 

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

rozvíjanie grafomotorických 
zručností  

2  1  1  1  1  1  1      8 

Matematika 
a práca s 
informáciami 

Matematika 
2  2*1  3*1  3*1  3*1  3*1  3*1  3*1  3*1  3*1  3*1  31* 

10  

Informatika        
1  1  1  1  4  

Človek a 
príroda 

vecné učenie 
1  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  25  

Človek a 
hodnoty 

etická výchova/náboženská 
výchova 

 *1 *1 *1 *1 
1  1  1  1  1  1  6 *4 

Človek a  
svet práce 

pracovné vyučovanie 
4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  48  

Umenie a 
kultúra 

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

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

Zdravie 
a pohyb 

telesná  výchova 
2  2*1  2*1  2*1 2 *1 2*1  2*1  2 *1 2*1  2 *1 2 *1 22* 

10  

 
základ 

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

 
disponibilné hodiny* 

2  *4  *4  *4  *4  *4  *4  *4  *4  *4  *4  42  

 
spolu 

20  22  23  24  24  25  25  26  26  26  26  267  



8. Učebné osnovy 

 

 Podrobne rozpracované učebné plány sú súčasťou školskej dokumentácie a tiež triednej 

dokumentácie. Sú upravené podľa nových učebných plánov, ktoré boli schválené v pedagogickej 

rade školy. Voliteľné hodiny   boli začlenené do už existujúcich predmetov podľa potrieb žiakov 

jednotlivých ročníkov.  

 

9. Ukončovanie vzdelávania  

 

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne:  

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

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

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

Doložka sa bude aktualizovať podľa pokynov MŠVVaŠ SR. 
 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia       

1. Hodnotenie žiakov  

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

zákonným zástupcom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má 

nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do 

ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

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

hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie 

formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. 

 

1. budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných, 

2. hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme 

sledovať vývoj žiaka, 

3. pri hodnotení učebných výsledkov žiakov sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného 

znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon, 

4. budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania. 

 



Žiaci špeciálnych tried  postupujú podľa UP a UO ŠZŠ, Žiaci sú hodnotení podľa metodického 

pokynu č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a podľa 

metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s 

mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie : 

- hodnotenie známkou – bodový systém – vzdelávacie predmety 

- neklasifikovanie – hodnotenie stupňami absolvoval/neabsolvoval – náboženská a etická 

výchova 

Žiaci, ktorí majú na základe odporúčania lekára povolený osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky, 

sú hodnotení slovne, raz polročne. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ PROGRAM - A 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
Názov predmetu : Slovenský jazyk a literatúra  

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

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

základom 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 

 

Na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti, čitateľských zručností a kompetencií žiakov s MP 

a ŠVVP, ktorí sú zaradení do špeciálnej triedy sa v rámci hodín, ktorými predmet dotuje školský 

vzdelávací plán, využíva hravé čítanie, ako metóda, spôsob, ako pomôcť deťom porozumieť 

čítanému textu a zvýšiť tak čitateľskú gramotnosť našich žiakov. Hravé čítanie sa na hodinách 

realizuje prostredníctvom interaktívneho programu Alf, ktorý žiakom prostredníctvom obrázkov 

priblíži čítaný text. Ako spätná väzba sa v danom programe dajú využiť rôzne úlohy na 

interaktívnej tabuli, pomocou ktorých si overíme, či žiaci danému textu porozumeli, či sme dosiahli 

cieľ – rozvinúť čitateľskú gramotnosť.   

  

 

 

 



Obsah vzdelávania :      

  
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre Slovenský jazyk a literatúru.  
 

Vo vyučovacom predmete Slovenský jazyk a literatúra sa zvyšuje UP v ŠkVP časovou dotáciou o 10 

hodín v 4. – 9. ročníku. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na upevňovanie a precvičovanie 

prebratého učiva a ďalší rozvoj kľúčových kompetencií: 

 

- využitie prostriedkov IKT na vyhľadávanie, spracovanie a prezentáciu informácií súvisiace 

s učebnými osnovami predmetu Slovenský jazyk a literatúra; 

- prehĺbenie vedomosti a upevňovanie vedomosti prostredníctvom IKT; 

- precvičovanie učiva formou pracovných listov a didaktických testov prostredníctvom prostriedkov 

IKT, ale aj písomnou formou; 

- precvičovanie učiva na zlepšenie a prehlbovanie vedomostí žiakov; 

- využitie tém na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

 

 
Predmet Slovenský jazyka a literatúra je klasifikovaný. Pri hodnotení postupujeme podľa 

Metodického pokynu . 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a podľa 

metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym 

postihnutím – primárne vzdelávanie . 

Písanie nie je hodnotené známkou. Žiaka pomocou vhodných metód nabádane, vysvetľujeme, učíme 

robiť čo najprehľadnejší záznam. Uplatňujeme rôzne formy hodnotenia – sebahodnotenie, formatívne, 

priebežné, kriteriálne (napr. pečiatkou), svojprávne – žiak zodpovedá sám za seba. Nácvičné diktáty nie sú 

hodnotené známkou. Kontrolné diktáty sú hodnotené známkou podľa danej stupnice:  

0  –  2   chyby  : 1 

3     –  4   chyby  : 2  

5  –  7   chyby  : 3  

8  –  10 chyby  : 4   

11  –  viac chýb : 5  

V rámci Slovenského jazyka a literatúry sú hodnotené a klasifikované tri zložky predmetu: jazyková 

komunikácia, komunikácia a sloh, čítanie a literatúra. Predmetom hodnotenia a klasifikácie sú výsledky, 

ktoré žiak dosiahol v súlade s požiadavkami učebných osnov, obsahových a výkonových štandardov. 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, obsahová kvalita a 

jazyková správnosť odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a 

stupeň rečovej pohotovosti.  

V písomnom aj ústnom prejave má žiak preukázať komplexnosť ovládania jazyka, mieru tvorivosti a 

celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov, obsahových a výkonových 

štandardov. 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Matematika 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho 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. 

 

Obsah vzdelávania :      

  
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Matematika.  
 

Vo vyučovacom predmete Matematika sa zvyšuje UP v ŠkVP časovou dotáciou o 7 hodín v 2. – 9. 

ročníku. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na upevňovanie a precvičovanie prebratého učiva a ďalší 

rozvoj kľúčových kompetencií:  
 

- využitie prostriedkov IKT na vyhľadávanie, spracovanie a prezentáciu informácií súvisiace 

s učebnými osnovami predmetu Matematika; 

- prehĺbenie vedomosti a upevňovanie vedomosti prostredníctvom IKT; 



- precvičovanie učiva formou pracovných listov a didaktických testov prostredníctvom prostriedkov 

IKT, ale aj písomnou formou; 

- precvičovanie učiva na zlepšenie a prehlbovanie vedomostí žiakov; 

- využitie tém na rozvoj matematickej a finančnej gramotnosti. 

 

Na podporu rozvoja finančnej a matematickej gramotnosti, matematických zručností 

a kompetencií žiakov s MP a ŠVVP, ktorí sú zaradení do špeciálnej triedy sa v rámci hodín, 

ktorými predmet dotuje školský vzdelávací plán, využíva Hra na obchod, Riešenie slovných úloh 

z bežného života ako metóda, spôsob, ako pomôcť deťom aplikovať matematické vedomosti 

v praktických situáciách bežného života a zvýšiť tak matematickú gramotnosť našich žiakov. 

Podobné metódy by mali byť bežnou súčasťou vzdelávania v predmete matematika a práca 

s informáciami. Cieľom je, aby sa žiaci naučili využívať a aplikovať matematické operácie, 

s ktorými sú bežne konfrontovaní, napr. v obchode, na pošte.  

 

Hodnotenie: 
 Hodnotením žiakov zisťujeme úroveň získaných vedomostí a zručností u žiakov, pričom rozhodujúcim 

kritériom hodnotenia je výkonový štandard. Hodnotenie nesmie spĺňať len funkciu diagnostickú, či funkciu 

spätnej väzby učiteľ – žiak, ale funkciu motivačnú a rozvíjajúcu charakterové vlastnosti ako je sebakritickosť 

a sebahodnotenie. Pri hodnotení musí byť zabezpečený spravodlivý, objektívny, korektný a individuálny 

prístup k žiakovi. Použijeme uvedené metódy a hodnotiace prostriedky. 

Predmet je klasifikovaný. Vo výslednej známke sú zohľadnené výsledky z nasledovných metód 

a foriem hodnotenia. 

 

1. Pozorovanie činnosti žiakov: 

- formulácie viet, pravidiel, záverov 

- vypracovávanie domácich úloh 

- príprava na vyučovanie – pomôcky 

 

2. Ústne skúšanie (monológ, dialóg) 

 

3. Písomné skúšanie  

- Rozcvičky – desaťminútovky  – hodnotené známkou 

- Kontrolné práce –  tematické – tematické písomné skúšky sa píšu po odučení tematického celku – 

hodnotené známkou 

- Vstupné a výstupné previerky – orientačná písomná práca – hodnotené známkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Informatická výchova 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 5. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

   Predmet informatická výchova má dôležité postavenie aj vo vzdelávaní žiakov 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 

 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre informatickú výchovu.  

 

Hodnotenie: 
Predmet Informatická výchova je hodnotený známkou. Známkujeme splnenie úlohy, snahu, ale aj 

nápaditosť, tvorivosť a kreativitu žiaka pri riešení zadanej úlohy. Nemôžeme zabúdať ani na ústne 

hodnotenie počas vyučovacej hodiny. Pri ústnom hodnotení sa vyjadrujeme v pozitívnom zmysle, žiakov 

povzbudzujeme a motivujeme. Ocenením práce žiakov je známka a pochvala za samostatnú prácu na hodine 

informatickej výchovy : 

motivačné hodnotenie: známkovaná aktivita žiakov známkou výborný za výnimočnú prácu a  kontrolné 

hodnotenie: hodnotenie praktickej samostatnej práce žiakov, hodnotenie projektov. 



Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov predmetu:     Fyzika 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 7. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

   Učivo fyziky je zamerané na objasnenie základných pojmov a javov z odboru fyziky. Štruktúru obsahu 

fyziky tvoria tematické celky, v ktorých si žiaci osvojujú sústavu vybraných faktov, javov a pojmov. Učia sa 

fyzikálne javy pozorovať, opísať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť. Osvojujú si 

zavedenú terminológiu a symboliku, základné vzťahy medzi fyzikou, matematikou a ostatnými prírodnými 

vedami. Žiaci si osvojujú dôležité hodnoty, postoje a návyky, správanie sa k prírode a k sebe. 

Pri vyučovaní fyziky je potrebné opierať sa o zmyslové vnímanie predmetov a javov ako o základ pre 

utváranie predstáv a pojmov u mentálne postihnutých žiakov. Názornosť je najdôležitejšia zásada pri 

vyučovaní fyziky. Nové učivo učiteľ vysvetľuje najmä demonštračnou metódou, pri ktorej sa žiaci učia 

slovne opísať pozorovaný jav. Žiaci merajú, vážia, pripravujú podmienky pre pokusy a vykonávajú také 

činnosti, ktoré využívajú v praktickom živote. 

Všetky činnosti robia žiaci v malých skupinách alebo vo dvojiciach. Učia sa spolupracovať, dorozumievať sa 

pri práci a spoločne niesť zodpovednosť za jej výsledok. 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre fyziku. 

Hodnotenie: 
 ústne odpovede 

 písomné kontrolné práce  

 výstupný test 

 projekty, laboratórne práce, pozorovania a merania 

aktivita pri vyhľadávaní zaujímavostí 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov predmetu:     Chémia 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

   Vyučovací predmet chémia podáva žiakom základné vedomosti o niektorých prvkoch, zlúčeninách a 

chemických reakciách s dôrazom na ich praktické vyžitie. 

   Žiaci získavajú elementárne poznatky o chemických prvkoch a vybraných okruhoch anorganických a 

organických látok, o ich význame a použití v každodennom živote. 

   Žiaci si osvojujú základné činnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom a pritom si osvojujú pravidlá 

bezpečnej práce. 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre chémiu. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

1. Verbálna forma kontroly – uprednostniť prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej 

odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom na predchádzajúcej hodine. Zisťovať a hodnotiť 

osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. 

2. Písomná forma kontroly -  kontrolovať a hodnotiť poznatky prostredníctvom testu na konci 

tematického celku v časovom limite 20 min v rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej časti 

vzdelávacieho štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe  % úspešnosti podľa vzájomnej dohody 

učiteľov v rámci PK prírodovedných predmetov. 

3. Slovné hodnotenie praktických aktivít –  slovne zhodnotiť správnosť nákresov a schém s dôrazom na  

samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

4. Preverovanie samostatnej práce žiakov a schopnosti práce s textom –  hodnotiť správy zo 

samostatných pozorovaní, laboratórnych cvičení podľa kritérií na základe dohody učiteľov v rámci PK 

prírodovedných predmetov. 

5. Prezentácie projektov – hodnotiť úroveň podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov v 

rámci PK prírodovedných predmetov. 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov predmetu:     Biológia 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 7. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

   Učivo vyučovacieho predmetu biológia nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. 

   Žiaci získavajú základné poznatky o živej a neživej prírode a prírodných procesoch vo vzájomných 

súvislostiach. Oboznamujú sa so základnou stavbou tela a spôsobom života živočíchov, rastlín a iných 

organizmov, s podmienkami ich zdravého vývinu, s ochranou a tvorbou životného prostredia. Učia sa chápať 

prírodu ako zdroj trvale udržateľného života na Zemi. 

   Učia sa o škodlivosti fajčenia, alkoholu, toxikománie a dôsledkoch na ľudský organizmus. 

   Vyučovanie biológie je nevyhnutné realizovať najmä v prirodzenom prostredí, v konkrétnych 

podmienkach prírodného prostredia v danom regióne prostredníctvom vychádzok, exkurzií a názorného 

materiálu v súčinnosti s praktickou skúsenosťou mentálne postihnutých žiakov. 

   Konkrétne druhy rastlín a živočíchov a ich počet si môže vyučujúci určiť podľa regiónu, v ktorom sa škola 

nachádza. 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre biológiu. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

1. Verbálna forma kontroly – uprednostniť prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej 

odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom na predchádzajúcej hodine. Zisťovať 

a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. 

2. Písomná forma kontroly -  kontrolovať a hodnotiť poznatky prostredníctvom testu na konci 

tematického celku v časovom limite 20 min v rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej 

časti vzdelávacieho štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe  % úspešnosti podľa vzájomnej 

dohody učiteľov v rámci PK prírodovedných predmetov. 

3. Slovné hodnotenie praktických aktivít –  slovne zhodnotiť správnosť nákresov a schém s dôrazom 

na  samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

4. Preverovanie samostatnej práce žiakov a schopnosti práce s textom –  hodnotiť správy zo 

samostatných pozorovaní podľa kritérií na základe dohody učiteľov v rámci PK prírodovedných 

predmetov. 

5. Prezentácie projektov – hodnotiť úroveň podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov 

v rámci PK prírodovedných predmetov. 



Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda  

Názov predmetu:     Vecné učenie 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 0. -  3. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

    Vecné učenie v prípravnom až 3. ročníku pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

je syntézou najjednoduchších prírodovedných a spoločenskovedných poznatkov, ktoré žiaci 

získavajú na základe pozorovania prírodných zmien počas roka a vzťahov medzi človekom a 

prírodou. 

   Cieľom vecného učenia je dať žiakom základné vedomosti o prírode, spoločnosti a našej vlasti. Z 

tohto cieľa vyplývajú predovšetkým úlohy rozumovej výchovy. 

   Myslenie žiakov sa rozvíja na základe zmyslového poznávania, postupne sa prechádza k 

jednoduchým konkrétnym myšlienkovým operáciám. Na základe zmyslového vnímania a činností s 

jednoduchými prírodninami alebo s ich modelmi a s vyobrazenými materiálmi sa žiaci učia chápať 

význam vecí, ich vlastností, vzájomné vzťahy a súvislosti medzi nimi. 

   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. 

   Vo vyučovaní vecného učiva sa vytvárajú a upevňujú zdravotné a hygienické návyky žiakov. 

Žiaci si osvojujú základné pravidlá kultúrneho správania, utvára sa ich vzťah k spoločenskému a 

súkromnému vlastníctvu, uvedomujú si význam spolupráce a vedú sa k nej. Vytváraním citových 

väzieb k spolužiakom, ku škole, k domovu, k obci a k vlasti sa vecné učenie podieľa na mravnej 

výchove žiakov. 

   Prostredníctvom realizácie dopravnej výchovy sa utvárajú a prehlbujú základné poznatky žiakov o 

dopravných prostriedkoch a návyky dodržiavať ich v praktickom živote. Žiaci sa systematicky 

pripravujú na aktívnu účasť v cestnej premávke. 

   Témy obsahu vecného učiva sú prostriedkom hlbšieho poznávania slovenského jazyka, rozvíjania 

slovnej zásoby a výcviku vyjadrovania. Vecné učenie poskytuje aj námety na pracovné vyučovanie, 

na praktické činnosti žiakov (modelovanie, kútik živej prírody a pod.). 

   Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania prírody a spoločenského diania na 

vychádzkach, v kútiku živej prírody, pri sledovaní a vedení kalendára prírody; jednoduché pokusy a 

praktické činnosti, premietanie diapozitívov a filmových slučiek. Učiteľ volí primerané špeciálno-

pedagogické metódy, ktoré sa opierajú o zmyslové poznávanie žiakov. Uplatňuje sa výchova žiakov 

k spolupráci, ktorá sa chápe ako príprava postihnutého žiaka na život v spoločnosti a ako 

prostriedok socializácie žiakovej osobnosti. 

 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre vecné učenie.  



 

HODNOTENIE 

1. Verbálna forma kontroly – uprednostniť prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej 

odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom na predchádzajúcej hodine. Zisťovať 

a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. 

2. Písomná forma kontroly -  kontrolovať a hodnotiť poznatky prostredníctvom testu na konci 

tematického celku v časovom limite 20 min v rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej 

časti vzdelávacieho štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe  % úspešnosti podľa vzájomnej 

dohody učiteľov v rámci MZ. 

3. Slovné hodnotenie praktických aktivít –  slovne zhodnotiť správnosť nákresov a schém s dôrazom 

na  samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

4. Prezentácie projektov – hodnotiť úroveň podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov 

v rámci MZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Názov predmetu:     Vlastiveda 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 4. -  6. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho 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. 

 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre vlastivedu.  

 

Na podporu rozvoja prírodovednej gramotnosti, prírodovedných zručností a kompetencií žiakov 

s MP a ŠVVP, ktorí sú zaradení do špeciálnej triedy sa v rámci hodín, ktorými predmet dotuje 

školský vzdelávací plán, využíva vychádzka, exkurzia, výlet, zážitkové učenie ako metóda, spôsob, 

ako pomôcť deťom získať a osvojiť si vedomosti a kompetencie v rámci prírodovednej gramotnosti. 

Žiaci sa najrýchlejšie a najjednoduchšie učia pomocou experimentu, skúseností a zážitkov. Preto 

uvedené metódy, ako sprostredkovať žiakom informácie z uvedenej oblasti považujeme za 

najvhodnejšie a najefektívnejšie.  

Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pri učení, kedy 

sa miesto nudných grafov a tabuliek predkladajú ľuďom zážitky. Ak na vlastnej koži zažijeme niečo 



zaujímavé, vytvorí nám to skutočné spomienky. Ktoré pretrvajú omnoho dlhšie, ako len nabiflené 

vedomosti. Dnes sa zážitkové učenie využíva hlavne na 

 posilnenie rozvoja osobnosti 

 sebapoznanie 

 ovplyvnenie postojov ľudí 

 lepšiu kooperáciu tímu 

 poznanie tímových rolí 

 odhalenie silných a slabých miest tímovej práce 

 vedenie ľudí 

 rozvoj kreativity 

 posilnenie spontaneity 

 

 

 

HODNOTENIE 

1. Verbálna forma kontroly – uprednostniť prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej 

odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom na predchádzajúcej hodine. Zisťovať 

a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. 

2. Písomná forma kontroly -  kontrolovať a hodnotiť poznatky prostredníctvom testu na konci 

tematického celku v časovom limite 20 min v rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej 

časti vzdelávacieho štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe  % úspešnosti podľa vzájomnej 

dohody učiteľov v rámci MZ. 

3. Slovné hodnotenie praktických aktivít –  slovne zhodnotiť správnosť nákresov a schém s dôrazom 

na  samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

4. Prezentácie projektov – hodnotiť úroveň podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov 

v rámci MZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Názov predmetu:     Dejepis 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 7. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

   Cieľom vyučovacieho predmetu dejepis je vytvárať a formovať historické vedomie žiakov, na 

základe ktorého by boli schopní pochopiť minulosť a prítomnosť krajiny, v ktorej žijú, situáciu 

Slovenskej republiky ako aj jej postavenie v Európe a zároveň si uvedomovať potrebu mierového 

spolunažívania národov. 

   Ďalším cieľom je vytvoriť elementárne predstavy z histórie na základe obrazového vnímania, 

celkového poznávania najdôležitejších období našich národných dejín so zameraním na pokrok, na 

najzákladnejšiu orientáciu vo vývoji spoločnosti, v slovenských dejinách, vo významných 

historických udalostiach, v osobnostiach, v kultúre. Dávame prednosť obraznej prezentácii dejín s 

využitím kultúrno-historických pamiatok regiónu, zaujímavému rozprávaniu o udalostiach, 

osobnostiach, kultúrno-historických pamiatkach, efektívnemu využitiu umelecky spracovaných 

historických udalostí a osobností, poznávacej a emocionálnej zaangažovanosti žiakov pred 

pamäťovým osvojovaním historických faktov. 

 

Obsah vzdelávania :      

  
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Dejepis.  
 

Vo vyučovacom predmete Dejepis sa zvyšuje UP v ŠkVP časovou dotáciou o 1 hodinu v  9. ročníku. 

Táto vyučovacia hodina sa použije na upevňovanie a precvičovanie prebratého učiva a ďalší rozvoj 

kľúčových kompetencií  a doplnenie špecifických výkonov: 

 
- využitie prostriedkov IKT na vyhľadávanie, spracovanie a prezentáciu informácií súvisiace 

s učebnými osnovami predmete Dejepis; 

- prehĺbenie vedomosti a upevňovanie vedomosti prostredníctvom IKT; 

- precvičovanie učiva formou pracovných listov a didaktických testov prostredníctvom prostriedkov 

IKT, ale aj písomnou formou; 

- precvičovanie učiva na zlepšenie a prehlbovanie vedomostí žiakov; 

- využitie tém na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

 

Špecifické výkony: 

 orientovať sa v priestore, v čase, 

 majú schopnosti analýzy pramenného materiálu rôzneho typu, 

 komunikovať, teda diskutovať na témy, ktoré sú zložité a často nejednoznačne interpretované,  



 interpretovať súvislostí, ktoré prechádzali z raných fáz moderných dejín do dejín najnovšieho 

obdobia, 

 spätne prehodnotiť ich dôsledky pre súčasnosť.  

 

 

 

 

 

 

HODNOTENIE 

1. Verbálna forma kontroly – uprednostniť prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej 

odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom na predchádzajúcej hodine. Zisťovať 

a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. 

2. Písomná forma kontroly -  kontrolovať a hodnotiť poznatky prostredníctvom testu na konci 

tematického celku v časovom limite 20 min v rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej 

časti vzdelávacieho štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe  % úspešnosti podľa vzájomnej 

dohody učiteľov v rámci MZ. 

3. Slovné hodnotenie praktických aktivít –  slovne zhodnotiť správnosť nákresov a schém s dôrazom 

na  samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

4. Prezentácie projektov – hodnotiť úroveň podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov 

v rámci MZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Názov predmetu:     Geografia 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 7. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

   V rámci vyučovacieho predmetu geografia žiaci získavajú základné poznatky o svojej vlasti a o 

svete. Učivo nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. 

   Žiaci postupujú od miestnej krajiny k poznaniu SR, jej postavenia v Európe, k základným 

informáciám o Európe a o svete. 

  Súčasťou vyučovania geografie je práca s rôznymi druhmi máp. práca s mapou nie je len 

prostriedkom, ale aj cieľom vyučovania, aby žiaci boli schopní orientovať sa podľa mapy aj v 

praktickom živote. 

   V rámci geografického učiva si žiaci osvojujú základy ochrany a tvorby životného prostredia. 

   Žiaci si osvojujú základné vedomosti o svojej vlasti, regióne, v ktorom žijú, kultúre a národnej 

identite v európskom priestore. Učia sa chápať odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, vážiť si 

tradície národov, snažiť sa o spolužitie so všetkými národmi a národnosťami. 

   Osvojujú si poznatky o vzťahoch medzi zložkami prírodného prostredia a ľudskou spoločnosťou, 

zručnosti pri práci s mapou, učia sa využívať doplňujúce zdroje informácií. 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre geografiu.  

 

HODNOTENIE 

1. Verbálna forma kontroly – uprednostniť prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej 

odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom na predchádzajúcej hodine. Zisťovať 

a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. 

2. Písomná forma kontroly -  kontrolovať a hodnotiť poznatky prostredníctvom testu na konci 

tematického celku v časovom limite 20 min v rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej 

časti vzdelávacieho štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe  % úspešnosti podľa vzájomnej 

dohody učiteľov v rámci MZ. 

3. Slovné hodnotenie praktických aktivít –  slovne zhodnotiť správnosť nákresov a schém s dôrazom 

na  samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

4. Prezentácie projektov – hodnotiť úroveň podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov 

v rámci MZ. 



Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Názov predmetu:     Občianska náuka 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 7. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

   Občianska náuka cieľavedome ovplyvňuje poznanie a konanie žiakov v duchu humanity, morálky 

a demokracie. Vedie žiakov k tomu, aby svojimi postojmi a činmi prejavovali občiansku aktivitu, 

vlastenectvo, pozitívny vzťah k práci a jej výsledkom. Vplýva na žiakov v tom smere, aby si 

uvedomovali zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, národu a celej spoločnosti, aby si uvedomovali 

svoju národnú a štátnu identitu. 

   Obsah vyučovacieho predmetu je založený na uplatňovaní väzieb výchovy a vzdelávania, na 

spájaní teoretických poznatkov s osobnou praxou, so životnými zážitkami a skúsenosťami žiakov. 

Získané poznatky poskytujú žiakom vhodnú orientáciu pre budúci občiansky život. Občianska 

náuka prináša žiakom právne a ekonomické informácie, ktoré v inom predmete nedostanú. 

Pozornosť venuje i rozvoju citovej a vôľovej sféry osobnosti žiaka. Integruje poznatky z iných 

predmetov. 

   Najužšie medzipredmetové vzťahy ju viažu s dejepisom, geografiou, etickou výchovou, 

materinským jazykom a literatúrou a biológiou. 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre občiansku náuku.  

 

 

HODNOTENIE 

1. Verbálna forma kontroly – uprednostniť prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej 

odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom na predchádzajúcej hodine. Zisťovať 

a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. 

2. Písomná forma kontroly -  kontrolovať a hodnotiť poznatky prostredníctvom testu na konci 

tematického celku v časovom limite 20 min v rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej 

časti vzdelávacieho štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe  % úspešnosti podľa vzájomnej 

dohody učiteľov v rámci MZ. 

3. Slovné hodnotenie praktických aktivít –  slovne zhodnotiť správnosť nákresov a schém s dôrazom 

na  samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

4. Prezentácie projektov – hodnotiť úroveň podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov 

v rámci MZ. 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 
 

Názov predmetu : Etická výchova 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

   Etická výchova predstavuje 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 interiozáciu 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. 

 

             Obsah:  

Učebné osnovy v 5. až 9. ročníku sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre etickú výchovu.  

V 1. až 4. ročníku sa v rámci rozšírených hodín etickej výchovy zameriame na rozvoj týchto kompetencií: 

 Kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

- umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich pre celoživotné vzdelávanie, 

- kriticky vnímať svoje výkony , prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si svoje ďalšie   pokroky. 

         Sociálne komunikačné kompetencie 

- vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu 

vzdelávania, 

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj 

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

 Kompetencie uplatňovať matematické myslenie 

- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, 

pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov. 

          Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- viesť žiakov k zvládnutiu elementárnych zručností v práci s hudobnými prehrávačmi, CD, prehrávač, 

MP3. 



             Kompetencie riešiť problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni 

navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti 

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, 

overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch 

- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) 

spôsobom 

-    motivovať žiakov problémovými úlohami  z praktického života,               

-     podnecovať u žiakov tvorivé myslenie  a riešenie problémov, 

              Kompetencie sociálne a personálne 

-    dokáže na primeranej úrovni reflektovať svoju vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť,   

-    vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami 

a potrebami, 

-    osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju zodpovednosť 

v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, 

-    dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v interpersonálnych vzťahoch. 

              Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

-    uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote  a v živote celej 

spoločnosti, 

-    cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, pozná etiketu,                   

-    správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

-    je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a svet  práce 

Názov predmetu : Pracovné vyučovanie 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho 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. 

   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 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. 

 

Obsah vzdelávania :      

  
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Pracovné 

vyučovanie.  
 

Vo vyučovacom predmete Pracovné vyučovanie sa zvyšuje UP v ŠkVP časovou dotáciou o 3 hodiny 

v 1. -3. ročníku. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na ďalší rozvoj kľúčových kompetencií  a 

doplnenie špecifických výkonov: 
 

- utváranie základných hygienických návykov a samoobslužných zručností, 

- rešpektovanie požiadaviek hygieny a bezpečnosti práce, 

- utváranie základných návyk pri stravovaní, 

- rozvoj jemno-motorických zručností a schopnosti napodobňovania, 

- osvojenie si základov jednoduchého pracovného postupu, 

- využitie tém na rozvoj prírodovednej gramotnosti 

 

 

 

Hodnotenie 

Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi 

individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a 

schopností. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne 

klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci 

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 
Názov predmetu: Výtvarná výchova    

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho 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. 

  

 

           Obsah:  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre výtvarnú výchovu.  

 

Hodnotenie 

Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi 

individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a 

schopností. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne 

klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci 

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 
Názov predmetu: Hudobná výchova    

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho 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. 

   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. 

   

           Obsah:  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre hudobnú výchovu.  

Hodnotenie 

Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi 

individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a 

schopností. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne 

klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci 

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 



Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Názov predmetu: Telesná  a športová výchova 
 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho 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. 

 

Obsah vzdelávania :      
 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Telesná a športová 

výchova.  

Vo vyučovacom predmete Telesná a športová výchova sa zvyšuje UP v ŠkVP časovou dotáciou o 4 

hodiny v 1. -6. ročníku. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na ďalší rozvoj kľúčových kompetencií  a 

doplnenie špecifických výkonov: 
 

- osvojiť si poznatky o vplyve pohybu na zdravie a vnímať pohybovú aktivitu ako prostriedok 

upevňovania zdravia, nadobudnúť pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu, 

- osvojiť si  základné vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu, vytvoriť si  elementárnu veku 

primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach, 

- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti, mať kultivovaný pohybový prejav s 

akcentom na správne držanie tela, 

- prostredníctvom vhodných telesných cvičení rozvíjať pohybové schopnosti pre optimálny rozvoj  

zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti. 

 

 

 

 



ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ PROGRAM - B 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
Názov predmetu : Slovenský jazyk a literatúra  

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho 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. 

   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). 

    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. 

   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 vzdelávania :      

  
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre Slovenský jazyk a literatúru.  
 

Vo vyučovacom predmete Slovenský jazyk a literatúra sa zvyšuje UP v ŠkVP časovou dotáciou o 16 

hodín v 1. – 9. ročníku. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na upevňovanie a precvičovanie 

prebratého učiva a ďalší rozvoj kľúčových kompetencií: 

 

- využitie prostriedkov IKT na vyhľadávanie, spracovanie a prezentáciu informácií súvisiace 

s učebnými osnovami predmetu Slovenský jazyk a literatúra; 

- prehĺbenie vedomosti a upevňovanie vedomosti prostredníctvom IKT; 

- precvičovanie učiva formou pracovných listov a didaktických testov prostredníctvom prostriedkov 

IKT, ale aj písomnou formou; 

- precvičovanie učiva na zlepšenie a prehlbovanie vedomostí žiakov; 

- využitie tém na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

 

 čítanie tlačených písmen, slabík a slov, 

 nácvik písania písmen nacvičovaných v čítaní, 

 uvedomele počúvanie textu s jeho porozumením, 

 počúvanie a prerozprávanie rozprávky založenej na jednoduchom časovom rade opakovaných a 

obmieňaných dejov, 

 jednoduchá formulácia odpovedí na otázky z počutého, z čítaného textu, 

 vzbudzovanie záujmu o poznávanie kníh u žiakov,  

 

 

 

 

 

Hodnotenie: 

 
Predmet Slovenský jazyka a literatúra je klasifikovaný. Pri hodnotení postupujeme podľa 

Metodického pokynu . 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a podľa 

metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym 

postihnutím – primárne vzdelávanie . 

Písanie nie je hodnotené známkou. Žiaka pomocou vhodných metód nabádane, vysvetľujeme, učíme 

robiť čo najprehľadnejší záznam. Uplatňujeme rôzne formy hodnotenia – sebahodnotenie, formatívne, 

priebežné, kriteriálne (napr. pečiatkou), svojprávne – žiak zodpovedá sám za seba. Nácvičné diktáty nie sú 

hodnotené známkou. Kontrolné diktáty sú hodnotené známkou podľa danej stupnice:  

0  –  2   chyby  : 1 

3     –  4   chyby  : 2  

5  –  7   chyby  : 3  

8  –  10 chyby  : 4   

11  –  viac chýb : 5  



V rámci Slovenského jazyka a literatúry sú hodnotené a klasifikované tri zložky predmetu: jazyková 

komunikácia, komunikácia a sloh, čítanie a literatúra. Predmetom hodnotenia a klasifikácie sú výsledky, 

ktoré žiak dosiahol v súlade s požiadavkami učebných osnov, obsahových a výkonových štandardov. 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, obsahová kvalita a 

jazyková správnosť odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a 

stupeň rečovej pohotovosti.  

V písomnom aj ústnom prejave má žiak preukázať komplexnosť ovládania jazyka, mieru tvorivosti a 

celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov, obsahových a výkonových 

štandardov. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
Názov predmetu : Rozvíjanie komunikačných schopností 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

   Vyučovací predmet rozvíjanie komunikačnej schopnosti (ďalej aj „RKS“) je určený pre všetkých žiakov s 

mentálnym postihnutím. V klinickom obraze mentálnej retardácie sa vyskytujú sprievodné prejavy v neuro-

psychickom vývine, vo vývine motoriky, psychiky, citov, vôle a najmä v oblasti komunikácie a reči. 

   Komunikačná schopnosť je komplexná schopnosť človeka vedome a podľa patričných noriem používať 

jazyk ako systém znakov a symbolov v celej jeho komplexnosti a vo všetkých jeho formách a to za účelom 

realizovania určitého komunikačného zámeru. 

   Komplexnosť znamená, že táto schopnosť zahŕňa všetky jazykové roviny (foneticko-fonologickú, 

lexikálno-sémantickú, morfologicko-syntaktickú, pragmatickú); pokiaľ ide o formy, komunikačná schopnosť 

zahŕňa všetky spôsoby komunikovania (napríklad hovorený, grafický, neverbálny spôsob komunikácie). 

Preto je obsah predmetu RKS zameraný na všetky roviny jazyka a všetky formy komunikácie. 

   Narušená komunikačná schopnosť detí s mentálnym postihnutím má špecifickú etiológiu, 

symptomatológiu aj metódy intervencie.  U detí s mentálnym postihnutím býva zvyčajne vývin reči 

oneskorený alebo obmedzený. 

   Obsah predmetu RKS je rámcový. Postupujeme v súlade so zákonitosťami vývinu reči a myslenia žiaka, 

rešpektujúc priebežne úroveň všetkých jeho schopností (motorika, poznávacie procesy). 

   Hlavným cieľom predmetu RKS v ŠZŠ je podporiť rozvoj reči a jazykových schopností ako predpokladu k 

realizácii určitého komunikačného zámeru a funkčného dorozumievania, stimulovať komunikáciu žiaka v 

sociálnej interakcii. 

   Rozvíjanie komunikačnej schopnosti jednotlivých žiakov je primerané úrovni rozvinutia poznávacích, 

psycho-motorických, citových a vôľových predpokladov a schopností. 

 

           Obsah:  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre rozvíjanie komunikačných schopností. 

 

 

Hodnotenie 

Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi 

individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a 

schopností. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne 

klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci 

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
Názov predmetu : Rozvíjanie grafomotorických zručností 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  6. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

   Okrem vyučovacích hodín vyučovacieho predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa na rozvíjaní a 

upevňovaní grafomotorických zručností žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia podieľajú 

ďalšie vyučovacie predmety, ako napr. výtvarná výchova a hudobná výchova. 

   Pri vyučovaní rozvíjania grafomotorických zručností z hľadiska jeho obsahu v príslušnom ročníku 

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

najmä písania a slohu. 

   V prípravnom a aj v ďalších ročníkoch sú dôležité 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 gramatiky a slohu. 

            

           Obsah:  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre rozvíjanie grafomotorických zručností. 

 

 

Hodnotenie 

Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi 

individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a 

schopností. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne 

klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci 

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Matematika 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho 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 vzdelávania : 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre Matematiku.  
 

Vo vyučovacom predmete Matematika sa zvyšuje UP v ŠkVP časovou dotáciou o 10 hodín v 1. – 9. 

ročníku. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na upevňovanie a precvičovanie prebratého učiva a ďalší 

rozvoj kľúčových kompetencií: 

- využitie prostriedkov IKT na vyhľadávanie, spracovanie a prezentáciu informácií súvisiace 

s učebnými osnovami predmetu Slovenský jazyk a literatúra; 

- prehĺbenie vedomosti a upevňovanie vedomosti prostredníctvom IKT; 

- precvičovanie učiva formou pracovných listov a didaktických testov prostredníctvom prostriedkov 

IKT, ale aj písomnou formou; 

- precvičovanie učiva na zlepšenie a prehlbovanie vedomostí žiakov; 

- využitie tém na rozvoj matematickej a finančnej  gramotnosti. 

 

 Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zlepšenie kvality výkonu: 

 

 rozvoj schopnosti triediť a priraďovať činnosti každodenného života, predmety, vlastnosti, stavy a pod., 

podľa určitých kritérií, ako predpokladu rozvíjania základných matematických zručností a návykov,  

 utváranie prvotných predstáv o čísle,  



 osvojenie si základných prvkov numerácie v obore prirodzených čísel do 100,  

 osvojenie si základných počtových výkonov v obore prirodzených čísel do 100,  

 osvojenie si základných geometrických predstáv.  

 

Hodnotenie: 
 Hodnotením žiakov zisťujeme úroveň získaných vedomostí a zručností u žiakov, pričom rozhodujúcim 

kritériom hodnotenia je výkonový štandard. Hodnotenie nesmie spĺňať len funkciu diagnostickú, či funkciu 

spätnej väzby učiteľ – žiak, ale funkciu motivačnú a rozvíjajúcu charakterové vlastnosti ako je sebakritickosť 

a sebahodnotenie. Pri hodnotení musí byť zabezpečený spravodlivý, objektívny, korektný a individuálny 

prístup k žiakovi. Použijeme uvedené metódy a hodnotiace prostriedky. 

Predmet je klasifikovaný. Vo výslednej známke sú zohľadnené výsledky z nasledovných metód 

a foriem hodnotenia. 

 

4. Pozorovanie činnosti žiakov: 

- formulácie viet, pravidiel, záverov 

- vypracovávanie domácich úloh 

- príprava na vyučovanie – pomôcky 

 

5. Ústne skúšanie (monológ, dialóg) 

 

6. Písomné skúšanie  

- Rozcvičky – desaťminútovky  – hodnotené známkou 

- Kontrolné práce –  tematické – tematické písomné skúšky sa píšu po odučení tematického celku – 

hodnotené známkou 

- Vstupné a výstupné previerky – orientačná písomná práca – hodnotené známkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Informatická výchova 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 7. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

   Vyučovací predmet informatika má dôležité postavenie aj vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov. 

   Cieľom informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník pri 

práci s počítačom. 

   Žiaci si prostredníctvom práce s jednoduchými edukačnými počítačovými programami určenými 

pre výchovu, vzdelávanie a alternatívnu komunikáciu osvojujú obsluhu počítača na elementárnej 

užívateľskej úrovni, primerane k ich individuálnym schopnostiam. Získané zručnosti im v 

praktickom živote uľahčia spôsob komunikácie. 

   Získané zručnosti žiaci upevňujú v medzipredmetových vzťahoch pri práci so špeciálnymi 

edukačnými programami, ktoré sú ľahko ovládateľné – jednou alebo dvoma klávesmi, môžu ich 

používať aj žiaci s narušenou motorikou rúk. 

 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre informatickú výchovu.  

 
 

Hodnotenie 

Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi 

individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a 

schopností. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne 

klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci 

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda  

Názov predmetu:     Vecné učenie 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

    Cieľom vyučovacieho predmetu vecné učenie 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 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre vecné učenie.  
 

 

HODNOTENIE 

1. Verbálna forma kontroly – uprednostniť prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej 

odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom na predchádzajúcej hodine. Zisťovať 

a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. 

2. Písomná forma kontroly -  kontrolovať a hodnotiť poznatky prostredníctvom testu na konci 

tematického celku v časovom limite 20 min v rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej 

časti vzdelávacieho štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe  % úspešnosti podľa vzájomnej 

dohody učiteľov v rámci MZ. 



3. Slovné hodnotenie praktických aktivít –  slovne zhodnotiť správnosť nákresov a schém s dôrazom 

na  samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

4. Prezentácie projektov – hodnotiť úroveň podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov 

v rámci MZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 
 

Názov predmetu : Etická výchova 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

   Etická výchova predstavuje 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 interiozáciu 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. 

 

             Obsah:  

Učebné osnovy v 5. až 9. ročníku sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre etickú výchovu.  

V 1. až 4. ročníku sa v rámci rozšírených hodín etickej výchovy zameriame na rozvoj týchto kompetencií: 

 Kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

- umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich pre celoživotné vzdelávanie, 

- kriticky vnímať svoje výkony , prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si svoje ďalšie   pokroky. 

         Sociálne komunikačné kompetencie 

- vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu 

vzdelávania, 

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj 

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

 Kompetencie uplatňovať matematické myslenie 

- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, 

pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov. 

          Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- viesť žiakov k zvládnutiu elementárnych zručností v práci s hudobnými prehrávačmi, CD, prehrávač, 

MP3. 



             Kompetencie riešiť problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni 

navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti 

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, 

overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch 

- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) 

spôsobom 

-    motivovať žiakov problémovými úlohami  z praktického života,               

-     podnecovať u žiakov tvorivé myslenie  a riešenie problémov, 

              Kompetencie sociálne a personálne 

-    dokáže na primeranej úrovni reflektovať svoju vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť,   

-    vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami 

a potrebami, 

-    osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju zodpovednosť 

v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, 

-    dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v interpersonálnych vzťahoch. 

              Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

-    uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote  a v živote celej 

spoločnosti, 

-    cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, pozná etiketu,                   

-    správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

-    je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a svet  práce 

Názov predmetu : Pracovné vyučovanie 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

   Vyučovací 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. 

   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 vyučovacieho predmetu sa realizuje v čo najväčšej miere v prirodzených podmienkach, v 

situáciách, v ktorých bude žiak danú činnosť v reálnom živote vykonávať. 

Obsah vyučovacieho predmetu pracovné vyučovanie 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. 

 

           Obsah:  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre pracovné vyučovanie.  



Hodnotenie 

Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi 

individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a 

schopností. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne 

klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci 

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 
Názov predmetu: Výtvarná výchova    

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

   Vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím má nezastupiteľné miesto aj vyučovací 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 komunikačná schopnosť, 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 a 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 vyučovacími predmetmi slovenský jazyk, 

hudobná výchova, telesná výchova a pracovné vyučovanie.  

 

           Obsah:  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre výtvarnú výchovu.  

 

Hodnotenie 

Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi 

individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a 

schopností. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne 

klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci 

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 



Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 
Názov predmetu: Hudobná výchova    

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

   Vyučovací 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 sú podmienené špecifickosťou mentálneho postihnutia jednotlivého 

žiaka, spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja osobnosti žiakov, bezprostrednou 

fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami jej psychoterapeutického pôsobenia. 

   Cieľom hudobnej výchovy 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. 

   Vyučovací 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. 

   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:  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre hudobnú výchovu.  



Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Názov predmetu: Telesná výchova 
 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu :  

                 Ciele a obsah vyučovacieho predmetu telesná a športová 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 komunikačnej 

schopnosti, s pozitívnym dopadom - okrem rozvoja motoriky a pohybových schopností - aj na jeho 

percepciu, kognitívne a sociálne funkcie.  

                 Ciele telesnej a športovej výchovy žiakov s mentálnym postihnutím vychádzajú zo všeobecne 

stanovených cieľov telesnej a športovej 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.  

      Obsah vzdelávania : 

         Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre Telesnú výchovu.  
 

Vo vyučovacom predmete Telesná výchova sa zvyšuje UP v ŠkVP časovou dotáciou o 10 hodín v 1. – 9. 

ročníku. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na ďalší rozvoj kľúčových kompetencií: 

 

V rámci rozšírených hodín sa zameriame na to, aby žiaci: 

 

• získali zvýšenie fyzickej zdatnosti a kondície, 

• získali poznatky o vplyve pohybu na zdravie a vnímajú pohybovú aktivitu ako prostriedok upevňovania    

• zdravia, 

• zlepšili svoje senzomotorické schopností a zvýšili úroveň základných pohybových schopností,  

• rozvíjali cielené a koordinované pohyby s dôrazom na meniace sa prostredie a meniace sa aktivity, 
 

• uplatňovali zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti, 
 

• mali kultivovaný pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela. 
 

 

 

 

 



 

 

Hodnotenie 

Predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi 

individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a 

schopností. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne 

klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci 

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 

 
Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať slová, vety 

a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. Pri takomto 

chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, 

ale podstatné je porozumenie textu a používanie informácií z neho. Súčasťou čitateľskej gramotnosti sú 

čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské návyky, záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a vedomosti žiaka. 

Čitateľská gramotnosť je v modeloch gramotnosti pomenovaná pojmom funkčná gramotnosť, ktorú 

charakterizuje schopnosť spracovať textové informácie. Požiadavky na funkčnú (čitateľskú) gramotnosť boli 

transformované do koncepcie obsahovej reformy školstva v Slovenskej republike a vyjadrené v kľúčových 

kompetenciách žiaka, v prioritách vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, v edukačných cieľoch a obsahu 

predmetu slovenský jazyk a literatúra. 

Funkčná gramotnosť v cieľoch Štátneho vzdelávacieho programu 

Požiadavky na funkčnú (čitateľskú) gramotnosť boli transformované do koncepcie obsahovej reformy 

školstva. Prácu s informáciami v primárnom vzdelávaní určujú niektoré kľúčové kompetencie (spôsobilosti) 

týmito požiadavkami na žiaka:  

- rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať (sociálne komunikačné kompetencie); 

 dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete (kompetencie v oblasti 

informačných a komunikačných technológií); 

 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach (kompetencia k celoživotnému učeniu sa); 

 pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, 

overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch 

(kompetencia riešiť problémy). 

Uvedené spôsobilosti sú začlenené do cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré majú nadpredmetový 

charakter, a do cieľov konkrétnych predmetov. Primárne sa rozvíjajú vo vzdelávacej oblasti Jazyk a 

komunikácia v predmete slovenský jazyk a literatúra ako čítanie s porozumením spolu s počúvaním, 

hovorením, a písaním. Využívajú sa a súčasne aj zdokonaľujú vo vzdelávacej oblasti Príroda a spoločnosť, 

Matematika a práca s informáciami a všade tam, kde je text ponúknutý ako zdroj poznatkov pre učenie sa 

žiaka.  

Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov, preto by 

mali v rámci školského vzdelávania patriť medzi kľúčové oblasti. Čitateľská gramotnosť je schopnosť 

porozumieť a používať také písomné jazykové formy, ktoré  vyžaduje spoločnosť a  majú hodnotu pre 

jednotlivca. 

Poznáme tri aspekty čitateľskej gramotnosti: 

1. procesy porozumenia 

a. vyhľadávanie určitých informácií 

b. vyvodzovanie záverov 

c. interpretovanie a integrovanie myšlienok a informácií 

d. hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov 

2. ciele čítania 

a. čítanie pre literárny zážitok / fiktívny hrdina, udalosť, prostredie/ 

b. čítanie pre získavanie a využívanie informácií. /aspekty reálneho sveta/ 

3. čitateľské zvyklosti a postoje /podporujú celoživotné vzdelávanie/ 

 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti aktivity: 

- hlasné čítanie 

- tiché čítanie 

-  vzájomné čítanie / v dvojiciach, v skupine/ 

-  odpovede na otázky k textu 

- tvorba otázok k textu / ak vie o čom čítal, vie vytvárať otázky/ 

- rozprávať jeden druhému o prečítanom 

- napísať krátku vlastnú reakciu 

-  dramatizácia 



 

1. ČÍTANIE S POROZUMENÍM  

 

Výchovno-vzdelávací proces v špeciálnych triedach ZŠ je silno ovplyvnený hravými činnosťami a 

zážitkovým učením. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu podporujeme vyjadrovanie myšlienok a 

pocitov prostredníctvom slov, pohybov, obrazov či v piesňach. Nezastupiteľné miesto pri formovaní 

osobnosti má kniha a čítanie. Ak má dieťa v neskoršom veku správne porozumieť čítanému textu, musí 

sa ho najskôr naučiť dobre vnímať. Kvalitu vnímania determinuje nielen úroveň schopnosti rozlišovať 

grafické symboly, ale i celkové porozumenie významu textu a s tým spojené voľné zaobchádzanie s 

prečítaným textom. S pribúdajúcim vekom žiaka sa zrenie vnímania prejavuje zlepšujúcou sa 

schopnosťou zrakovo diferencovať, syntetizovať a analyzovať videné a počuté. V počiatkoch rozvoja 

čítania s porozumením sa o úrovni porozumenia textu učiteľ dozvedá ústnou formou komunikácie so 

žiakom, preto je dôležité rozvíjať okrem spôsobilosti učiť sa učiť sa aj sociálne komunikačné 

spôsobilosti. Kompetencie žiaka: 

● vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu 

stupňu vzdelávania  

● dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj 

názor 

● uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a 

s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu  

● rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a 

dokáže na ne adekvátne reagovať  

● rešpektuje kultúrnu rozmanitosť – medzikultúrna komunikácia  

● spôsobilosť učiť sa učiť sa  

● získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov  

● vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach 

Okrem kvalitného porozumenia textu veľký dôraz kladieme aj na kvalitné osvojenie si techniky čítania 

nenásilným, zážitkovým spôsobom na vhodných, veku primeraných textoch. Vyučujúci dáva zvýšený 

priestor rozvoju vlastnej tvorby žiaka a pri práci s informáciami, čitateľskej gramotnosti, schopnosti 

argumentovať a pod. Súčasne vyučujúci prináša do vyučovania texty súvislé i nesúvislé. Naším cieľom je 

totiž pestovanie pozitívneho vzťahu ku knihám – čím viac sa dieťa stretáva s knihou, tým má lepšie 

predpoklady preniknúť naozaj do podstaty textu. Nejde pritom iba o umelecký text, ale aj vecný.  

Žiakom sa zdôrazňuje nevyhnutnosť chápania jazyka ako nástroja myslenia, prostriedok komunikácie a tiež 

jazyk definujeme ako znak národnej identity. Tieto aspekty premietame nielen do osvojovania si poznatkov o 

jazyku (jazyková kompetencia), ale i o ich vhodnom použití v rôznych komunikačných situáciách 

(komunikačná kompetencia). Taktiež sme vytvorili väčší priestor na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, 

prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod. Cieľom je rozvoj čitateľských 

schopností, ktoré presahujú aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. 

Žiakov vedieme miesto návyku na memorovanie a pasívneho prijímania poznatkov ku konštruovanej a 

aktívnej účasti v procese učenia sa. Na jednotlivých vyučovacích predmetoch využívame inovačné metódy a 

formy práce, porovnávame informácie z rôznych zdrojov, využívame multimediálne programy, zaraďujeme 

prácu s internetom s prepojením na bežný život, pracujeme s nesúvislými textami (mapy, grafy, tabuľky a 

pod.), vyvodzujeme vzťahy medzi informáciami. Čitateľskú gramotnosť ako kompetenciu k celoživotnému 

učeniu rozvíjame na princípe medzipredmetových vzťahov. Žiak, ktorý preukazuje takúto zručnosť: 

 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobnostného 

rozvoja  

 dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a 

informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa  

 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať  

 kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti 

 

 

 

 



Komunikačnú spôsobilosť a čitateľskú gramotnosť žiakov rozvíjame vo všetkých všeobecno-

vzdelávacích predmetoch. V pláne práce školy sú zahrnuté plánované aktivity na rozvíjanie čitateľskej 

gramotnosti. Metodické orgány vo svojich plánoch majú zapracované opatrenia na zlepšenie čítania a čítania 

s porozumením a majú naplánované aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom i po 

vyučovacom čase. Vzhľadom na nižší počet žiakov v triedach využívame diferencované úlohy a činnosti, 

vedieme žiakov k čítaniu s porozumením, chápaniu a vysvetľovaniu obsahu zameraného na rozvíjanie 

komunikačných zručností žiakov. Do vyučovacieho procesu častejšie zaraďujeme prácu vo dvojiciach i v 

skupinách a využívame diferenciáciu úloh pre žiakov podľa ich schopností. Na dosiahnutie lepších 

výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti uskutočňujeme nasledovné aktivity: 

 

-   účasť na ďalšom vzdelávaní pedagógov organizovaných metodicko-pedagogickým centrom  

-   interné vzdelávanie pedagógov v jednotlivých metodických orgánoch a individuálne štúdium  

-  odovzdávanie získaných poznatkov na zasadnutiach metodických orgánov ( dané vzdelávanie sa pozitívne 

prejavuje v zavádzaní nových foriem a metód práce, pri výbere textov, pri overovaní čítania s porozumením, 

pri rozvoji kritického myslenia a komunikačných zručností žiakov)  

-   ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov na zvýšenie odbornej spôsobilosti  

-  používanie pracovných zošitov a pracovných listov zameraných na rozvoj matematickej a čitateľskej 

gramotnosti  

-  využívanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností  

- žiaci sa učia hľadať rozličné informácie z rôznych zdrojov, ktoré využívajú v projektových a skupinových 

prácach  

-  pravidelné dopĺňanie knižničných jednotiek a výukových programov  

 

2. AKTIVITY ZAMERANÉ NA ROZVOJ ČITATEĽSKEJ  

                          GRAMOTNOSTI 

Naším úsilím je prostredníctvom zaujímavých textov a motivujúcich čitateľských aktivít naučiť žiakov 

používať efektívne čitateľské stratégie vedúce k výborným učebným výsledkom a k pozitívnym postojom k 

celoživotnému vzdelávaniu sa. V rozvoji čitateľských zručností a čitateľských stratégií sa budeme 

zameriavať na tri druhy vedomostí: 

1. Deklaratívne vedomosti- vedieť čo- vedieť opísať, čo mám robiť. 

2. Procedurálne vedomosti- vedieť ako- vedieť zrealizovať požadovanú aktivitu. 

3. Vedomosti dané podmienkami- vedieť kedy a prečo- žiak vie, kedy danú zručnosť použije, aby dosiahol 

cieľ, mení sa zručnosť na stratégiu. 

  

Na splnenie cieľov rozvoja čitateľskej gramotnosti budeme používať moderné aktivizujúce metódy  práce 

s ktorými sa učitelia zoznámia na zasadnutí MZ a PK. 

- V-CH-D, 

- porovnaj – rozlíš,  

-5-4-3-2-1,  čítanie s predvídaním,  

-pojmová mapa, a to s ujednotenou terminológiou v primárnom ako aj v nižšom sekundárnom vzdelávaní,  
-INSERT -   

-Cinquain / päťlístok/,   

-Brainstorming,  

- Mentálne mapovanie a  využívanie vhodných demonštračných pomôcok a didaktickej techniky. 

 

Na rozvoj čitateľskej gramotnosti budú  využívané okrem tradičných aj netradičné formy 

• čítame škôlkarom 

• čítajú rodinní príslušníci triedy pre triedu 

  čítajú starší žiaci mladším 

• tvorba maľovaného čítania starších mladším / podľa prečítaného textu/ 

• vytváranie zaujímavého obalu na knihu – tvorba čo najpútavejšej obálky ku knihe 

• deň poézie – vyhľadávanie kníh v domácich knižniciach, čítanie a rozbor poézie na 

hodinách – nie súťaž, ale prehliadka najzaujímavejších básní  



• dni čitateľských kútikov – žiaci sa podľa vlastného záujmu zaradia a jeden deň. zotrvajú podľa záujmu v 

čitateľskom kútiku, ktorý ich zaujíma: napr. encyklopédie, poézia, ľudové rozprávky, moderné rozprávky, 

autorské rozprávky. 

 

Každodennou činnosťou v škole je:  

1. Hlasné čítanie učiteľa - touto aktivitou učiteľ motivuje žiakov, aby sa pustili do čítania. Cieľom pri 

hlasnom čítaní je viesť žiakov od radosti z počúvania k radosti z vlastného čítania  

Z: všetci vyučujúci  

T: priebežne  

2. Dostatok času na čítanie - v triede je pravidelne vyčlenený istý čas, pretože niektoré deti mimo 

školy vôbec nečítajú  

Z: vyučujúci SJ a CJ  

T: priebežne  

3. Možnosť vlastného výberu textu – žiaci sa môžu sami rozhodnúť, čo budú čítať, čím zvýšime 

zapojenie sa do aktívneho čítania, motivuje ich zvedavosť a podporuje porozumenie. Učiteľ 

správnym a premysleným zacielením zabezpečí, aby literatúra, z ktorej si žiaci vyberajú, 

zodpovedala špecifikám ich školského veku, aby bola zaujímavá, hravá, so zmyslom pre humor, 

žánrovo pestrá a tematicky variabilná.  

Z: všetci vyučujúci  

T: priebežne  

4.  Reakcia na prečítané ukáže, do akej miery žiaci textu porozumeli - reprodukcia príbehu, výtvarné 

zobrazenie, tvorivá dramatika a akčné hry.  

Z: všetci vyučujúci  

T: priebežne  

5. Školská knižnica - zefektívniť prácu školskej knižnice. Budovať školskú knižnicu ako odborné, 

informačné, študijné, internetové a čitateľské centrum najmä pre žiakov, pedagogických i 

nepedagogických zamestnancov školy. Budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-

vzdelávacieho procesu a mimo vyučovacích aktivít. V súvislosti s Medzinárodným mesiacom 

školských knižníc na podporu čítania sa zapojiť so žiakmi do projektu Záložka do knihy spája školy.  

Z: vyučujúci SJ a I.  stupňa  

T: priebežne 

 

 

Plán aktivít – čitateľská gramotnosť šk. rok 2019/2020 

 

1. aktivita - Čitateľská dielňa - žiak si prinesie z domu obľúbenú knihu, porozpráva kto ju napísal, o čom 

je, čo sa mu páči, čo je na nej zaujímavé 

 

 

 

2. aktivita - O Rómoch nielen s Rómami - týždeň rómskej kultúry – história, zvyky, tradície, ľudová 

slovesnosť, čítanie rómskej literatúry, osobnosti, besedy 1. – 9. ŠT SJL, DEJ, VLA, 

 

 

 

Čitateľská gramotnosť 

Predmet Trieda Téma Kompetencie finančnej gramotnosti 

SJL 8 ŠT Čítanie – Človek 

a jeho synovia 

Uvažovanie o obsahu textu a jeho hodnotenie 

MAT 8 ŠT Slovné úlohy Interpretácia - úlohy si vyžadujú logické spracovanie 

informácií, ktoré musí vedieť porovnať , vyvodiť z 

nich závery a hľadať podporné dôkazy. 

DEJ 8 ŠT Koniec a dôsledky 1. Uvažovanie o obsahu textu a jeho hodnotenie - – od 



svetovej vojny čitateľa sa požaduje, aby posúdil informácie z textu a 

porovnal ich so svojimi predchádzajúcimi 

vedomosťami, prípadne s poznatkami zdrojov, vyjadril 

svoj vlastný postoj k nim. 

PRV 8 ŠT Varenie – 

oboznámenie sa 

s kuchárskou knihou, 

recepty 

Utváranie širšieho porozumenia – žiak vie teoreticky 

získané informácie aplikovať v praxi 

GEG 8 ŠT Južná Amerika - 

Brazília 

Utváranie širšieho porozumenia - Utváranie širšieho 

porozumenia. Žiak je schopný vystihnúť hlavnú 

myšlienku 

FYZ 8 ŠT Jednoduché stroje Interpretácia - úlohy si vyžadujú logické spracovanie 

informácií, ktoré musí vedieť porovnať , vyvodiť z 

nich závery 

BIO  8 ŠT Prvá pomoc pri 

úrazoch mozgu, 

chrbtice a šoku 

Získavanie informácií - žiak vie nájsť určené 

informácie v texte, zistiť vzťahy medzi nimi, posúdiť 

ich dôležitosť pre aplikáciu v praxi 

SJL 5 ŠT Májka Tárajka Utváranie širšieho porozumenia - od čitateľa sa 

vyžaduje zamyslenie nad textom ako nad celkom. Žiak 

je schopný vystihnúť hlavnú myšlienku, vytvoriť 

názov textu, charakterizovať hlavnú postavu 

MAT 5 ŠT Slovné úlohy Získavanie informácií - žiak vie nájsť určené 

informácie v texte, zistiť vzťahy medzi nimi, posúdiť 

ich dôležitosť pre splnenie úlohy. 

PRV  5 ŠT Pestovateľské práce – 

výsev semienok do 

hriadok podľa návodu 

Utváranie širšieho porozumenia - od čitateľa sa 

vyžaduje zamyslenie nad textom ako nad celkom. Žiak 

je schopný vystihnúť hlavnú myšlienku 

VLA 5 ŠT Opis krajiny – 

orientácia, čítanie 

mapy a grafov, 

tabuliek 

Utváranie širšieho porozumenia - od čitateľa sa 

vyžaduje zamyslenie nad textom ako nad celkom. Žiak 

je schopný vystihnúť hlavnú myšlienku, zistiť 

základné údaje v grafe, tabuľke. 

SJL 6 ŠT Č. Navrátil – Solúnski 

učitelia 

Utváranie širšieho porozumenia - od čitateľa sa 

vyžaduje zamyslenie nad textom ako nad celkom. Žiak 

je schopný vystihnúť hlavnú myšlienku, vytvoriť 

názov textu, charakterizovať hlavnú postavu 

MAT 6 ŠT Slovné príklady na 

určovanie času 

Interpretácia - úlohy si vyžadujú logické spracovanie 

informácií, ktoré musí vedieť porovnať , vyvodiť z 

nich závery 

PVC 6 ŠT Elektrospotrebiče v 

domácnosti 

Získavanie informácií - žiak vie nájsť určené 

informácie v texte, zistiť vzťahy medzi nimi, posúdiť 

ich dôležitosť pre splnenie úlohy. 

VLA 6 ŠT Orientácia na mape, 

glóbus 

Utváranie širšieho porozumenia - Žiak je schopný 

zistiť základné údaje na mape , glóbuse 

SJL 3 ŠT Ako pomáhame doma 

rodičom 

Získavanie informácií - – žiak vie nájsť určené 

informácie v texte, zistiť vzťahy medzi nimi, posúdiť 

ich dôležitosť pre splnenie úlohy 

PVC 3 ŠT Pripraviť krupicovú 

kašu podľa návodu 

Utváranie širšieho porozumenia - od čitateľa sa 

vyžaduje zamyslenie nad textom ako nad celkom. Žiak 

je schopný vystihnúť hlavnú myšlienku 

VUC 3 ŠT Stroje používané pri 

stavbe domu 

(miešačka, bager, 

žeriav, dopravný pás) 

Získavanie informácií - žiak vie nájsť určené 

informácie v texte, zistiť vzťahy medzi nimi, posúdiť 

ich dôležitosť pre splnenie úlohy. 

 

 



Finančná gramotnosť 
   Program finančnej gramotnosti na našej základnej škole vychádza z Národného štandardu finančnej 

gramotnosti MŠ SR a MF SR, aktualizovaný Národným štandardom finančnej gramotnosti verzie 1.2. 

Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli a aby rozšírili a umocnili ich schopnosti. 

Naučili sa riešiť úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi.  

 

 

Školský vzdelávací štandard – finančná gramotnosť 
Špeciálne triedy 

 

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

Očakávania, že žiak je schopný: 

 Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. Opísať 

možné dôsledky takéhoto odhalenia. 

 Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. Uviesť príklady, ako byť 

finančne zodpovedným mladým človekom. 

 Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé 

finančné ciele. Vymedziť jednotlivé kroky pomocou zhodnotenia alternatív. Používať 

rozhodovanie pri krátkodobých cieľoch. 

 Vysvetliť podmienky na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch. 

 Porozprávať, aké môžu byť výdavky na domácnosť a aké môžu byť zdroje 

príjmov v domácnosti. 

 Vysvetliť svoju predstavu o tom, čo je majetok. 

 Opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia. 

 Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť 

zodpovedné rozhodovanie, primerané osobnému veku, pri nákupe. 

 Opísať, ktoré charitatívne organizácie žiak vo svojom okolí pozná. 

 Uviesť predmet, ktorý zdedil niektorý z členov domácnosti. 

 Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. Uviesť príklady, ako 

byť finančne zodpovedným mladým človekom. 

 Uviesť príklady, prečo sa oplatí jednotlivcovi byť dobre finančne informovaný. Opísať 

zdroje finančných informácií. 

 Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. 

Opísať možné dôsledky takéhoto odhalenia. 

 Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé 

finančné ciele. Vymedziť jednotlivé kroky pomocou zhodnotenia alternatív. Používať 

rozhodovanie pri krátkodobých cieľoch. 

 Uviesť príklady míňania peňazí u detí predchádzajúcich generácií. Porozprávať o 

hodnotách a postojoch predchádzajúcich generácií na základe ich osobných príbehov o 

peniazoch. 

 Vysvetliť podmienky na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch. 

 

Informatická výchova: Tematický celok: Informácie okolo nás - vpisovanie hodnôt 

bankoviek a mincí s využitím nástrojov obdĺžnik a kruh. 

Tematický celok: Informácie okolo nás- využívanie numerickej klávesnice, ale aj klávesu na 

písanie čísel a riešenie počtových operácií v obore do 100. 

Matematika: Tematický celok: Čísla do 100 - nakupovanie a platenie s maketami bankoviek, 

ktoré sú v PZ 

vecné učenie: Tematický celok: Voda - hodnota vody ako jednej zo základných životných 

potrieb človeka. 

 

 

 

 

 



2. Plánovanie, príjem a práca 

Očakávania, že žiak je schopný: 

 Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny. 

 Opísať príklady základných životných potrieb. 

 Opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka. 

 Vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom. 

 Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. 

 Opísať príklady základných životných potrieb. 

 Opísať, čo je povolanie a zamestnanie. 

 Opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka. 

 Vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom. 

 Vysvetliť príklady úspešnosti a neúspešnosti človeka v živote. 

 Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. Uviesť príklady, ako 

byť finančne zodpovedným mladým človekom. 

 Uviesť príklady, prečo sa oplatí jednotlivcovi byť dobre finančne informovaný. Opísať 

zdroje finančných informácií. 

 Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. 

Opísať možné dôsledky takéhoto odhalenia. 

 Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé 

finančné ciele. Vymedziť jednotlivé kroky pomocou zhodnotenia alternatív. Používať 

rozhodovanie pri krátkodobých cieľoch. 

 Uviesť príklady míňania peňazí u detí predchádzajúcich generácií. Porozprávať o 

hodnotách a postojoch predchádzajúcich generácií na základe ich osobných príbehov o 

peniazoch. 

 Vysvetliť podmienky na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch. 

 Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. 

 Opísať príklady základných životných potrieb. 

 Opísať, čo je povolanie a zamestnanie. 

 Opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka. 

 Vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom. 

 Vysvetliť príklady úspešnosti a neúspešnosti človeka v živote. 

 

 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Očakávania, že žiak je schopný: 

 Pomenovať základné ľudské hodnoty. (slovné úlohy) 

 Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné 

skúsenosti s prácami v domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a 

predmetmi v škole aj mimo nej. 

 Pomenovať základné ľudské hodnoty. Pomenovať základné ľudské potreby. 

 Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné 

skúsenosti s prácami v domácnosti. 

 Opísať príklady bohatstva a chudoby. 

 Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania sa v 

domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole aj 

mimo nej. 

 Pomenovať základné ľudské hodnoty - život, zdravie, rodina,... 

 Pomenovať základné ľudské potreby – jedlo, šatstvo, veci osobnej potreby, hračky, 

teplo, peniaze ... 

 Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať 

svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti. 

 Opísať príklady bohatstva a chudoby. 

 Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania sa v 

domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole aj 

mimo nej. 



 Cena predmetov, dopad na prírodu a človeka. 

 Pomenovať základné ľudské hodnoty - život, zdravie, rodina,... 

 Pomenovať základné ľudské potreby - jedlo, šatstvo, veci osobnej potreby, hračky, teplo, 

peniaze. 

 Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať 

svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti. 

 Opísať príklady bohatstva a chudoby. 

 Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania sa v 

domácnosti.  

 Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej. 

Cena predmetov, dopad na prírodu a človeka 

 

 

4. Úver a dlh 

Očakávania, že žiak je schopný: 

 Opísať situácie, kedy si človek peniaze/ predmety nakupuje a kedy si ich požičiava.  

 Opísať, aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý si požičia obľúbenú osobnú vec iného 

človeka. 

 Porozprávať o tom, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí. 

 Opísať situácie, kedy si človek peniaze/ predmety nakupuje a kedy si ich 

požičiava. Popísať dôsledky oboch možností. 

 Opísať, aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý si požičia obľúbenú osobnú vec 

iného človeka. Opísať postup, ako si môže človek opätovne získať dôveru 

požičiavajúceho, ak stratil alebo poškodil požičanú osobnú vec. 

 Porozprávať o tom, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo 

peňazí. 

 Opísať situácie, kedy si človek peniaze/ predmety nakupuje a kedy si ich 

požičiava. Popísať dôsledky oboch možností. 

 Opísať, aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý si požičia obľúbenú osobnú vec 

iného človeka. Opísať postup, ako si môže človek opätovne získať dôveru 

požičiavajúceho, ak stratil alebo poškodil požičanú osobnú vec. 

 Porozprávať o tom, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo 

peňazí. 

 

 

5. Sporenie a investovanie 

Očakávania, že žiak je schopný: 

 Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť. 

 Vedieť uviesť na príkladoch význam starých rodičov v rodine. Pochopiť význam ich 

dôstojného postavenia, vyjadreného zdravím a sociálnou istotou. 

 Vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť a na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako 

poistenie funguje. 

 Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť. 

 Uviesť svoju predstavu o tom, čo je možné považovať za investíciu. 

 Vysvetliť, prečo je dobré ukladať peniaze vo finančnej inštitúcii. 

 Vysvetliť, na čo by človek mohol minúť väčšiu sumu peňazí, ktorú si našetril v peňažnej inštitúcii. 

 Vysvetliť, že za všetko sa platí daň. Popísať, ako sa kupuje dom alebo auto pre domácnosť a aké 

majú s tým rodičia výdavky. 

 Vysvetliť, prečo je potrebné vytvárať prostredie dôvery a bezpečia pri používaní 

peňazí v rámci denného nakupovania, ale aj ich šetrenia. Porozprávať o tom, ako predchádzať stratám a 

znehodnoteniu vecí a peňazí. 

 Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť. 

 Uviesť svoju predstavu o tom, čo je možné považovať za investíciu. 

 Vysvetliť, prečo je dobré ukladať peniaze vo finančnej inštitúcii. 

 Vysvetliť, na čo by človek mohol minúť väčšiu sumu peňazí, ktorú si našetril v 



peňažnej inštitúcii. 

 Vysvetliť, že za všetko sa platí daň. Popísať, ako sa kupuje dom alebo auto pre 

domácnosť a aké majú s tým rodičia výdavky. 

 Vysvetliť, prečo je potrebné vytvárať prostredie dôvery a bezpečia pri používaní 

peňazí v rámci denného nakupovania, ale aj ich šetrenia. Porozprávať o tom, ako 

predchádzať stratám a znehodnoteniu vecí a peňazí. 

 

 

6. Riadenie rizika a poistenie  

Očakávania, že žiak je schopný: 

 Vysvetliť svoju predstavu o tom, čo je majetok. 

 Opísať, ktoré charitatívne organizácie žiak vo svojom okolí pozná. 

 Opísať, čo je povolanie a zamestnanie. 

 Opísať na jednoduchých príkladoch existenciu vonkajších vplyvov na človeka. 

 Vedieť uviesť na príkladoch význam starých rodičov v rodine. Pochopiť 

význam ich dôstojného postavenia, vyjadreného zdravím a sociálnou istotou. 

 Vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť a na jednoduchých príkladoch 

názorne ukázať, ako poistenie funguje . 

 Opísať na jednoduchých príkladoch existenciu vonkajších vplyvov na človeka. 

 Vedieť uviesť na príkladoch význam starých rodičov v rodine. Pochopiť 

význam ich dôstojného postavenia, vyjadreného zdravím a sociálnou istotou. 

 Vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť a na jednoduchých príkladoch 

názorne ukázať, ako poistenie funguje . 

 Uviesť príklady míňania peňazí u detí predchádzajúcich generácií. 

 Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. 

 Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť. Pomenovať základné ľudské hodnoty. 

Pomenovať základné ľudské potreby. 

 Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. 

 Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. 

 Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné 

skúsenosti s prácami v domácnosti. 

 Opísať, čo je povolanie a zamestnanie. 

 Opísať, čo znamená pojem ľudská práca. Pomenovať základné charakteristiky bohatstva a chudoby 

vo vzťahu k peniazom – slohová zložka 

 Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť predchádzať 

konfliktom. 

 Opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé a strednodobé ciele. 

 Analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia 

 Uviesť príklady, ako vzdelanie alebo praktické zručnosti môžu ovplyvniť príjem počas života. 

 Inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností. 

 

 

 

 

Plán aktivít – finančná gramotnosť šk. rok 2020/2021 

 

 

 

1. aktivita – Vypracovať mesačný rodinný rozpočet / 8. 9. / Deň finančnej gramotnosti 

 

2. aktivita -  Čo sa dá kúpiť za 5 eur / 17.10/ Deň boja proti chudobe  

 

 

 

 



Predmet Téma Kompetencie finančnej gramotnosti 

MAT Slovné úlohy Riešenie slovných úloh z oblasti finančníctva 

MAT Delenie celku na 

zlomky 

Pomenovať, akými spôsobmi rodičia rozdeľujú 

peniaze pre všetkých členov rodiny. Uviesť príklady 

hospodárneho zaobchádzania s peniazmi. 

SJL Sloh – Otec kúpil 

šteňa 

Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. 

Stanoviť si merateľné krátkodobé 

finančné ciele. 

PVC PVD – hygiena 

v domácnosti, 

upratovanie 

Vyčleniť finančné prostriedky na nákup čistiacich 

prostriedkov do domácnosti. 

GEG Štáty severnej 

Afriky/strednej Afriky 

Opísať príklady bohatstva a chudoby 

FYZ Zdroje energie Vyčleniť finančné prostriedky na zaplatenie energií, 

ktoré spotrebuje domácnosť za jeden mesiac. 

BIO Závislosť od drog Drogová závislosť a jej vplyv na finančný rozpočet 

rodiny. 

SJL Čítanie - Ako zajac 

slúžil u Medveďovcov 

Opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy 

človeka. Vysvetliť pojem mzda. Uviesť príklady 

zdrojov príjmu iných než mzda (dar, 

provízia a zisk). Vedieť popísať spôsob zabezpečenia 

peňazí vo vlastnej rodine a porovnať ho so 

zabezpečením v inej rodiny. 

 

 

MAT Slovné úlohy Riešenie jednoduchých slovných úloh z oblasti 

rodinného rozpočtu. 

PVC Príprava pokrmov Vypočítať, koľko finančných prostriedkov môže 

minúť štvorčlenná rodina na nákup potravín na 

zabezpečenie výživy členov rodiny za jeden mesiac. 

VLA Život ľudí v dávnej 

minulosti 

Vysvetliť prečo ľuďom v minulosti nechýbali peniaze 

a či používali iné platidlo. 

SJL Č. O troch grošoch Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými 

potrebami jednotlivca a rodiny. Vysvetliť pojem 

mzda. Vedieť popísať spôsob zabezpečenia peňazí vo 

vlastnej rodine a porovnať ho so 

zabezpečením v inej rodiny. 

 

 

MAT Slovné príklady Riešenie slovných úloh z oblasti finančníctva 

VLA Platidla v staroveku a 

stredoveku 

Porovnať hodnotu peňazí v minulosti a súčasnosti  

MAT Riešenie 

jednoduchých 

slovných úloh 

Riešenie jednoduchých slovných úloh – nákup 

základných potravín do sumy 10 eur. 

SJL Č. Rozprávka 

o dvanástich 

mesiačikoch 

Opísať, čo znamená pojem ľudská práca. Pomenovať 

základné charakteristiky bohatstva a chudoby vo 

vzťahu k peniazom. Vysvetliť vplyv bohatstva a 

chudoby na životné podmienky rodiny. 

 

VUC Hra na obchod Uviesť príklady míňania peňazí u detí. Porovnať ceny 

rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. 

 

 

 

 



Predmet Téma Kompetencie finančnej gramotnosti 

MAT  Zlomky Zápis a matematické operácie so zlomkami 

MAT Násobenie číslom 8 Myslenie a obťažnosť úloh je na úrovni rutinných 

operácií. Informácia je zadaná jednoducho a 

zrozumiteľne. Činnosť žiaka je automatická a 

bezprostredná. Tieto úlohy nerozvíjajú myslenie. 

SJL Osoba, číslo a čas 

slovies 
Žiak používa bezprostredné uvažovanie, základné 

algoritmy, formuly a vie písomne interpretovať 

svoje výsledky. 

DEJ Svetová hospodárska 

kríza 
Žiak vie nájsť jednoduchú stratégiu riešenia 

problémov. Dokáže spracovať viaczdrojové 

informácie a vytvoriť krátke výsledky a 

zdôvodnenia. 

PRV Pranie, žehlenie 

bielizne podľa značiek 

na odeve 

Žiak aktívne pracuje na konkrétnej úlohe, má dobre 

rozvinuté zručnosti preniknúť do podstaty úlohy 

GEG Mapy, poludníky a 

rovnobežky 
Žiak vie nájsť jednoduchú stratégiu riešenia 

problémov. Dokáže spracovať viaczdrojové 

informácie a vytvoriť krátke výsledky a 

zdôvodnenia. 

FYZ Skúmanie 

a odovzdávanie tepla 
Žiak aktívne pracuje na konkrétnej úlohe, má dobre 

rozvinuté zručnosti preniknúť do podstaty úlohy, 

dokáže správne argumentovať. 

BIO Zásady prvej pomoci 

pri poraneniach kože 
Žiak aktívne pracuje na konkrétnej úlohe, má dobre 

rozvinuté zručnosti preniknúť do podstaty úlohy, 

dokáže správne argumentovať. 

SJL  Podstatné mená – 

určovanie čísla  
Žiak používa bezprostredné uvažovanie, základné 

algoritmy 

MAT Násobenie číslom 3 Myslenie a obťažnosť úloh je na úrovni rutinných 

operácií. Informácia je zadaná jednoducho a 

zrozumiteľne. Činnosť žiaka je automatická a 

bezprostredná. Tieto úlohy nerozvíjajú myslenie. 

PRV Osobná výchova – 

prehlbovať osobné 

a zdravotné návyky 

a získavania 

informácií z internetu 

Žiak vie nájsť jednoduchú stratégiu riešenia 

problémov. Dokáže spracovať viaczdrojové 

informácie a vytvoriť krátke výsledky a 

zdôvodnenia. 

VLA Účastníci cestnej 

premávky – chodci, 

cyklisti a dopravné 

značky 

Žiak aktívne pracuje na konkrétnej úlohe, má dobre 

rozvinuté zručnosti preniknúť do podstaty úlohy, 

dokáže správne argumentovať. 

SJL Zoraďovanie slov 

podľa abecedy 
Žiak používa bezprostredné uvažovanie, základné 

algoritmy, formuly a vie písomne interpretovať 

svoje výsledky. 

MAT Riešenie 

jednoduchých 

slovných úloh 

Žiak používa bezprostredné uvažovanie, základné 

algoritmy, formuly a vie písomne interpretovať 

svoje výsledky 

VLA Zem a jej zobrazenie, 

mapa, glóbus 
Žiak vie nájsť jednoduchú stratégiu riešenia 

problémov. Dokáže spracovať viaczdrojové 

informácie a vytvoriť krátke výsledky a 

zdôvodnenia. 

SJL Číslice 1,4,7,8 Myslenie a obťažnosť úloh je na úrovni rutinných 

operácií. Informácia je zadaná jednoducho a 

zrozumiteľne. Činnosť žiaka je automatická a 



bezprostredná. Tieto úlohy nerozvíjajú myslenie. 

PVC Strihanie 

geometrických tvarov 
Myslenie a obťažnosť úloh je na úrovni rutinných 

operácií. Informácia je zadaná jednoducho a 

zrozumiteľne. Činnosť žiaka je automatická a 

bezprostredná. Tieto úlohy nerozvíjajú myslenie. 

VUC Spôsoby 

konzervovania ovocia 

a zeleniny 

Žiak používa bezprostredné uvažovanie, základné 

algoritmy, formuly a vie písomne interpretovať 

svoje výsledky. 

 

Predmet Téma Kompetencie finančnej gramotnosti 

SJL Sloh - Očkovali nás 

proti žltačke - 

rozprávanie 

Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 1b 

dokážu použiť základné alebo každodenné 

vedecké poznatky na rozlíšenie aspektov známeho 

alebo jednoduchého javu. 
FYZ Účinky sily Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 1a sú 

schopní použiť základné alebo bežné obsahové 

znalosti a procedurálne znalosti, aby rozpoznali 

alebo identifikovali vysvetlenia jednoduchého 

prírodovedného javu. 
BIO Vplyv športu a práce 

na krvný obeh 
Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 2 sú 

schopní použiť bežné obsahové poznatky a 

základné procedurálne znalosti na identifikáciu 

primeraných vedeckých vysvetlení, interpretáciu 

dát a identifikáciu otázky určenej v jednoduchom 

experimente. 
GEG Podnebné pásma Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 1a sú 

schopní použiť základné alebo bežné obsahové 

znalosti a procedurálne znalosti, aby rozpoznali 

alebo identifikovali vysvetlenia jednoduchého 

prírodovedného javu. Sú schopní identifikovať 

jednoduché kauzálne alebo korelačné vzťahy. 
VLA Význam a ochrana 

rastlín 
Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 2 sú 

schopní použiť bežné obsahové poznatky a 

základné procedurálne znalosti na identifikáciu 

primeraných vedeckých vysvetlení. 
VLA Život Slovanov Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 2 sú 

schopní použiť bežné obsahové poznatky a 

základné procedurálne znalosti na identifikáciu 

primeraných vedeckých vysvetlení. 
VUC Zmeny v prírode na 

jar, jarné mesiace 
Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 1a sú 

schopní použiť základné alebo bežné obsahové 

znalosti a procedurálne znalosti, aby rozpoznali 

alebo identifikovali vysvetlenia jednoduchého 

prírodovedného javu. Sú schopní identifikovať 

jednoduché kauzálne alebo korelačné vzťahy. 
 

 

 

 

 

 

 



V školskom roku 2019/2020 prebiehala výučba od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 dištančnou 

formou. V súlade s usmerneniami, ktoré počas tejto mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19, 

vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, boli upravené učebné plány a niektoré témy boli 

presunuté do nasledujúceho školského roka, tzn.: 2020/2021.  

Do učebných plánov na školský rok 2020/2021 je preto potrebné zahrnúť nasledovné témy: 

Špeciálna trieda 1 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ – z 3. ročníka (B variant) presúvame do 4. 

ročníka (B variant) tému Sluchová diferenciácia – rozlišovanie a určovanie krátkych a dlhých 

slabík, rozlišovanie a určovanie začiatočnej hlásky 

MATEMATIKA – z 3. ročníka (A variant) presúvame do 4. ročníka (A variant) témy:  

Súčin prirodzených čísel ako opakované sčítanie 

Násobilka – pamäťový nácvik   

Špeciálna trieda 2 

MATEMATIKA – zo 6. ročníka (A variant) presúvame do 7. ročníka (A variant) tému Prirodzené 

čísla v obore do 10 000 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – zo 6. ročníka (A variant) presúvame do 7. ročníka (A 

variant) témy: Slovesá, časovanie slovies v prítomnom čase, pravopis slovies 

       Výcvik pravopisu prípon v slovesách v 3. osobe jednotného/množného čísla 

       Osobné zámená  

Špeciálna trieda 2. 

Predmety 8. ročník  

Matematika – do 9. ročníka presúvame: 

- Zlomky  

- Násobenie a delenie desatinných čísel. Rozvoj komunikácie 6. ročník, B variant 

Predmety 6.B variant 

V predmete Rozvoj komunikácie presúvame do 7. ročníka hlásky G,g, Ch,ch, F,f, 

H,h nácvik ich písania a rozlišovania.  

Matematika 6. ročník, B variant 

V predmete Matematika presúvame do 7. ročníka. Sčítanie v obore do 20 

s prechodom cez základ, Numerácia do 100, Geometria: Geometrické tvary, Meranie na 

metre.  


