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 2.6 Učebný plán  
V tabuľke Školský učebný plán pre žiakov s ľahkým 
stupňom mentálneho postihnutia 

-aktualizovaná/upravená časová dotácia v predmete 
Slovenský jazyk a literatúra 2. ročník na 9 hodín 
týždenne 

-aktualizovaná/upravená časová dotácia v predmete 
Výtvarná výchova 2. ročník na 2 hodiny týždenne 
(pridaná 1 volit. hodina). 

-aktualizovaná/upravená časová dotácia v predmete 
Slovenský jazyk a literatúra 3. ročník na 8 hodín 
týždenne 

-aktualizovaná/upravená časová dotácia v predmete 
Výtvarná výchova 3. ročník na 2 hodiny týždenne 
(pridaná 1 volit. hodina). 

2.8 Organizačné podmienky na výchovu 
a vzdelávanie – aktualizovaná tabuľka žiakov s IVP 
a žiakov so zníženým počtom hodín v šk. roku 
2018/19. 

3.6 Učebný plán  

V tabuľke Školský učebný plán pre žiakov so 



 

 

stredným stupňom mentálneho postihnutia 

-aktualizovaná/upravená časová dotácia v predmete 
Pracovné vyučovanie 5. ročník na 4 hodín týždenne 

-aktualizovaná/upravená časová dotácia v predmete 
Výtvarná výchova 5. ročník na 2 hodiny týždenne 
(pridaná 1 volit. hodina). 

3.8 Organizačné podmienky na výchovu a 
vzdelávanie - aktualizovaná tabuľka žiakov s IVP 
a žiakov so zníženým počtom hodín v šk. roku 
2018/19. 

Príloha C- Obsah vzdelávania (učebné osnovy) 
pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 
postihnutia  

–aktualizovaný 2.a 3. ročník (predmety SJL a VYV).  

Príloha D- Obsah vzdelávania (učebné osnovy) 
pre žiakov so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia  

- aktualizovaný 5. ročník (predmety PVC a VYV). 

 -upravený obsah vzdelávania (UO) v predmete RKS 
v ročníkoch 1.-2.;3-4.;5.-6;7.-8. 

Príloha B- Finančná gramotnosť 

-na druhej strane v 5. odstavci doplnený začiatok 
vety: Finančné vzdelávanie sa realizuje od 1. ročníka; 
začlenením vhodných aktivít do netradičných 
blokových vyučovaní... 

  

 

 

 

 

 

 



5 

 

Obsah  

1.Všeobecná charakteristika školy a jej zameranie  

1.1   Veľkosť školy 

1.2   Charakteristika školy  

1.3   Materiálno- technické a priestorové zabezpečenie výchovy 
a vzdelávania 

  1.4   Škola ako životný priestor 

  1.5   Charakteristika žiakov 

  1.6   Podmienky prijímania žiakov 

1.7   Charakteristika pedagogického zboru 

1.8   Realizované projekty   

1.9   Spolupráca s rodičmi, sociálnymi partnermi a inými subjektmi 

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

2. Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 
postihnutia pre primárne vzdelávanie 

2.1   Ciele výchovy a vzdelávania 

2.2   Stupeň vzdelania a vyučovací jazyk 

2.3   Profil absolventa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

2.4   Vzdelávacie oblasti 

2.5   Vzdelávacie štandardy  

2.6   Učebný plán 

2.7   Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 
postihnutia 

2.8   Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávania  

2.9   Povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania  

2.10 Povinné materiálno - technické a priestorové zabezpečenie výchovy 
a vzdelávania 

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

3. Školský vzdelávací program pre žiakov so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia pre primárne vzdelávanie 

3.1   Ciele výchovy a vzdelávania 

3.2   Stupeň vzdelania a vyučovací jazyk 

3.3   Profil absolventa  

3.4   Vzdelávacie oblasti 

3.5    Vzdelávacie štandardy  

3.6    Učebný plán 



6 

 

3.7    Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so stredným stupňom 
mentálneho postihnutia 

3.8    Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie  

3.9    Povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania 

3.10 Povinné materiálno- technické a priestorové zabezpečenie výchovy 
a vzdelávania 

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

 

4. Pedagogické stratégie 

4.1.   Prierezové témy 

4.2    Finančná gramotnosť 

 

5 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

5.1   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia školy 

5.2   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov školy 

5.3   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov 
školy 

 

6 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

7 Obsah vzdelávania 

 

Prílohy 

 



7 

 

1   Všeobecná charakteristika školy a jej zameranie 
 

 Špeciálna základná škola, Hutníkov 302, Žiar nad Hronom je na základe 
rozhodnutia Krajského školského úradu v Banskej Bystrici a na základe § 10 ods. 
5, § 21, ods.1 a § 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 133, §140 a §161, ods. 21 a 23 zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriadená ako 
štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou – od 1.9.1999. Vystupuje v 
právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto 
vzťahov. Je školou pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

1.1   Veľkosť školy 

     Škola je umiestnená v starej časti mesta v pokojnom prostredí, neďaleko rieky 
Hron. Škola je jednoducho prístupná zo zastávok MHD i z autobusovej stanice. 

Škola prešla výraznou rekonštrukciou, ktorá zahŕňala úpravu vonkajšieho vzhľadu 
budovy, ako aj modernizáciu vnútorného zariadenia.  

V júli 2012 boli na budove školy vymenené staré drevené okná za energeticky 
úspornejšie (plastové). V júli 2015 prešla rekonštrukciou strecha školy. V roku 
2016 bola realizovaná rekonštrukcia fasády budovy školy, spolu s úpravou okolia 
školy. 

Modernizácia vnútorného zariadenia sa týkala vybavenia tried novým nábytkom, 
úpravou žiackej šatne, vybavením školy modernou didaktickou technikou a 
pomôckami, modernizáciou školskej kuchyne a jedálne, rekonštrukciou 
multifunkčnej miestnosti a školskej dielne.    

 

Škola je plno organizovaná, má triedy od 1. ročníka až po 9. ročník, pre žiakov 
s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Podľa aktuálneho zloženia žiakov B -
variantu, triedy od 1.ročníka až po 10. desiaty ročník, pre žiakov so stredným 
stupňom mentálneho postihnutia.  

� Jednotlivé triedy školy sú umiestnené v budove na ul. Hutníkov 302 
a v elokovaných triedach v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad 
Hronom. 

� Súčasťou školy je školský klub detí. Navštevujú ho žiaci od 1. po 4. ročník. 
Školský klub má 5 oddelení. Štyri oddelenia poskytujú žiakom školy nielen 
oddych, relaxáciu a výchovnú činnosť, ale aj povinnú prípravu na vyučovanie 
pod vedením špeciálnych vychovávateľov. Jedno oddelenie poskytuje 
výchovnú činnosť žiakom chorým a zdravotne oslabeným v Nemocnici 
s poliklinikou v  Žiari nad Hronom.  

� Žiaci i zamestnanci školy sa môžu stravovať v Zariadení školského stravovania 
pri ŠZŠ v Žiari nad Hronom.  
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1.2   Charakteristika školy  

 V špeciálnej základnej škole sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa 
vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, 
mentálnym postihnutím v súlade so základnými pedagogickými dokumentmi 
s cieľom poskytnúť úroveň základného vzdelania s prihliadnutím na danosti, 
schopnosti a záujmy žiaka. 

Medzi  špecifické úlohy našej školy patrí: 

� Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces tak, aby boli žiaci dostatočne 
pripravení na začlenenie do pracovného procesu a na úspešné zvládnutie 
prijímacích pohovorov na odborné učilištia a pomocné školy. 

� Venovať pozornosť profesionálnej orientácii žiakov na budúce povolanie, 
osobitne edukácii v predmete pracovné vyučovanie.  

� Pripravovať netradičné stretnutia pre rodičov s programom detí, zapájať 
rodičov do diania školy, zlepšovať tak vzťah rodičov ku škole. 

� Vytvárať také podmienky vyučovacieho procesu, aby si žiaci základné učivo, 
zručnosti  a návyky osvojili v škole priamo na  vyučovacích  hodinách,  pretože  
väčšina  žiakov  nemá  vhodné  domáce podmienky  prípravy  na  vyučovanie. 

� Voliť vhodný prístup diferencovaného vyučovania vzhľadom na vedomosti 
a individuálne odlišnosti žiakov, ktoré vyplývajú z druhu a stupňa mentálneho 
postihnutia. Viesť žiakov k riešeniu úloh tvorivými a individuálnymi formami 
vyučovania. 

� Počas vyučovania dbať na spätnú väzbu a rozvíjať sebahodnotenie žiakov. 

� Vštepovať žiakom od najnižších ročníkov základné pravidlá školského 
poriadku, slušného správania sa, dôsledné dodržiavanie osobnej hygieny 
a ochranu svojho zdravia.  

� Realizovať besedy, prednášky a diskusie so žiakmi v rámci školy, a triedy, ktoré 
poukazujú na negatívne dôsledky šikanovania, fyzického a psychického týrania 
žiakov. 

� Vhodne začleniť prvky environmentálnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho 
procesu, hlavne v predmetoch vlastiveda, biológia, geografia, občianska náuka. 

� Aplikovať poznatky a skúsenosti z absolvovaných školení do vytvárania triedneho 
spoločenstva, zefektívnenia a zmodernizovania učebného procesu.  

� Realizovať vyučovanie v špecializovanej učebni IKT podľa rozvrhu hodín. 

� Rozvíjať záujmovú mimoškolskú činnosť žiakov formou záujmových útvarov 
s rôznorodým obsahovým zameraním. 

� Využívať špecializované učebne na výučbu /dielňa, počítačová učebňa, kuchynka, 
telocvičňa/, dostupné učebné pomôcky, audiovizuálne techniku, didaktické 
pomôcky, počítače v maximálnej miere podľa  individuálnych možností 
a schopností žiakov v triede.  

� Realizovať netradičné formy vyučovania v rámci triedneho spoločenstva žiakov 
i medzi kooperujúcimi triedami. 

� Organizovať školské aktivity podporuje dobré meno školy a prehlbujúce 
spoluprácu s inými organizáciami v rámci mesta či rodičmi a priateľmi školy.  
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Žiaci sa do špeciálnej základnej školy prijímajú na základe ich zdravotného 
znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich 
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej 
prevencie a poradenstva.  Výchova a vzdelávanie v škole sa uskutočňuje 
s využitím špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok.  

Výchova a vzdelávanie žiakov v škole sa prispôsobuje ich špeciálnym výchovno-
vzdelávacím potrebám, na základe ktorých sa škola vnútorne diferencuje podľa 
druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia žiakov: 

� variant A – vzdelávanie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia  

� variant B – vzdelávanie žiakov so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia  

 

1.3   Materiálno- technické a priestorové zabezpečenie výchovy a vzdelávania 

 Materiálno-technické a priestorové vybavenie školy je primerané potrebám 
žiakov so zdravotným znevýhodnením: 

� Hlavná budova školy sa nachádza na ulici Hutníkov 302 a pre nedostatočný 
počet tried v hlavnej budove je zriadené elokované pracovisko v budove POS 
v Žiari nad Hronom na ulici Dukelských hrdinov. 

� Triedy sú vybavené viacúčelovým nastaviteľným nábytkom, keramickými 
tabuľami, vo väčších triedach je priestor pre relaxáciu či nenáročnú pohybovú 
aktivitu počas vyučovania. 

� Naša škola je vybavená e – Beam systémom, na vytváranie interaktívneho 
prostredia v bežnej triede. Vo vyučovacom procese využívame dve interaktívne 
tabule – jedna je umiestnená v počítačovej učebni, druhá v bežnej triede. 
Pedagógovia využívajú pre zefektívnenie vyučovacieho procesu dataprojektory 
a notebooky. 

� V škole máme dve počítačové učebne. Učebňa č. 1 výchovu je vybavená 6 
počítačmi, dataprojektorom a 2 notebookmi s príslušným programovým 
vybavením z projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných 
školách. 

� Učebňa č. 2 bola v septembri 2012 zmodernizovaná a vybavená 10 novými 
počítačmi s príslušným programovým vybavením a edukačnými softvérmi, ako 
aj  priestorom na relaxáciu (získané z projektu Vzdelávanie pre všetkých 2012). 
V modernizovanej učebni EDUKÁČIK využívajú žiaci s ľahkým aj stredným 
stupňom mentálneho postihnutia vzdelávacie programy na vyučovanie 
neinformatických predmetov.  

� Pre žiakov s pridruženým telesným postihnutím je určené doplnkové 
hardwarové vybavenie ako špeciálne klávesnice Bigkeys a Intellikeys, určené 
pre zjednodušené ovládanie PC. Všetky počítače sú pripojené na internet.  

� Špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného vyučovania - 
kuchynka, dielne na kov a drevo sú vybavené vhodným náradím, prístrojmi a 
pomôckami. 

� Priestory pre telovýchovné aktivity sú zabezpečené len viacúčelovou 
miestnosťou s telocvičným náradím a náčiním. Túto miestnosť využívame aj 
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ako spoločenskú miestnosť pre celoškolské aktivity žiakov, besedy, vystúpenia 
žiakov pre rodičov či stretnutia žiakov počas slávnostných udalostí. 

� Didaktické pomôcky sa priebežne dopĺňajú, inovujú, čo umožňuje tvorivejšie a 
efektívnejšie vyučovanie. Množstvo nových pomôcok sme získali v rámci 
úspešnej realizácie rôznych projektov. 

 

1.4   Škola ako životný priestor 

 Sme školou rodinného typu, a preto sa snažíme, aby naše priestory neboli 
len bežnými triedami ale boli pre žiakov druhým domovom. Ak chceme, aby žiaci 
pracovali čo najlepšie, musíme vytvoriť atmosféru bez pocitu strachu a ohrozenia. 

Vzťah učiteľa k žiakom a k triede ako takej, je určujúcim momentom pre triedne 
spoločenstvo. Od prvej chvíle dávame žiakom pocítiť, že nám záleží na tom, aby 
sa tu cítili príjemne. Tomu zodpovedá aj vzhľad triedy, ktorá je zrkadlom učiteľa. 
Trieda je priestor poskytujúci žiakom miesto na oddych, spoločnú aj samostatnú 
prácu. Výzdoba triedy vypovedá o tom, čo sa práve učíme, žiaci ju tvoria 
priebežne počas školského vyučovania. Vládne tu poriadok a možnosť 
bezpečného pohybu. Pre vhodnú atmosféru v triede je potrebné budovať dobré 
vzťahy medzi učiteľom a žiakmi, ako aj medzi žiakmi navzájom. Veľký dôraz 
kladieme na stanovenie dodržiavanie pravidiel, postupov a zásad, aktívne 
zapájanie žiakov do plánovania a diania v triede i v celej škole. 

Dôležité pre pracovníkov školy je, aby sa žiaci i pedagógovia cítili príjemne. Preto 
dbáme na estetickú úpravu interiéru i exteriéru školy, Okolie školy skrášľujú žiaci 
na hodinách pracovného vyučovania pod vedením učiteľov. Starajú sa o kvetinové 
záhony, kríky, stromy, trávnik. Chodby školy sú vyzdobené nástenkami, ktoré 
vypovedajú o dianí na škole, sú vystavené výtvarné práce i športové úspechy 
našich žiakov. Pravidelne sa zapájame do rôznych medziškolských súťaží 
a športových turnajov, kde sa spolu stretávajú žiaci so zdravotným 
znevýhodnením i žiaci z bežných základných škôl. 

Prostredníctvom celoškolských aktivít, na ktorých kooperujú žiaci rôznych ročníkov 
a tried v zmiešaných skupinách, budujeme u žiakov vzájomné priateľské 
vzťahy, vytvárame rodinnú atmosféru, motivujeme ich k spolupráci a tvorivosti. Na 
kultúrnych podujatiach, na verejnosti, vedieme našich žiakov k dodržiavaniu 
pravidiel slušného správania sa, tolerancii, znášanlivosti, sociálnej integrácii. 

Medzi rodičmi - pedagógmi - žiakmi sú uprednostňované vzájomné partnerské 
vzťahy a diferencovaný prístup učiteľa k žiakom. Špeciálni pedagógovia poskytujú 
žiakom individuálny prístup v špeciálnej edukácii každého žiaka. Sú vytvorené 
špeciálne podmienky, ktoré zodpovedajú osobitostiam žiaka. Žiaci sa cítia v škole 
veľmi dobre, čo svedčí o tom, že vytvorené podmienky a optimálna klíma v triede 
podporuje ich činnosť a zodpovedá ich potrebám. 

 

Životný priestor školy budujeme v súlade s víziou školy: 

Škola rodinného typu, v ktorej je spokojný a šťastný žiak i rodičia, uprednostňujúca 
partnerské vzťahy - orientovaná na dieťa - umožňujúca všetkým žiakom dať 
rovnakú šancu a zažiť pocit úspechu.      
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1.5   Charakteristika žiakov 

 Špeciálna základná škola je určená pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením vo veku od 6 do 16 rokov. Do špeciálnej základnej školy pre 
žiakov s mentálnym postihnutím možno prijať len žiaka s mentálnym postihnutím 
a žiaka s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím 
s preukázateľným stupňom mentálneho postihnutia.  

Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím, na základe písomnej žiadosti rodiča, 
môže riaditeľ umožniť vzdelávanie v základnej škole až do konca školského roka, 
v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku (§ 22, odst.3 zákona č. 245/2008).  

Špeciálna základná škola nie je určená pre žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia s intelektom v norme, t. j. ani pre žiakov v tzv. hraničnom pásme, ani pre 
iných žiakov bez mentálneho postihnutia. 

Školu navštevujú žiaci z okresu Žiar nad Hronom. Žiaci s trvalým pobytom v meste 
Žiar nad Hronom i z priľahlých obcí – Hliník nad Hronom, Janova Lehota, Lehôtka 
pod Brehmi, Horná Ždaňa, Lovča.  

 

1.6   Podmienky prijímania žiakov 

 Podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím 
určuje § 7 ods. 1 až 4 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách. 

� Do škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa na základe 
diagnostických vyšetrení a so súhlasom rodiča alebo inej fyzickej osoby než 
rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so súhlasom zástupcu 
zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, 
predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, prijímajú deti alebo žiaci s 
preukázateľným zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzhľadom na svoje 
zdravotné znevýhodnenie nemôžu úspešne vzdelávať v základnej škole. 

� Pred prijatím dieťaťa so zdravotným znevýhodnením alebo žiaka so 
zdravotným znevýhodnením do školy zariadenie výchovného poradenstva                   
a prevencie vykoná diagnostické vyšetrenie žiaka; to je súčasťou podkladov 
na rozhodnutie o prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy. 

� Dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo žiak so zdravotným 
znevýhodnením sa prijíma na základe jeho zdravotného znevýhodnenia 
zaznamenaného v dokumentácii podľa § 11 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 
245/2008.  

� Žiaka, ktorý bol prijatý zo základnej školy do základnej školy pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením, možno na základe výsledkov vstupného 
diagnostického vyšetrenia a po prerokovaní v pedagogickej rade zaradiť do 
vyššieho ročníka, pričom fyzický vek žiaka nesmie byť nižší než fyzický vek 
žiakov tohto ročníka. 

� Pri prijímaní žiaka do špeciálnej základnej školy je každý rodič, resp. zákonný 
zástupca, oboznámený s tým, že podľa § 16 zákona č. 245/2008, 
absolvovaním posledného ročníka špeciálnej základnej školy získa žiak 
primárne vzdelanie. Ďalší stupeň vzdelania môže žiak získať vzdelávaním                          
v odbornom učilišti alebo v praktickej škole. 
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1.7   Charakteristika pedagogického zboru 

 Pedagogický zbor tvorí 20 pedagogických zamestnancov, z toho 12 plne 
kvalifikovaných učiteľov, 3 plne kvalifikovaní vychovávatelia a 2 plne kvalifikovaní 
asistenti učiteľa. Z hľadiska kariérového stupňa je v pedagogickom zbore 7 
zamestnancov s I. atestáciou a 5 zamestnanci s II. atestáciou.  

Požiadavky na manažment školy sú v súlade s požiadavkami odbornej a 
pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré sú nevyhnutné 
pre výkon riadiacich činnosti podľa platných predpisov. Rovnako aj pedagogická a 
odborná spôsobilosť pedagogických zamestnancov (výchovný poradca, 
koordinátor prevencie, vedúca metodického združenia, učitelia, vychovávatelia v 
ŠKD, asistenti učiteľa) je v súlade s platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci 
musia zabezpečiť súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností v súlade so 
vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú 
zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných 
predpisov.  

Všetci zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú rôznych aktualizačných, inovačných 
vzdelávaní, ktorými si rozširujú svoje pedagogické a odborné zručnosti. 

 

1.8   Realizované projekty   

Školský rok Názov projektu 

2009 - 2011 - 2016 

 

Operačný program VZDELÁVANIE: Premena tradičnej školy 
na modernú 

EFEKTÍVNE CESTY INOVÁCIÍ V EDUKÁCII  ZDRAVOTNE 
ZNEVÝHODNENÝCH ŽIAKOV V ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ 

ŠKOLE 

Využívanie prvkov ITV a IKT vo vzdelávaní  a zavádzanie metódy SFUMATO  do 
výučby čítania. 

2009 – 2011 - 
2016 

Operačný program VZDELÁVANIE: Zvyšovanie 
vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných 

rómskych komunít 

NOVÉ FORMY VZDELÁVANIA A TRÁVENIA VOĽNÉHO 
ĆASU PRE ŽIAKOV Z MRK 

Zvyšovanie vedomostí žiakov prostredníctvom interaktívnej tabule. Efektívne 
využívanie voľného času rozvojom krúžkovej činnosti. Cestovanie za poznaním. 

2009 Konto ORANGE 

Keď srdce bolí 

Vytvoriť Vianoce plné lásky, obdarovať žiakov malými darčekmi pre triedu. 

2010 Konto ORANGE 

V HLÁSKOLESE múdrej tety sovy 

Hláskoles sa stal dielňou malých majstrov a kútikom vlastných zážitkov z učenia 
sa. 

2011 Konto ORANGE 
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LÚČNY MAJÁLES S VESELÝMI CHROBÁČIKMI 

Zvedaví prváčikova sa hravo zoznámili s pani jarou Jaroslavou. 

 

2011 

Konto ORANGE 

AKO SA SIEDMACI DOSTALI DO ROZPRÁVKOVEJ 
DEDINY 

Realizácia projektu sa zameriava na zmenu spôsobu učenia žiakov zážitkovým 
vyučovaním ako prostriedkom na dosiahnutie cieľa. 

 

2012 

Rozvojový projekt –Vzdelávanie pre všetkých 2012 

EDUHRY ŽIAKOV ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

Aktivity EDUHIER budú podporovať komplexný rozvoj kľúčových kompetencií 
žiakov aktívnym riešením úloh a aplikáciou získaných zručností v praktických 

činnostiach. 

2012 Písmenkové ZÁBAVÍKOVO 

Prváci spoznávali písmenká aj nových kamarátov zo Zábavíkova. 

2013 KIRANOVE KRÁĽOVSTVO PRIATEĽSTVA 

Žiaci B. variantu a 2.B triedy sa hravou formou oboznámili s nástrahami a 
možnosťami ochrany spojenými s využívaním informačných technológii. 

2014 BOŽIA LÁSKA NEROZLIŠUJE FARBU PLETI 

Aby čaro Vianoc a atmosféru prípravy zažili aj naše deti pripravili sme pre nich 
darčeky vo forme sladkostí a ovocia. 

2014 - 2016 KOMPLETNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE 
A OVPLYVŇOVANIA SOCIÁLNO- PATOLOGICKÝCH 

JAVOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 

Cieľom projektu je metodická inovácia psychologického poradenstva pri práci so 
žiakmi s poruchami učenia a správania, pri usmerňovaní ich profesionálneho 
rozhodovania sa. 

2016 PRÍĎ JEŽIŠKO K NÁM 

Žiaci si vyrobili papierové ozdoby, ktorými ozdobili spoločný vianočný stromček. Za 
usilovnosť a kreativitu boli odmenení sladkým a aj zdravým prekvapením. 

 

1.9   Spolupráca s rodičmi, sociálnymi partnermi a inými subjektmi 

     Špeciálna základná škola v Žiari nad Hronom je otvorenou školou pre všetkých 
rodičov našich žiakov. Pravidelne  pre nich organizujeme v spolupráci so ŠKD - 
Vianočnú besiedku a Besiedku ku Dňu matiek. Naši pedagógovia často navštevujú 
rodičov, úzko spolupracujú s rodinou každého žiaka. Rodičia sa zapájajú aj do 
projektového vyučovania svojich detí napr. Deň otvorených dverí, Spoločné 
vianočné pečenie, Rodinné recepty. 

V našom meste, Žiar nad Hronom, škola spolupracuje s nasledovnými 
organizáciami a inštitúciami: Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad, Komunitné 
centrum pri MÚ, Pohronské osvetové stredisko, Základná umelecká škola, 
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Mestské kultúrne centrum, Centrum voľného času, Mestská polícia, Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie. Zúčastňujeme sa rôznych súťaží organizovaných pre žiakov mesta. 
Žiaci v rámci krúžkovej činnosti nacvičujú program pre rodičov, členov Domova 
dôchodcov či vystúpenia na mestské oslavy Dňa Rómov. 

Ďalšia spolupráca sa realizuje s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, 
so zriaďovateľom Zdravotnou službou, ŠZŠ blízkeho regiónu, s Kontom Orange, 
so ZŠ v meste a ZŠ v Janovej Lehote.  

 

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

 Vhodná štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný 
režim vyučovania s ohľadom na vek žiakov tiež zabezpečuje ochranu zdravia:  

� V prvom ročníku až štvrtom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac päť 
vyučovacích hodín, v piatom až deviatom ročníku najviac šesť vyučovacích 
hodín.  

� Vyučovacia hodina trvá 45 minút, posledná vyučovacia hodina je skrátená na 
40 minút. 

� S prihliadnutím na osobitosti žiakov škola uplatňuje aj iné spôsoby organizácie 
vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, 
blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami.  

 

Podľa § 152 zákona č. 245/2008 je škola je povinná: 

� Sústavne zabezpečovať bezpečné podmienky v škole a tiež pri mimoškolských 
činnostiach. 

� Zabezpečiť pravidelnú kontrolu priestorov školy, jej vybavenia, inštalácií, 
zariadení, upozorňovať na zistené nedostatky a zaistiť ich odstránenie. 

� Zamedziť žiakom prístup do priestorov, kde im hrozí zvýšené nebezpečenstvo 
úrazu a poškodenia zdravia . 

� Mimoškolské aktivity organizovať len v bezpečných  podmienkach. 

� Zabezpečiť výkon dozoru nad žiakmi počas vyučovania, prestávok                                 
a mimoškolských akcií. 

� Sústavne dohliadať na činnosť a správanie žiakov, upozorňovať, usmerňovať                    
a vhodne organizovať činnosti s ohľadom na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia žiakov. 

� Vykonávať oboznamovanie a informovanie žiakov o zásadách bezpečnosti                    
a ochrany zdravia na začiatku školského roka, výučby v odborných učebniach, 
na športových podujatiach, mimoškolských činnostiach. 

� Ochrániť zdravie žiakov pred účinkami  tabakového dymu vydaním zákazu 
fajčenia v škole. 

� Zabezpečiť, aby účasť na súťažiach, výlety, exkurzie boli realizované po 
informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka. 
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� Zabezpečiť, aby v prípade úrazu žiakov boli dostupné prostriedky prvej pred 
lekárskej pomoci. Poskytovanie prvej pred lekárskej pomoci má byť                                       
v primeranom počte zamestnancami, znalými poskytovať prvú predlekársku 
pomoc. 

� V prípadoch neprimeraného, či neovládateľného agresívneho správania pri 
ktorom žiak ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, pedagógov alebo 
výrazne narúša výchovno-vzdelávací proces, využije riaditeľ školy ochranné 
opatrenie, ktorým je umiestnenie žiaka  do samostatnej miestnosti za 
prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy privolá bezodkladne 
zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc a Policajný zbor. Ochranné opatrenie 
slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia 
vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam (§ 58 zákona č. 245/2008 Z. z.). 

� V prípade podozrenia zo strany školy, že sa jedná o závažnú otravu nelegálnou 
drogou, či inou látkou (neprináleží zamestnancovi školy zisťovať o akú príčinu 
otravy ide), zabezpečí vedenie školy pre postihnutého prvú pomoc                     
a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného 
zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberajú zdravotnícki 
pracovníci. 

 
Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní                    
v škole i mimo školy podľa § 2 ods. 24 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych 
školách sa postupuje s týmito odchýlkami:  

� Pri kúpaní a pri plaveckom výcviku je v jednej skupine najviac päť žiakov.  

� Pri školskom výlete je počet žiakov v skupine rovnaký alebo nižší ako počet 
žiakov v triede. Ak je počet žiakov v skupine pri školskom výlete vyšší ako 
počet žiakov v triede, riaditeľ školy zabezpečí účasť ďalšej poučenej plnoletej 
osoby.  

 

Škola má vypracovaný systém opatrení a smerníc, ktoré zaisťujú ochranu                          
a bezpečnosť zdravia pri výchove a vzdelávaní:  

� školský poriadok  
� prevádzkový poriadok školy  
� rozpis dozorov nad žiakmi  
� zabezpečenie prvej pomoci  
� evakuačný plán  
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2   Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom 
mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie 

 

2.1   Ciele výchovy a vzdelávania 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové kompetencie 
(spôsobilosti), ako kombinácie vedomostí, skúseností a postojov žiakov s ľahkým 
stupňom mentálneho postihnutia na úrovni, ktorá je pre nich osobne 
dosiahnuteľná. 

 

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie 
kľúčových spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania 
prostredníctvom nasledujúcich cieľov: 

 

� Poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho                    
a prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového. 

� Rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka                    
v poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti. 

� Viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, 
ku kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba 
samého. 

� Rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa                         
a poznávať seba samého. 

� Podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym 
riešením problémov. 

� Umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli 
využiť pri ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote. 

� Vyvážene rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, 
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. 
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2.2   Stupeň vzdelania a vyučovací jazyk 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre 
žiakov s mentálnym postihnutím, dokladom o získanom stupni vzdelania je 
vysvedčenie s doložkou. 

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.“ 

 

Žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím /variant A/ môžu pokračovať štúdiom                      
v  odbornom učilišti. 

 

Dĺžka štúdia 9 rokov  

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Štátny jazyk 

Spôsob ukončenia štúdia a) Úspešným absolvovaním školského 
vzdelávacieho programu žiak získa primárne 
vzdelanie 

b) Ukončenie povinnej školskej dochádzky 
16. rokom veku alebo absolvovaním 
posledného ročníka  

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie s doložkou: 

a) ,,Žiak (žiačka) získal (získala) primárny 
stupeň vzdelania.“ 

b) ,,Žiak (žiačka) ukončil (ukončila) povinnú 
školskú dochádzku.“ 

c) V doložke vysvedčenia žiaka so 
zdravotným znevýhodnením sa uvádzajú  aj 
ďalšie dôležité skutočnosti súvisiace s jeho 
vzdelávaním, ako napríklad vzdelávanie 
podľa individuálneho vzdelávacieho 
programu, variant vzdelávacieho programu, 
podľa ktorého bol vzdelávaný; ak ukončil 
povinnú školskú dochádzku v nižšom ako 
poslednom ročníku aj ročník ukončenia 
povinnej školskej dochádzky. 

Poskytnutý stupeň vzdelania: Primárne vzdelanie 
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2.3   Profil absolventa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

Absolvent má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, 
prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti.  

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom 
mentálneho postihnutia disponuje na primeranej úrovni s nasledujúcimi kľúčovými 
kompetenciami:  

� pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa,  

� vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu 
vzdelávania a jeho narušenej komunikačnej schopnosti v materinskom, 
štátnom jazyku,  

� rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,  

� vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý 
stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej 
koordinácie),  

� využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov 
v každodenných situáciách,  

� vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, 
pozná riziká spojené s využívaním internetu a médií,  

� získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami,  

� chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a 
objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi,  

� chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia,  

� rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o 
jeho príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a 
skúseností,  

� váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať,  

� správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,  

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

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

� uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných.  

 

2.4   Vzdelávacie oblasti 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 
postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu 
vzdelávania a z kľúčových kompetencií. 

 

Vyučovacie predmety vo vzdelávacích oblastiach pre žiakov s ľahkým stupňom 
mentálneho postihnutia pre primárne vyučovanie s jazykom slovenským. 
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Vzdelávacia oblasť Vyučovacie predmety 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Matematika a práca s informáciami Matematika 

Informatika 

Človek a príroda Vecné učenie 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Človek a spoločnosť Vlastiveda 

Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

Človek a hodnoty Etická výchova/ Náboženská výchova  

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 

 

2.5   Vzdelávacie štandardy  

Pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia nie sú určené vzdelávacie 
štandardy. 
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2.6   Učebný plán 

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

 pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským  

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet/ročník 

P
rí

p
ra

vn
ý 

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

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

 8 8 8 7 6 6 5 5 5 58 

Rozvíjanie 
komunikačnej 
schopnosti 

7          7 

Rozvíjanie 
grafomotorických 
zručností 

2          2 

Matematika 
a práca s 
informáciami 

Matematika 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

Informatika      1 1 1 1 1 5 

Človek 
a príroda 

Vecné učenie 1 1 1 1       4 

Fyzika        1 1 1 3 

Chémia          1 1 

Biológia        1 1 1 3 

Človek a 
spoločnosť 

Vlastiveda     2 2 3    7 

Dejepis        1 1 1 3 

Geografia        1 1 1 3 

Občianska náuka        1 1 1 3 

Človek 
a hodnoty 

Etická 
výchova/Náboženská 
výchova 

     1 1 1 1 1 5 

Človek a svet 
práce 

Pracovné vyučovanie 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 31 

Umenie 
a kultúra 

Hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Zdravie 
a pohyb 

Telesná a športová 
výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

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

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

Spolu: 20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 251 
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Školský učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia  
s vyučovacím jazykom slovenským  

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet/ročník 

P
rí

p
ra

vn
ý 

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

Jazyk 
a komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

 8 8 8 7 6 6 5 5 5 58 

 1 1  2 2 1 1 1  9 

Rozvíjanie 
komunikačnej 
schopnosti 

7          7 

Rozvíjanie 
grafomotorických 
zručností 

2          2 

  76 

Matematika 
a práca s 

informáciami 

Matematika 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

   1 1 1 1 1 1  6 

Informatika      1 1 1 1 1 5 

  50 

Človek 
a príroda 

Vecné učenie 
1 1 1 1       4 

 1 1 1       3 

Fyzika        1 1 1 3 

Chémia          1 1 

Biológia 
       1 1 1 3 

       1 1  2 

  16 

Človek 
a spoločnosť 

Vlastiveda     2 2 3    7 

Dejepis        1 1 1 3 

Geografia 
       1 1 1 3 

       1 1  2 

Občianska náuka        1 1 1 3 

  18 

Človek 
a hodnoty 

Etická výchova 
/Náboženská 
výchova 

     1 1 1 1 1 5 

  5 

Človek a svet 
práce 

Pracovné 
vyučovanie 

1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 31 

2 2 1 1       6 

  37 

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 

  1 1 1 1 1    5 
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  25 

Zdravie a pohyb 
Telesná  
a športová 
výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

  20 

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

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

Spolu: základ + voliteľné hodiny 20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 251 

 

Poznámky k učebnému plánu  

 

�  Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. V prípade 
plánovaných zážitkových vyučovaní, integrovaného  tematického vyučovania, 
Eduhier a pod. sa môže vyučovať aj blokovou formou vyučovania.  

� V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu pracovné 
vyučovanie sa vyučujú v skupinách pre chlapcov a dievčatá.  

� V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná 
a športová výchova sa vyučujú v skupinách pre chlapcov a dievčatá.  

� Vyučovací predmet pracovné vyučovanie sa vyučuje v dvojhodinových celkoch. 

� Vyučovací predmet výtvarná výchova v 5. a 6. ročníku sa vyučuje v 
dvojhodinových celkoch.  

� Priestorové možnosti a vybavenie učebne IKT – Edukáčik, umožňujú 
vyučovanie informatiky tak, že každý žiak pracuje pri jednom počítači. 

� Každá trieda má v učebni IKT vyhradenú vyučovaciu hodinu na vyučovanie 
neinformatických predmetov prostredníctvom IKT technológií. 

 

2.7   Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 
postihnutia 

� Dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia môže začať plniť povinnú 
školskú dochádzku v prípravnom ročníku ak nedosiahlo školskú spôsobilosť a 
nie je u neho predpoklad zvládnutia prvého ročníka. 

� Dôležité postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese má pracovné 
vyučovanie, čomu musí zodpovedať materiálno-technické a priestorové 
vybavenie školy. 

� V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi 
vypracovať individuálny vzdelávací program z jedného alebo viacerých 
predmetov, podľa ktorého sa vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka. 

 

2.8   Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie 

Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov s ľahkým stupňom 
mentálneho postihnutia: 
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Triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov. Najvyšší počet žiakov v triede 
s mentálnym postihnutím (ŠZŠ- variant A) sa ustanovuje takto: prípravný a prvý 
ročník 6 žiakov, druhý ročník až piaty ročník 8 žiakov, šiesty ročník až deviaty 
ročník 10 žiakov. Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov 
v triede najviac o dvoch 

 

Vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu: 

Podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa vzdelávajú žiaci, ktorí sa nemôžu 
vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie vzdelávať inak. 

Podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa žiak vzdeláva v niektorých alebo 
vo všetkých vyučovacích predmetoch. Individuálny vzdelávací program môže 
obsahovať vzdelávanie elearningovou formou. (§ 6 ods. 4 vyhlášky č. 322/2008 Z. 
z. o špeciálnych školách). 

 

V školskom roku 2018/2019 sa podľa IVP vzdelávajú: 

Ročník Počet žiakov Predmety 

Druhý 1 MAT, SJL 

Tretí 1 všetky predmety 

 

 

Žiaci so zníženým počtom hodín v školskom roku 2018/2019: 

Ročník Počet žiakov Počet hodín 

Tretí 1 2 hod./ denne 

 

2.9   Povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania  

Pri personálnom zabezpečení vychádzame z požiadaviek formulovaných 
v platnej legislatíve (Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch).  

Vedúci pedagogickí zamestnanci: 

� spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú 
atestáciu, spĺňajú podmienky dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili 
funkčné vzdelávanie (najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej 
pozície),  

� sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske 
zručnosti uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu, 

� podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich 
zamestnancov,  
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� zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov – vo 
vzťahu k žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej 
komunite.  

Pedagogickí zamestnanci:  
� spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky 

stanovené platnou legislatívou,  

� preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi, rodičmi,  

� uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia 
problémov.  

Asistent učiteľa: 

� spĺňa predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky 
stanovené platnou legislatívou. Pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac 
žiakov s ľahkým/ stredným stupňom mentálneho postihnutia, ak si to vyžaduje 
výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho 
postihnutia.  

 

2.10   Povinné materiálno - technické a priestorové zabezpečenie výchovy 
a vzdelávania 

Dôležitou podmienkou výchovy a vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom 
mentálneho postihnutia je aj primerané priestorové vybavenie školy a materiálno-
technické vybavenie učebných priestorov.  

Priestorové vybavenie pre manažment školy  

� kancelária riaditeľa a zástupcu riaditeľa školy,  
� kancelária pre ekonomický úsek,  

pre pedagogických zamestnancov školy  

� zborovňa,  

 hygienické priestory  

� sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov,  
� šatne alebo iné priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi,  
  
odkladacie a úložné priestory  
� pre učebné pomôcky,  
� didaktickú techniku,  
� skladové priestory, 
� archív,  

 informačno-komunikačné priestory  
� priestor pre žiacku knižnicu vybavený knižničným fondom  
� priestor s IKT zariadeniami a s pripojením na Internet 

učebné priestory (interné/externé)  
� učebne (s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas 

vyučovania),  
� odborné učebne,  
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� špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného vyučovania 
vybavené vhodným náradím, prístrojmi a pomôckami,  

spoločné priestory  
� školská budova,  
� školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň,  
�  školský dvor,  
� priestory pre školský klub detí. 

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

Vhodná štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim 
vyučovania s ohľadom na vek žiakov:  

� v prípravnom ročníku až štvrtom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac päť 
vyučovacích hodín, v piatom ročníku až deviatom ročníku najviac šesť 
vyučovacích hodín,  

� vyučovacia hodina trvá 45 minút, poslednú vyučovaciu hodinu možno skrátiť na 
40 minút,  

� s prihliadnutím na osobitosti žiakov môže škola uplatňovať aj iné spôsoby 
organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových 
úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a 
inými organizačnými formami.  

Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v 
škole i mimo školy postupuje škola podľa platnej legislatívy. Pri organizovaní 
výletov, exkurzií, školy v prírode, plaveckých a lyžiarskych výcvikov je dôležitou 
podmienkou informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka.  

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických zamestnancov 
pri vzdelávaní podľa platných noriem:  

� zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková 
podlaha, dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným 
svetlom, vetranie, osvetlenie, vykurovanie),  

� výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná 
kontrola z hľadiska bezpečnosti,  

� lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na 
RZP, linku dôvery, políciu,  

� dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných 
látok v škole a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy 
organizovaných školou.  
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3  Školský vzdelávací program pre žiakov so stredným stupňom 
mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie 

 

 3.1   Ciele výchovy a vzdelávania 

� rozvíjať kognitívne a psychomotorické procesy, všestrannú komunikáciu,  

� rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady mentálne postihnutých žiakov 
tak, aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré dokážu využiť v 
osobnom živote,  

� zamerať sa na pripravenosť v praktickom živote s možnosťou prirodzenej 
integrácie do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou,  

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

� učiť žiakov chrániť si svoje zdravie a zdravie iných.  

 

 3.2   Stupeň vzdelania a vyučovací jazyk 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre 
žiakov s mentálnym postihnutím, dokladom o získanom stupni vzdelania je 
vysvedčenie s doložkou. 

 
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.“ 
 

Žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia /variant B/, môžu pokračovať 
štúdiom v praktickej škole. 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Štátny jazyk 

Spôsob ukončenia štúdia a) Úspešným absolvovaním školského 
vzdelávacieho programu žiak získa 
primárne vzdelanie 

b) Ukončenie povinnej školskej 
dochádzky 16. rokom veku alebo 
absolvovaním posledného ročníka  

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie s doložkou: 

c) ,,Žiak (žiačka) získal (získala) 
primárny stupeň vzdelania.“ 
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d) ,,Žiak (žiačka) ukončil (ukončila) 
povinnú školskú dochádzku.“ 

e) V doložke vysvedčenia žiaka so 
zdravotným znevýhodnením sa 
uvádzajú  aj ďalšie dôležité skutočnosti 
súvisiace s jeho vzdelávaním, ako 
napríklad vzdelávanie podľa 
individuálneho vzdelávacieho programu, 
variant vzdelávacieho programu, podľa 
ktorého bol vzdelávaný; ak ukončil 
povinnú školskú dochádzku v nižšom 
ako poslednom ročníku aj ročník 
ukončenia povinnej školskej dochádzky. 

Poskytnutý stupeň vzdelania: Primárne vzdelanie 

 

3.3   Profil absolventa  

Absolvent primárneho stupňa vzdelania má osvojené základy čitateľskej, 
pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti na elementárnej 
úrovni.  

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov so stredným stupňom 
mentálneho postihnutia disponuje na primeranej úrovni s nasledujúcimi kľúčovými 
kompetenciami:  

� 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,  

� 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,  

� 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,  

� využíva základné formy informačnej a komunikačnej technológie,  

� ovláda elementárne spôsoby práce s počítačom,  

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

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

�  dokáže popísať problém, vie na koho sa môže obrátiť o pomoc pri riešení 
problémov,  
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� uvedomuje si, že má svoje práva a aj povinnosti.  

 

3.4   Vzdelávacie oblasti  

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov so stredným stupňom 
mentálneho postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z 
obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií. 

Vyučovacie predmety vo vzdelávacích oblastiach pre žiakov s ľahkým stupňom 
mentálneho postihnutia pre primárne vyučovanie s jazykom slovenským. 

Vzdelávacia oblasť Vyučovacie predmety 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Matematika a práca s informáciami Matematika 

Informatika 

Človek a príroda Vecné učenie 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Človek a spoločnosť Vlastiveda 

Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

Človek a hodnoty Etická výchova/ Náboženská výchova  

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 

 

3.5   Vzdelávacie štandardy  

Pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia nie sú určené 
vzdelávacie štandardy. 
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3.6   Učebný plán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rámcový učebný plán pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia  
pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským  

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet/ 
ročník 

P
rí

p
ra

vn
ý 

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

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 

Rozvíjanie 
komunikačnej 
schopnosti 

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 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 

Informatika        1 1 1 1 4 

Človek 
a príroda 

Vecné učenie 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 25 

Človek 
a hodnoty 

Etická výchova/ 
náboženská 
výchova 

     1 1 1 1 1 1 6 

Človek a svet 
práce 

Pracovné 
vyučovanie 

4 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 a 
športová výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

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

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

Spolu: 20 22 23 24 24 25 25 26 26 26 26 267 
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Školský učebný plán pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 
s vyučovacím jazykom slovenským  

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet/ročník 

P
rí

p
ra

vn
ý 

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

Jazyk  

a  

komunikácia 

Slovenský jazyk   
a literatúra 

 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 

  1  1 1 1 2 2   8 

Rozvíjanie 
komunikačnej 

schopnosti 

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

2           2 

Rozvíjanie 
grafomotorických 

zručností 

2 1 1 1 1 1 1     8 

 1 1 1 1       4 

  85 

Matematika 
a práca s 

informáciami 

Matematika 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 

 2 1 1 1 2 2 1 1   11 

Informatika        1 1 1 1 4 

 46 

Človek 
a príroda Vecné učenie 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 25 

 25 

Človek 
a hodnoty 

Etická výchova      
/Náboženská 

výchova 
     1 1 1 1 1 1 6 

 6 

Človek a svet 
práce 

Pracovné 
vyučovanie 

4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 48 

 1          1 

 49 

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 

  1 2 1 1 1 1 1   8 

  30 

Zdravie 
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

           0 

  22 

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

Voliteľné (disponibilné) hodiny 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
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Spolu 20 22 23 24 24 25 25 26 26 26 26 267 

 

Poznámky k učebnému plánu  

 

�  Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. V prípade 
plánovaných zážitkových vyučovaní, integrovaného  tematického vyučovania, 
Eduhier a pod. sa môže vyučovať aj blokovou formou vyučovania.  

�  S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže škola 
uplatňovať aj iné spôsoby organizácie, a to členenie vyučovacej hodiny do 
kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým 
vyučovaním a inými organizačnými formami podľa platnej legislatívy. 

� V 5. až 10. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu pracovné 
vyučovanie sa nevyučujú v skupinách pre chlapcov a dievčatá, vzhľadom na 
počet žiakov v triede.  

� V 5. až 10. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná 
a športová výchova sa nevyučujú v skupinách pre chlapcov a dievčatá, 
vzhľadom na počet žiakov v triede.  

� Vyučovací predmet pracovné vyučovanie sa vyučuje v dvojhodinových celkoch. 

� Vyučovací predmet výtvarná výchova sa vyučuje v dvojhodinových celkoch.  

� Priestorové možnosti a vybavenie učebne IKT – Edukáčik, umožňujú 
vyučovanie informatiky tak, že každý žiak pracuje pri jednom počítači. 

� Trieda má v učebni IKT vyhradenú vyučovaciu hodinu na vyučovanie 
neinformatických predmetov prostredníctvom IKT technológií. 

� Vyučovaciu hodinu špecifického vyučovacieho predmetu rozvíjanie 
komunikačnej schopnosti zabezpečujú dvaja pedagogickí zamestnanci.  
 

 

3.7   Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so stredným stupňom 
mentálneho postihnutia 

Vzdelávanie je zamerané na maximálny možný rozvoj žiakov s mentálnym 
postihnutím po stránke psychickej, fyzickej a emocionálnej, na kompenzáciu ich 
nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť na praktický život, na schopnosť 
žiakov osvojiť si základy vzdelania a pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole.  

 

3.8   Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie  

� Dostatok času v dennom režime venovať jednotlivým zložkám tak, aby sa 
denne vystriedali všetky činnosti v primeranom rozsahu,  

� optimálny režim výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade s vekovými 
možnosťami, špeciálnymi potrebami žiakov, zohľadnením dochádzajúcich 
žiakov v zhode s obsahom vzdelávania a vhodnými spôsobmi učenia,  
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� optimálny režim života školy v súlade spotrebami žiakov a ich bezpečnosti 
(režim odpočinku, pohybový režim, stravovací a pitný režim, dodržiavaním 
hygieny, záujmová činnosť, mimoriadne situácie),  

� uplatňované metódy, formy a prístupy pri vzdelávacom procese, spôsob 
delenia tried, zlučovanie žiakov z rôznych ročníkov podľa platnej legislatívy.  

Vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu: 

� Podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa vzdelávajú žiaci, ktorí sa 
nemôžu vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie vzdelávať inak. 

� Podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa žiak vzdeláva v niektorých 
alebo vo všetkých vyučovacích predmetoch. Individuálny vzdelávací program 
môže obsahovať vzdelávanie elearningovou formou. (§ 6 ods. 4 vyhlášky č. 
322/2008 Z. z. o špeciálnych školách). 

 

V školskom roku 2018/2019 sa podľa IVP vzdelávajú: 

Ročník Počet žiakov Predmety 

Prvý 1 všetky predmety 

 

Žiaci so zníženým počtom hodín v školskom roku 2018/2019: 

Ročník Počet žiakov Počet hodín 

Prvý 1 2 hod./denne- 3krát do 
týždňa 

Piaty 1 4 hod./denne 

Siedmy 1 4 hod./denne 

 

3.9   Povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania 

Efektívna realizácia Vzdelávacieho programu pre žiakov so stredným 
stupňom mentálneho postihnutia je podmienená potrebným personálnym 
zabezpečením podľa nasledujúceho rámca, pričom sa musí vychádzať z 
požiadaviek formulovaných v platnej legislatíve (Zákon o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch). 

Vedúci pedagogickí zamestnanci:  

� spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú 
atestáciu, spĺňajú podmienky dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili 
funkčné vzdelávanie (najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej 
pozície),  

� sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske 
zručnosti uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu,  

� podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich 
zamestnancov,  
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� zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov – vo 
vzťahu k žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej 
komunite.  

Pedagogickí zamestnanci: 

� spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky 
stanovené platnou legislatívou,  

� preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi, rodičmi,  

� uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia 
problémov.  

Asistent učiteľa:  

� spĺňa predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky 
stanovené platnou legislatívou. Pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo 
viac žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ak si to vyžaduje 
výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho 
postihnutia.  

 

3.10   Povinné materiálno- technické a priestorové zabezpečenie výchovy 
a vzdelávania 

Dôležitou podmienkou výchovy a vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom 
mentálneho postihnutia je aj primerané priestorové vybavenie školy a materiálno-
technické vybavenie učebných priestorov.  

Priestorové vybavenie pre manažment školy  

� kancelária riaditeľa a zástupcu riaditeľa školy,  
� kancelária pre ekonomický úsek,  

pre pedagogických zamestnancov školy  
� zborovňa,  

 hygienické priestory  

� sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov,  
� šatne alebo iné priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi,  

odkladacie a úložné priestory  
� pre učebné pomôcky,  
� didaktickú techniku,  
� skladové priestory, 
� archív,  

informačno-komunikačné priestory  

� priestor pre žiacku knižnicu vybavený knižničným fondom  
� priestor s IKT zariadeniami a s pripojením na Internet 

učebné priestory (interné/externé)  
� učebne (s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas 

vyučovania),  
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� odborné učebne,  
� špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného vyučovania 

vybavené vhodným náradím, prístrojmi a pomôckami,  

spoločné priestory  
� školská budova,  
� školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň,  
�  školský dvor,  
� priestory pre školský klub detí. 
 

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

Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a 
vzdelávaní v škole i mimo školy postupuje škola podľa platnej legislatívy. Pri 
organizovaní výletov, exkurzií, školy v prírode, plaveckých a lyžiarskych výcvikov je 
dôležitou podmienkou informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka.  

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických pracovníkov pri 
vzdelávaní podľa platných noriem:  

� zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková 
podlaha, dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným 
svetlom, vetranie, osvetlenie, vykurovanie),  

� výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná 
kontrola z hľadiska bezpečnosti,  

� lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na 
RZP, linku dôvery, políciu,  

� dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných 
látok v škole a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy 
organizovaných školou.  
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4   Pedagogické stratégie 

 

Žiaci špeciálnej základnej školy, sú žiaci so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, ktorí potrebujú na osvojenie si zručností vhodné 
vyučovacie metódy  a formy tak, aby bola rešpektovaná ich individualita, stupeň 
postihnutia a osobitosti osobnosti, pretože ich telesný, psychický alebo sociálny 
vývin sa výrazne líši od štandardného vývinu.  

Mnohí z našich žiakov nemajú vhodnú podporu zo strany rodičov, nemajú 
podmienky na prípravu na vyučovanie. A preto je našou snahou poskytnúť žiakom 
efektívny edukačný proces, ktorý pomocou inovatívnych vyučovacích metód 
cielene rozvinie ich kľúčové kompetencie. 

Medzi priority nášho edukačného pôsobenia patrí: 

� schopnosť využiť potenciál žiaka na začlenenie sa do bežnej spoločnosti, 
� schopnosť využívať získané kompetencie v reálnom živote v 21. storočí,  
� osvojiť si vhodné celoživotné návyky a pravidlá správania sa,  
� využívať znalosť práce s počítačom a internetom na získanie informácií 

a kompenzáciu svojich postihnutí.  
 

Pri plnení edukačných cieľov sa zameriavame na projektovanie vyučovania: 

� s prvkami integrovaného vyučovania,  
� blokového, 
� zážitkového,  
� skúsenostného, 
� hravého. 
 

Na vyučovaní využívame /okrem iných metód a foriem práce/: 

� Integrované tematické vyučovanie 
� Metódu výučby SFUMATO  
� Využívanie IKT vo vyučovaní neinformatických predmetov 
� Poznatky a skúsenosti pedagógov získané na rôznych školeniach a ich 

zavádzanie do edukačného procesu 
 

Metódy vyučovania: 

Metódy vyučovania  

Monologické:  
� rozprávanie, opisovanie 
� vysvetľovanie, výklad 
� prednáška 

Dialogické: 
� rozhovor 
� dialóg 
� diskusia 

Metódy písomných prác: 

� písomné cvičenia 

� metódy práce s učebnicami 
� metódy práce s knihami 
� metódy práce s textovým materiálom 

Demonštračné: 
� pozorovanie predmetov a javov 
� predvádzanie predmetov 

Praktické: 
� nácvik pohybových zručností 
� nácvik pracovných zručností v dielni 
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Formy vyučovania: 

Formy vyučovania 

� v špecializovaných priestoroch dielne 
� v špecializovaných priestoroch učebne IKT 
� na školskom pozemku 
� v špecializovaných priestoroch kuchynky 

� mimo školy - vychádzky, exkurzie, výlety 

� individuálne vyučovanie 
� skupinové vyučovanie 
� hromadné vyučovanie 
 

4.1.   Prierezové témy 

Prierezové témy odrážajú vo vyučovacom procese aktuálne problémy 
súčasného sveta, zahrňujú v sebe kľúčové kompetencie a ich realizácia sa 
premietne do práce každého učiteľa.  

Z prierezových tém sme vybrali a do školského vzdelávacieho programu 
zapracovali Multikultúrnu výchovu. Multikultúrna výchova netvorí samostatný 
predmet, ale je integrovaná do vyučovania v jednotlivých ročníkov formou ITV.  

Cieľom prierezovej témy je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj 
poznania rozličných tradičných aj nových kultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti 
ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania                           
a konania vo vzťah ku kultúrnej odlišnosti. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné 
kultúry, históriu, zvyky a tradície, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu 
s ich príslušníkmi tvorivo komunikovať a spolupracovať. Začleníme do jednotlivých 
učebných osnov predmetov dejepis, etická výchova, geografia, literatúra, 
občianska náuka, hudobná výchova, formou účastí na kultúrnych a výchovných 
podujatiach, besedách.  

Rozpracovanie Multikultúrnej výchovy je uvedené v Prílohe A. 

 

4.2 Finančná gramotnosť 

Východiskovým dokumentom pre zapracovanie finančnej gramotnosti do 
školského  vzdelávacieho program a do vyučovania je NŠFG verzia 1.2 . 

� predvádzanie modelov 
� predvádzanie činností 
� predvádzanie pokusov 
� metódy samostatnej práce 
� metódy bádateľské 

� nácvik pracovných zručností na 
pozemku 

� laboratórne činnosti 
� grafické činnosti 
� nácvik hudobných zručností-  

Aktivizujúce: 
� hranie rolí (inscenačná metóda) 
� situačná metóda 

 
� diskusné metódy 
� hry 
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Národný štandard finančnej gramotnosti rozvíja poznatky, zručnosti a skúsenosti 
potrebné na rozširovanie svojich vedomostí a osobných financiách. Vedie k 
schopnosti aplikovať vedomosti a zručnosti pri každodenných finančných 
rozhodnutiach a činnostiach. Obsah reflektuje na neustále meniace sa ekonomické 
prostredie.  

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na 
efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné 
finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. 
Spôsob implementácie 
Prierezová téma je implementovaná do výchovno-vzdelávacieho procesu 
prostredníctvom tém, celkových a čiastkových kompetencií tak, aby bol zachovaný 
vzťah k základnému rámcu finančnej gramotnosti ako celospoločenskej osvety 
a aby bola riešená vo vzťahu:  

- k fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti, k pochopeniu otázky 
bohatstva a chudoby, 

- k hodnotovej orientácii k peniazom, 
- k modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov 

extrémov, 
- k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb. 

 
Podrobnejšie zapracovanie finančnej gramotnosti pre žiakov s ľahkým a stredným  
stupňom mentálneho postihnutia Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom do 
vyučovanie jednotlivých predmetov a ročníkov je v Prílohe B. 

 

5   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 

Kritériom pre hodnotenie školy je spokojnosť žiakov, rodičov aj učiteľov. 
Našou snahou je, aby hodnotenie prebiehalo priebežne, aby sme mali aktuálnu 
spätnú väzbu na kvalitu školy. Vedenie školy vyžaduje od všetkých zamestnancov 
školy, aby ich správanie voči žiakom i rodičom bolo v súlade s ľudskou 
dôstojnosťou, s dostatočnou úctou, láskavosťou a rešpektom. Snažíme sa 
predchádzať konfliktným situáciám, aby medzi všetkými vo vzťahu učiteľ - rodič - 
žiak bola vzájomná úcta, tolerancia, pochopenie, rešpekt aj dôvera. 

Ciele vnútroškolskej kontroly: 

� Vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie plynulého a kvalitného 
výchovno-vzdelávacieho procesu. 

� Hodnotiť výchovno-vzdelávací proces formou plánovaných a operatívnych 
hospitácií. 

� Zisťovať/zabezpečovať objektívnosť hodnotenia a klasifikácie žiakov a 
diferencovaný prístup. 

� Zisťovať/zabezpečovať dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a 
klasifikáciu žiakov a objektívnosť hodnotenia. 

� Zisťovať/zabezpečovať dodržiavanie učebných osnov, vzdelávacích 
štandardov, časovo-tematických plánov. 
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� Zisťovať/zabezpečovať úroveň osvojovania si kľúčových kompetencií, 
využívanie aktivizujúcich metód a foriem práce učiteľmi. 

� Delegovanie kompetencií na pedagógov, práca metodických orgánov 
/funkčnosť, efektivita/. 

� Prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov. 

� Dodržiavanie pracovnej disciplíny - poriadkov /organizačného, pracovného, 
vnútorného, rokovacieho/. 

� Tvorba školských projektov. 

� Správne vedenie pedagogickej dokumentácie. 

� Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienických opatrení 
/vedení dokumentácie, frekvencii úrazov a ich hlavné príčiny, prijaté opatrenia 
a kontrola ich plnenia/. 

� Získanie prehľadu o adaptácií novoprijatých žiakov na podmienky školy. 

 

Úlohy vnútroškolskej kontroly: 

� Kontrola uplatňovania a dodržiavania učebných osnov, tematických výchovno-
vzdelávacích plánov, sledovanie úrovne a kvality výchovno-vzdelávacieho 
procesu na vyučovaní. 

� Kontrola pedagogickej dokumentácie /úroveň jej vedenia, vecnosť a správnosť 
zápisov/. 

� Kontrola interiéru a areálu školy, kontrola dodržiavania zásad BOZP a PO. 

� Kontrola pedagogického dozoru nad žiakmi a dodržiavania vnútorného poriadku 
školy.  

 
Metódy vnútroškolskej kontroly: 

� Riadené rozhovory so žiakmi, rodičmi, vyučujúcimi a ostatnými zamestnancami 
školy. 

 

Formy vnútroškolskej kontroly: 

� Priama hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách, plnenie cieľov 
v jednotlivých predmetoch, využívanie IKT vo vyučovacím procese, využívanie 
aktivizujúcich metód a foriem práce, príprava na výchovno-vzdelávací proces. 

� Účasť na zasadnutiach metodického združenia a predmetovej komisie. 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriavame na tri oblasti: 

1. Hodnotenie školy  
2. Hodnotenie výsledkov práce žiakov 
3. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 
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5.1   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia školy 
 

„Evalvácia v školstve predstavuje systematické zhromažďovanie, triedenie a  
vyhodnocovanie údajov podľa určitých kritérií s cieľom prijať ďalšie rozhodnutia, 
ktoré významne ovplyvnia ďalšiu činnosť účastníkov vzdelávania a práce školy.“ 

/I. Pavlov: Sebahodnotenie kvality školy/ 

Evalvácia školy má predovšetkým dva ciele: 

1. Vonkajší – poskytovať verejnosti dostatočné a hodnoverné informácie o napĺňaní 
cieľov, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy, 
školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti. 

2. Vnútorný – zameranú na hodnotenie procesov prebiehajúcich vo vnútri školy, 
efektivitu jej jednotlivých činností, metód a foriem práce učiteľov, riadenia a pod. 
Ciele formuluje sama škola na základe požiadaviek, ktoré vyplývajú z jej potrieb, 
sama ju realizuje na základe interne prijatých kritérií vlastnými zamestnancami, 
formuluje návrhy ďalších opatrení na zlepšenie práce, ktoré vyplynuli z dôkladnej 
znalosti podstaty problémov, ich príčinných súvislostí a vývojových trendov 
 
Z hľadiska hodnotenia, za silné stránky našej školy považujeme: 

� ochotu k zmenám, obnovám, vývojom, diferenciám, 

� organizácia je flexibilná a schopná sa prispôsobiť, reagovať na zmeny v okolí, 

� spolupráca a atmosféra v pedagogickom zbore je dobrá, 

� pedagógovia nachádzajú uspokojenie a uznanie, 

� organizácia je schopná riešiť problémy konštruktívne, 

� podporovanie nových foriem vzdelávania, 

� podporovanie celoživotného vzdelávania pedagogických pracovníkov, 

� vzdelávanie pomocou informačno-komunikačných technológií, 

� podporovanie integrácie žiakov do spoločnosti, 

� kvalifikovaná a skúsená pracovná sila, 

� záujem pedagogických pracovníkov o ďalšie vzdelávanie, 

� aplikáciu nových metód do vyučovacieho procesu, 

� spolupráca školy so ŠKD, 

� úspešnosť v projektoch, 

� ochotu učiteľov pracovať nad rámec svojich povinností, 

� flexibilitu, 

� dobré vedenie školy, 

� dobrá spolupráca medzi pedagógmi, 

� dobre situovaná poloha školy, 

� zlepšenie školskej dochádzky žiakov, 
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� zapájanie rodičov do diania školy, 

� netradičné formy vyučovania, zážitkové učenie, aktivity, súťaže, exkurzie, 

� škola má vlastnú kuchyňu a jedáleň, 

� záujem žiakov o ŠKD, činnosti v záujmových krúžkoch,  

� vzdelávanie prostredníctvom IKT,  

�  spoluprácu s mestom a inými organizáciami, 

� zviditeľnenie školy – mestské noviny, učiteľské noviny, WEB stránka,    

� zapájanie a úspešnosť školy v projektoch. 

 
Z hľadiska hodnotenia, za slabé stránky našej školy považujeme: 

� zhoršenie sociálnej situácie žiakov,  

� zhoršenie hygieny žiakov – vyplýva zo zhoršenej sociálnej situácie, 

� škola nemá telocvičňu a školský dvor, 

� ŠKD nemá vlastné priestory, 

� nedostatok učební, elokované triedy. 

 
Z hľadiska hodnotenia, za možné ohrozenie našej školy považujeme: 

� nezáujem a demotivácia žiakov pri získavaní nových poznatkov 

� spoločensky nežiadúce správanie žiakov 

� predsudky intaktnej spoločnosti voči žiakom školy, 

�  znižujúci sa počet žiakov. 

 

5.2   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov školy 

 
Cieľom  vnútorného systému kontroly a hodnotenia žiakov školy je hodnotiť 
prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Základné východiská pre hodnotenie a klasifikáciu: 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi 
a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako zvládol danú problematiku, v čom má 
nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež 
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní 
nedostatkov. Prednosť dávame pozitívnemu vyjadrovaniu. 

Vedomosti, schopnosti a zručnosti žiakov budú klasifikované známkou aj slovne 
hodnotené. Slovné hodnotenie na rozdiel od klasifikácie známkami umožňuje 
predovšetkým podať dieťaťu spätnú väzbu o dosiahnutých osobných pokrokoch 
pri osvojovaní konkrétnych vedomostí, schopnosti a zručnosti bez porovnávania 
s ostatnými žiakmi. 
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Pri hodnotení a klasifikácií výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodického 
pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 
s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

Základné pravidlá pre použitie klasifikácie: 

� Známka z vyučovacieho predmetu nezahrňuje hodnotenie žiakovho správania. 

� Klasifikuje sa len prebrané a precvičené učivo. Žiaci majú možnosť a dostatok 
času k naučeniu, precvičeniu a zažitiu učebnej látky. 

� Učiteľ vyvážene hodnotí, premieta do klasifikácie a hodnotenia vedomostí, 
schopností, spôsobilostí a zručností žiaka postup, prácu s informáciami, 
úroveň komunikácie a tvorivosti žiaka. 

� Učiteľ nerozdeľuje žiakov na úspešných a neúspešných. 

� Pri klasifikácií používa učiteľ päť klasifikačných stupňov. 

� Vyučovací predmet etická výchova sa neklasifikuje, používa sa hodnotenie 
absolvoval/neabsolvoval. 

� Tradičné ústne skúšanie môže byť nahradené efektívnejším spôsobom 
zisťovania vedomostí a schopností žiakov. 

� Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou. Žiaci majú právo robiť 
chyby – uvedomenie si chyby je príležitosť naučiť sa to lepšie. 

 

Žiakovi, ktorý nie je z nejakého predmetu klasifikovaný, sa na vysvedčení uvádza: 

(1) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného 
predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných 
objektívnych dôvodov nepracoval, 

(2) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované 
intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete 
ospravedlnene nezúčastňoval, 

(3) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje 
vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je 
neprospel.  

 

Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 
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Slovné hodnotenie:  

a) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

 

Základné pravidlá pre použitie slovného hodnotenia: 

� Slovné hodnotenie je zamerané predovšetkým na poskytovanie spätnej väzby 
o priebehu a výsledkoch činnosti žiaka. Žiak dostáva tiež informácie o tom, 
akým spôsobom môže dosiahnuť lepšie výsledky v problémových oblastiach. 

� Učiteľ hodnotí osobný pokrok žiaka, porovnáva jeho aktuálny výkon s  
predchádzajúcimi výsledkami práce. 

� Hodnotenie je vždy adresné a osobne sa obracia k tomu, komu je určené - 
k žiakovi. 

 

Ďalšie zásady na hodnotenie prospechu a správania: 

� Byť otvorený k deťom aj rodičom, stanoviť a vysvetliť jasné kritériá pre 
hodnotenie. 

� Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so ŠVVP berieme do úvahy možný 
vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

� Hodnotiť individuálny pokrok bez porovnávania s ostatnými. 

� Školským poriadkom školy je určené, za akých podmienok môže žiak dostať 
výchovné opatrenia – pochvaly aj pokarhania. 

 

5.3   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov 
školy 

         Hodnotenie je činnosť obsahom ktorej je posúdenie výsledkov a kvalít 
činnosti zamestnanca. Hodnotenie zamestnancov podáva celkovú charakteristiku 
o súčasnom stave, vývoji a perspektívach zamestnancov. 

V našej školy používame priebežné  a komplexné hodnotenie zamestnancov: 

Priebežné hodnotenie zamestnancov - Tento druh hodnotenia používame 
v každodennej pedagogickej praxi. Podáva okamžitú  spätnú väzbu o pracovnej 
činnosti pedagógov, momentálny stav činnosti školy a plnenie jej cieľov. 

Hodnotenia sa uskutočňujú: 

� počas osobných rozhovorov kontrolujúceho a kontrolovaného 
� na pedagogických radách 
� na zasadnutiach metodického združenia a zasadaniach predmetovej komisie 
� na zasadnutiach školskej rady, na rodičovských schôdzach 
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Komplexné hodnotenie zamestnancov - Hodnotenie sa realizuje sa formou 
individuálneho pohovoru s pedagogickým zamestnancom, ktorému predchádza 
dôsledná príprava hodnotiteľa ako i hodnoteného. Hodnotenie vykonáva priamy 
nadriadený zamestnanca zvyčajne na konci školského roka. O hodnotení sa 
vyhotovuje písomný záznam.  

 

6   Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov  
 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov je súčasťou ročného 
plánu kontinuálneho vzdelávania školy.  

Ciele kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov: 

� Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

� Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a 
vzdelávať) pedagogických zamestnancov. 

� Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, 
vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

� Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, 
spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a 
pod. 

� Sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z 
metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, 
ako aj z odboru. 

� Pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, 
napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, 
predseda metodického združenia,  koordinátor protidrogovej prevencie. 

� Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných 
pre rozvoj školského systému, tvorba ŠkVP, tvorba pedagogickej dokumentácie 
(pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď. 

� Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 
prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod. 

� Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej 
praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

� Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a 
metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

� Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

 

Školský systém kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je v 
súlade s platnou legislatívou: 

� Ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického 
zamestnanca školy. 
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� Každý pedagogický zamestnanec školy má mať možnosť ďalšieho vzdelávania 
za rovnakých podmienok. 

� Škola spolupracuje s inštitúciami vytvárajúcimi systém ďalšieho vzdelávania v 
školstve (najmä s metodicko-pedagogickými centrami) a svoju činnosť s nimi 
koordinuje.  

� Efektívnosť vzdelávania je pravidelne vyhodnocovaná a na základe výsledkov 
optimalizovaná. 

 

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov ŠZŠ v Žiari nad 
Hronom je v Prílohe E. 

 

7   Obsah vzdelávania 
 

Učebné osnovy tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý 
predmet. Vychádzajú zo Vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 
postihnutím pre primárne vzdelávania a reflektujú profil absolventa a zameranie 
školy. Obsah vzdelávania v ŠkVP je vypracovaný pre všetky vyučovacie predmety 
a má jednotný formát spracovania.  

Jednotlivé predmety v ročníkoch obsahujú: 

� Názov učebného predmetu 
� Charakteristika učebného predmetu 
� Proces učebného predmetu 
� Ciele učebného predmetu 
� Obsah vzdelávania 
� Stratégie vyučovania 
� Učebné zdroje 
 

Obsah vzdelávania (učebné osnovy) pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 
postihnutia v Prílohe C. 

Obsah vzdelávania (učebné osnovy) pre žiakov so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia v Prílohe D. 

 

 

 

 

 


