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1   IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  ŠKOLY 

 

mailto:komenskeho@szspk.sk
mailto:vajanskeho@szspk.sk
http://www.szspk.edupage./


Platnosť 

Revidovanie  

Dátum Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy 

a pod. 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2009  

Revidovanie ŠkVP 26.8.2010 Úprava kritérií v hodnotení a klasifikácii 

žiakov –  nová legislatíva v metodických 

pokynoch. 

Inovácia – Rámcový obsah vzdelávania pre      

2. – 6. ročník špeciálnej základnej školy variant 

A, B, C - zapracovanie do učebného plánu.  

Platnosť ŠkVP od 1.9.2010  

Revidovanie ŠkVP 30.8.2011 Úprava kritérií v hodnotení a klasifikácii 

žiakov –  nová legislatíva v metodických 

pokynoch. 

Inovácia – Rámcový obsah vzdelávania pre      

3. – 7. ročník špeciálnej základnej školy variant 

A, B, C - zapracovanie do učebného plánu. 

- Rámcový vzdelávací program pre prípravný, 

1. a 5. ročník pre žiakov s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím (ďalej PAS s MP) 

ISCED -1 

Úprava – zmena v dotácii vyučovacích hodín 

v učebnom pláne pre žiakov s ľahkým 

mentálnym postihnutím:  

2. ročníku ŠZŠ – A variant - zvýšená dotácia 

hodín v predmete matematika zo 4 na 5 

vyučovacích hodín, znížená dotácia 

vyučovacích hodín v pracovnom vyučovaní  z 3 

na 2 vyučovacie hodiny.   

Aktualizácia údajov o škole. 

4. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

Metodický pokyn č. 31/2011 na hodnotenie 

žiakov s PAS s MP – primárne vzdelávanie 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2011  

Revidovanie ŠkVP 30.8.2012 Inovácia – Rámcový obsah vzdelávania pre      

4. – 8. ročník špeciálnej základnej školy variant 

A, B, C - zapracovanie do učebného plánu. 

- Rámcový vzdelávací program pre 2.,4. a 6. 

ročník pre žiakov s PAS s MP. 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2012  

Revidovanie ŠkVP 6.8.2013 Inovácia – Rámcový obsah vzdelávania pre      

9. ročník špeciálnej základnej školy variant A, 

B, C - zapracovanie do učebného plánu. 



- Rámcový vzdelávací program pre 3. a 7. 

ročník pre žiakov s PAS s MP 

Aktualizácia údajov o škole: 

2.3  Charakteristika pedagogického zboru – 

rozšírenie personálneho obsadenia OZ v CŠPP 

( 2 psychológovia, 2 špec.ped.,1 logopéd). 

2.7 Priestorové a  materiálno-technické 

podmienky – dobudovanie troch  učební 

interaktívnou technikou. 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2013  

Revidovanie ŠkVP 24.8.2014 Inovácia – Rámcový obsah vzdelávania pre      

10. ročník špeciálnej základnej školy variant  

B, C - zapracovanie do učebného plánu. 

Aktualizácia údajov: 

Zaradenie prierezovej témy – finančná 

gramotnosť. 

2.7 Priestorové a  materiálno-technické 

podmienky – zrušenie keramickej dielne 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2014  

Revidovanie ŠkVP 1.1.2015 Aktualizácia údajov: 

Zmena štatutárneho zástupcu školy: Mgr. 

Gabriela Kováčová od 1.1.2015 

 

Revidovanie ŠkVP 1.9.2015 Prerozdelenie disponibilných hodín 

v rámcovom pláne pre žiakov 5. a 6. ročníka  

s PAS s MP: 

- zvýšená dotácia hodín v predmete matematika 

zo 4 na 5 vyučovacích hodín, znížená dotácia 

vyučovacích hodín v pracovnom vyučovaní  zo 

4 na 3 vyučovacie hodiny.   

Aktualizácia údajov:.  

4. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 „Metodický pokyn č. 19/2015  na hodnotenie 

a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s 

mentálnym postihnutím – primárne 

vzdelávanie“ (MŠVVa Š SR) 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2015  

Revidovanie ŠkVP jún – august 2016 Inovácia Vzdelávacieho programu pre žiakov 

s mentálnym postihnutím pre  primárne 

vzdelávanie so zameraním na obsah vzdelávania 

v  prípravnom ročníku, 1., 2., 5. a 6. ročníku vo 

variantoch A,B,C. 

Inovácia  Vzdelávacieho programu pre žiakov s  

PAS s MP  v  prípravnom ročníku, 1., 2., 5. a 6. 

ročníku. 



Úprava – zmena v dotácii vyučovacích hodín 

v učebnom pláne pre žiakov s ľahkým 

mentálnym postihnutím:  

Aktualizácia údajov: 

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. 

Valentovičová 

2.1. Veľkosť školy 

Vybudovanie multifunkčnej miestnosti – 

snoozelen. 

Rozšírenie priestorov na alokovanom 

pracovisku v Modre – odborné učebne 

(kuchynka, dielňa), terapeutická miestnosť 

a šatňa. 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2016  

Revidovanie ŠkVP august 2017 Vydanie ŠkVP so zakomponovanými 

zmenami. 

Inovácia – Rámcový obsah vzdelávania pre 3. 

a 7. ročník špeciálnej základnej školy variant 

A,B,C  

Inovácia  Vzdelávacieho programu pre žiakov s  

PAS s MP  v  3. a 7. ročníku. 

Úprava – zmena v dotácii vyučovacích hodín 

v učebnom pláne pre žiakov s mentálnym 

postihnutím A,B,C variant a pre žiakov s PAS s 

MP:  

prípravný ročník ŠZŠ – prerozdelenie 

disponibilných hodín vo vzdelávacej oblasti 

Jazyk a komunikácia v predmete rozvíjanie 

komunikačnej schopnosti zníženie na 7 

vyučovacích hodín a  1 vyučovacia hodina 

využitá na  predmet Individuálna logopedická 

intervencia. 

prípravný ročník PAS s MP - prerozdelenie 

disponibilných hodín vo vzdelávacej oblasti 

Človek a svet práce v predmete pracovné 

vyučovanie zníženie na 1 vyučovaciu hodíni a  1 

vyučovacia hodina využitá na  predmet 

Individuálna logopedická intervencia. 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2017  

Revidovanie ŠkVP august 2018 Inovácia - Rámcový obsah vzdelávania pre 4. 

a 8. ročník špeciálnej základnej školy variant 

A,B,C.  

Inovácia  Vzdelávacieho programu pre žiakov s  

PAS s MP  v  4. a 8. ročníku. 

Aktualizácia údajov o škole. 



Identifikačné údaje: zmena webovej stránky 

školy- www.szspk.edupage.org 

2.7 Priestorové a  materiálno-technické 

podmienky: 

 – dobudovanie dvoch  učební interaktívnou 

technikou interaktívne tabule, 

- zníženie počtu počítačových učební (zostáva 

1) 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2018  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1  Veľkosť školy  

Spojená škola vznikla rozhodnutím MŠ SR a vydaním zriaďovacej listiny Krajským školským 

úradom k 1.1.1997 spojením škôl  Osobitná škola , Vajanského 93 v Modre a Osobitnej školy, 

Komenského 25 Pezinok. 

Spojená škola má tieto organizačné zložky: 

·  Špeciálna materská škola      

·   Špeciálna základná škola 

·   Praktická škola 

·   Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

·   Výdajná  školská jedáleň 

.   Školský klub detí 

Spojená škola  je plne organizovaná škola s právnou subjektivitou  zabezpečujúca vyučovací 

proces na dvoch pracoviskách v Pezinku a v Modre.  

 

Spojená škola v Pezinku je školou pavilónového typu (5 pavilónov) tvoria ju: 

 

 hospodárska budova – riaditeľstvo, ekonomický úsek, 

 triedy (4 učebne sú vybavené multimediálnou didaktickou technikou – interaktívne 

tabule a 2 učebne interaktívnym dataprojektorom), 

 špeciálne učebne – 1 počítačová učebňa s multimediálnou technikou, 

 multisenzorická miestnosť – snoozelen, 

 telocvičňa s posilňovňou, 

 školská výdajňa a školská jedáleň, 

 dielne - cvičná kuchynka, stolárska dielňa,  

 školský areál - školský pozemok, školská záhrada, relaxačná zóna, detské ihrisko, 

 priestory Centra špeciálno-pedagogického poradenstva – 5 miestnosti, herňa na 

intervencie, 

 sociálne zariadenia – 1 bezbariérové, sanitárna miestnosť, 

 kabinety – učebnice, učebné pomôcky, športové náradie. 

 

Spojenú školu v Modre tvoria: 

 triedy (1 trieda je vybavená multimediálnou technikou – interaktívna tabuľa, ostatné 

majú k dispozícii premietacie plátno, PC, dataprojektory, tlačiareň), 

 kancelária, 

 sociálne zariadenia, šatne, 
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 telocvičňa, 

 školská výdajňa a školská jedáleň – spoločná so základnou školou, 

 dielne – cvičná kuchynka, stolárska dielňa, 

 učebňa na intervencie s logopedickým zrkadlom,  

 školský areál – školský dvor, viacfunkčné ihrisko s umelým povrchom. 

Školy navštevujú žiaci z celého okresu Pezinok. Objekty škôl sú umiestnené v peknom 

a tichom prostredí.  

 

Vízia školy: „ Aj cesta môže byť cieľ...“ 

 

Škola je miestom, kde deti aj učitelia dosahujú v priateľskom, podporujúcom prostredí svoje 

maximálne výkony pri objavovaní a chápaní sveta v súvislostiach. 

Zmyslom fungovania školy je vytvárať otvorené, spolupracujúce spoločenstvo, kde sa 

uskutočňuje zmysluplné učenie a rozvíja sa celá osobnosť dieťaťa aj učiteľa. 

Škola pôsobí ako vzdelávacie centrum pre záujemcov o efektívne učenie pedagógov, rodičov 

a iných členov komunity. 

V našej škole sme presvedčení, že:  

 sloboda a zodpovednosť jednotlivca rozvíja osobnosť žiaka, 

 názor každého je potrebné vypočuť a zamyslieť sa nad ním, 

 každý žiak je odlišný a odlišnosť nás spája, 

 dodržiavanie práv a povinností je kľúčom k demokracii, 

 spolupráca je predpokladom k úspechu. 

Našou víziou je stať sa:   

 

 občianskou školou 

Chceme byť školou demokratických prístupov a výchovy morálneho správania sa s dôrazom 

rešpektovania osobnosti každého žiaka i učiteľa, ako i každého zamestnanca školy.  

Pri práci uplatňovať diferencovaný prístup s cieľom všestranného rozvoja osobnosti žiaka 

schopného zodpovedne sa rozhodovať, žiť podľa všeobecne uznávaných životných a 

morálnych hodnôt a občianskych princípov. 

 

 modernou školou 

Vo vyučovacom procese chceme využívať moderné technológie (počítačové učebne, 

internet, multimédia, interaktívne tabule ). Projektové vyučovanie sa stáva čoraz častejšie 

pevnou súčasťou vyučovacích hodín. IKT využívajú aj všetci vyučujúci k príprave na 

vyučovanie, priamo v praxi na vyučovacích hodinách a k svojmu ďalšiemu systematickému 

vzdelávaniu. 

 

 zdravou školou 

Jednou z priorít ďalšieho rozvoja školy je venovať pozornosť rozvoju pohybových 

schopností žiakov s cieľom upevňovania si vlastného zdravia ale zároveň aj dosahovania 



výkonnostných cieľov a to predovšetkým v športových odvetviach ako je futbal, florbal, 

petang, vybíjaná, tanečno – pohybové aktivity. 

 

 školou zdravého životného štýlu 

Zameraním preventívnych programov na protidrogovú prevenciu, environmentálnej 

výchovy, vytváraním podmienok na rozvoj pohybových aktivít žiakov a inými nenásilnými 

formami viesť žiakov k vybudovaniu si životných návykov zdravých pre seba i spoločnosť. 

Vytvoriť zdravé školské prostredie pre žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov. 

 

 školou rešpektu a tolerancie 

Zážitkovým učením viesť žiakov k tolerovaniu odlišnosti a vzájomnému porozumeniu, 

rešpektovaniu iných názorov.  

 

Do budúcnosti chceme byť školou, ktorá: 

 systematicky rozvíja u každého žiaka, pedagóga a zamestnanca školy individuálne 

životné kompetencie a efektívne ich podporuje pri ich spoločnej činnosti, 

 je pre žiakov zmysluplná, zaujímavá a ktorá garantuje rodičom dobrú výchovu ich detí 

a zamestnancom umožňuje ich sebarealizáciu a ich stály rozvoj, 

 vytvára podmienky pre rozvoj všetkých zložiek zdravia každého žiaka, zamestnanca 

školy ako aj zdravý vzťah k jej okoliu a ku svetu. 

 

2.2  Charakteristika žiakov 

Spojená škola vzdeláva žiakov s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím a žiakov 

s viacnásobným postihnutím. Ide o rôznorodú skupinu, ktorá potrebuje viac podpory než deti 

bez postihnutia, avšak miera podpory sa líši. Ku každému je potrebné pristupovať individuálne.  

Školu navštevujú predovšetkým žiaci z okresu Pezinok na dvoch pracoviskách – v Pezinku 

a v Modre. Žiaci  dochádzajú verejnou hromadnou dopravou. Cestovné náklady sú hradené 

cezpoľným žiakom z prostriedkov MŠVVaŠ SR.  

 

2.3  Charakteristika pedagogického zboru 

Na škole vykonávajú činnosť pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ostatní 

zamestnanci. Personál školy tvorí vedenie školy – riaditeľka a 3 zástupkyne riaditeľky, 

pedagogickí zamestnanci na pozíciách triednych učiteľov, učiteľov, pedagogických asistentov, 

vychovávateľov. 

Zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti a na výkon 

odbornej činnosti, niektorí si zvyšujú svoju kvalifikáciu ďalším štúdiom vyplývajúcim z potrieb 

štátneho a školského vzdelávacieho programu. 



V škole pracuje výchovný poradca so zameraním na profesionálnu orientáciu žiakov, 

koordinátori preventívnych programov, ktorí zabezpečujú ich realizáciu vo vyučovacom 

i mimoškolskom čase a pedagogickí asistenti, ktorí uľahčujú adaptáciu žiaka na učebné 

prostredie a pomáhajú im  pri prekonávaní vzdelávacích a sociálnych bariér.  

Na škole pracujú metodické orgány, ktoré vedú poverení vedúci - metodické združenie pre 

ŠMŠ, metodické združenie pre ŠZŠ - ročníky 1. – 4. A variantu, B, C variant, triedu žiakov s 

autizmom; predmetová komisia pre 5 - 9. ročník A variantu, praktickú školu; metodické 

združenie ŠKD. Všetci zamestnanci školy spĺňajú požiadavku bezúhonnosti a sú zdravotne 

spôsobilí pre výkon svojej funkcie. Entuziazmus, tvorivosť a obetavosť pedagógov najlepšie 

dokazujú dlhodobé vynikajúce výsledky žiakov v rôznych súťažiach a pri realizácii rôznych 

kultúrnych či charitatívnych podujatí. Ich profesionalita sa prejavuje aj v ďalšom vzdelávaní 

sa. Pedagogickí zamestnanci sú zapojení do vzdelávania v súvislosti s ich zameraním. Rozširujú 

a dopĺňajú si kvalifikáciu priebežným vzdelávaním v rámci plánovaného kontinuálneho 

vzdelávania na daný kalendárny rok. 

Medzi základné princípy systému vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov na 

škole patria:  

1. Ďalšie vzdelávanie je právom a povinnosťou každého pedagogického a odborného 

zamestnanca. 

2. Každý pedagogický a odborný zamestnanec školy má možnosť ďalšieho 

vzdelávania za rovnakých podmienok. 

3. Ďalšie vzdelávanie a zdokonaľovanie profesionality každého pedagogického a 

odborného zamestnanca školy má odraz v jeho finančnom ohodnotení a profesijnej 

kariére v súlade so systémom Kariérneho rastu MŠ SR. 

4. Základnou hodnotou ďalšieho vzdelávania každého pedagogického a odborného 

zamestnanca školy má byť kvalita vzdelávania a nie formálne získavanie 

certifikátov. 

5. Pedagogickí a odborní zamestnanci školy sa aktívne podieľajú na určovaní cieľov, 

obsahu, prostriedkov a vyhodnocovaní efektívnosti systému VPZ. 

V súčasnosti sa zameriavame na zvyšovanie odbornej  spôsobilosti zamestnancov v cudzích  

jazykoch,  multimediálnej a informatickej výchove. 

Pozitívom kolektívu je jeho záujem o nové prístupy v oblasti didaktiky a flexibilita                    v 

zavádzaní týchto zmien. 

Nedostatkom v tvorbe kolektívu a jeho komunikácie je pôsobenie na dvoch rôznych 

pracoviskách ( Pezinok, Modra), čo popri jasne pozitívnej stránke dostatočného priestoru pre 

vzdelávanie žiakov nesie so sebou aj tento nedostatok. 



Jeho odstránenie sa snažíme riešiť rôznymi formami spoločných podujatí - od pracovných 

porád, spoločných zasadnutí MZ, PK, MZ – ŠKD, pedagogických rád až po neformálne 

stretnutia pri slávnostných príležitostiach alebo spoločných akciách pedagogického zboru 

najmä relaxačného typu. 

V rámci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej CŠPP) pracujú odborní 

zamestnanci na pozíciách 2 psychológovia, 2 špeciálni pedagógovia, a 1 logopéd, ktorí spĺňajú 

požadovanú odbornú spôsobilosť.  

 Psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, individuálneho, 

skupinového alebo  hromadného psychologického poradenstva, prevencie a intervencie             

deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských 

zariadeniach. 

Špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, 

individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom 

s mentálnym postihnutím, pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, 

chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené                  

s reedukáciou porúch správania.  

Logopéd vykonáva logopedické poradenstvo (dlhodobé poradenstvo, jednorazové 

konzultácie), diagnostiku a  terapiu rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti. 

Zamestnanci poskytujú poradenstvo, konzultácie,  prednáškovú činnosť zákonným zástupcom 

detí alebo žiakov ako aj  pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. 

 

2.4 Organizácia prijímacieho konania 

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. 

A) – do špeciálnej základnej školy 

Riaditeľ školy prijíma do školy žiakov s preukázateľným zdravotným znevýhodnením, ktorí sa 

vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie (mentálne postihnutie, PAS s MP) nemôžu 

úspešne vzdelávať a vychovávať v základnej škole, a to na základe žiadosti zákonného zástupcu 

a po diagnostickom vyšetrení CŠPP alebo CPPPaP.   

Žiak so zdravotným znevýhodnením sa prijíma na základe jeho zdravotného znevýhodnenia 

zdokumentovaného vo vyplnenom a potvrdenom tlačive schválenom MŠ SR „Návrh na 

vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej 

škole, v základnej škole, v strednej škole v špeciálnej škole", ktoré obsahuje aj správu z 

diagnostických vyšetrení s určenou diagnózou, odporúčania k výchove a vzdelávaniu žiaka a 

návrh na prijatie alebo neprijatie dieťaťa alebo žiaka do príslušnej školy. 



Žiaka, ktorý bol prijatý zo základnej školy možno na základe výsledkov vstupného 

psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia a po prerokovaní v pedagogickej rade 

zaradiť do vyššieho ročníka, pričom fyzický vek žiaka nesmie byť nižší než fyzický vek žiakov 

tohto ročníka. 

B) – do prípravného ročníka 

Prípravný ročník špeciálnej základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli 

fyzický vek šesť rokov  a  nedosiahli  školskú spôsobilosť (nezrelosť, odklad školskej 

dochádzky, mentálne postihnutie, oneskorený vývin, nezaškolené v MŠ, pochádza zo sociálne 

znevýhodneného prostredia) a v dôsledku toho u nich nie je predpoklad zvládnutia 

vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy. Prijímanie prebieha na základe 

žiadosti zákonného zástupcu, súčasťou ktorej je odporučenie všeobecného lekára pre deti a 

dorast a odporučenie príslušného zariadenia pedagogicko – psychologického a  špeciálno-

pedagogického poradenstva. 

Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude 

navštevovať materskú školu alebo prípravný ročník. 

 

2.5  Dlhodobé projekty 

Škola sa systematicky venuje od získania právnej subjektivity rozvoju projektovej 

a grantovej činnosti a pravidelne podávame žiadosti o poskytnutie dotácií MŠ SR ako aj 

žiadosti o financovanie rozvojových projektov. Zameriavame sa aj na zapájanie sa do 

krátkodobých projektov a grantov rôznych nadácií - PONTIS, TESCO STORES, CITY BANK, 

NADÁCIA VÚB, KONTO ORANGE,  NADÁCIA  SPP, LENOVO, REVIA – Malokarpatská 

komunitná nadácia. Ide hlavne o oblasti:  

 Zavádzanie inovačných metód s využitím informačných a komunikačných technológií: 

Infovek, Otvorená škola, E - vzdelávanie pre žiakov so sociálne znevýhodneného 

prostredia a žiakov so zdravotným znevýhodnením, Elektronizácia a revitalizácia 

školských knižníc, Hľadáme cesty k vedomostiam, Informačno-stimulačné centrum pre 

žiakov s autizmom, Interaktívna škola. Našou snahou je umožniť školenie pedagógov 

na používanie multimediálnej a interaktívnej edukácie  vo vzdelávacom procese a to 

prostredníctvom pedagógov, ktorí absolvovali a ukončili špecializačné vzdelávanie 

v rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách. 

 Realizácia environmentálneho programu školy  zameraného na implementáciu 

jednotlivých tém s dôrazom na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe a vytváranie 

správnych  postojov a správania žiakov k životnému prostrediu: 

Enviroprojekt, Zdravie v školách, Prírodná učebňa, Zelená škola. 



 Modernizácia a inovácia učebných pomôcok zo zbierky konanej v spolupráci 

Humanitnej rady a Tesco Stores, projekty vyhlásené  Kontom  Orange, Nadácia Revia, 

Nadácia VÚB, Nadácia Pontis, rozvojový projekt MŠ SR Metodika a  supervízia 

v poradenstve.  

 Rozvíjanie športových aktivít žiakov na škole – budovanie športového a detského 

ihriska. 

Realizáciou preventívnych výchovných projektov sa snažíme vytvárať účinné formy prevencie 

a predchádzania sociálno–patologických javov, vedenia k uvedomelému environmentálnemu 

mysleniu, pestovaniu správneho životného štýlu. Ide o projekty: 

- Protidrogová prevencia 

- Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

- Environmentálna výchova 

- Škola podporujúca zdravie a prevencia civilizačných ochorení 

- Aktivity k Svetovému dňu boja proti HIV/AIDS 

- Stratégie prevencie kriminality a spolupráce s políciou 

- Pomoc žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia 

- Eliminovanie segregácie rómskych detí 

Na regionálnej úrovni sa dlhoročne realizuje projekt s mestskou políciou v Pezinku: Správaj sa 

normálne, zo športových projektov sme zakladateľmi florbalového turnaja žiakov špeciálnych 

škôl Bratislavského kraja, škola a jej žiaci sú členmi Špeciálnych olympiád Slovensko. 

 

2.6  Spolupráca školy s rodičmi a  inými subjektmi  

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a 

presadzuje  verejné záujmy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších 

zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní  funkciu verejnej kontroly, posudzuje 

a vyjadruje  sa  k  činnosti  školy z pohľadu školskej problematiky. Jej zloženie je v súlade 

s vyhláškou č. 291/2004 Z.z, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia školskej 

samosprávy. Aktívne spolupracuje s vedením na  rozvoji školy. Zastúpením rodičov a 

delegovaných zástupcov zriaďovateľa sa prenášajú požiadavky i na skvalitnenie výchovy a 

vzdelávania. Zasadá minimálne 4 - krát ročne. Riadi sa vlastným plánom práce, ktorého plnenie 

vyhodnocuje a zverejňuje raz ročne. Práva a povinnosti Rady školy vyplývajú             z 

ustanovenia zákona. 

Pri škole pracuje aj rodičovské združenie, ktoré sa schádza podľa plánu práce, na zasadnutia 

je pravidelne prizývané aj vedenie školy. Rodičia majú možnosť získať informácie o práci 

svojich detí na pravidelných schôdzkach rodičov s vyučujúcimi a na webovej stránke školy. 



Škola úzko spolupracuje s Mestskými úradmi v Modre a v Pezinku, Úradom práce, sociálnych 

vecí a rodiny v Pezinku, Centrom psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie, 

Centrom  výchovnej a psychologickej prevencie., pediatrami, Policajným zborom SR, 

mestskou políciou, podnikateľskými subjektmi,  kultúrnymi organizáciami – múzeami, 

knižnicami, kultúrnymi strediskami, Centrami voľného času v Pezinku a  v Modre. Veľmi 

dobrá je spolupráca s Klubom dôchodcov v Pezinku a Modre.  

Výchovno – vzdelávaciu činnosť podporuje Občianske združenie PROPE  FORTUNA, ktoré 

združuje deti s mentálnym a kombinovaným znevýhodnením ako aj ich rodičov.  

 

2.7  Priestorové a materiálno - technické vybavenie 

Priestorové vybavenie 

a) pre manažment školy  

- kancelária riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy,  

- kancelária pre ekonomický úsek,  

b) pre pedagogických zamestnancov školy  

- zborovňa,  

- kabinety pre učiteľov (priestor pre prípravnú prácu učiteľov a odkladanie pomôcok),  

c) pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom  

- kancelárie pre prácu personálu poskytujúceho odborné služby a pomoc pedagógom, 

rodičom, žiakom,  

d) pre nepedagogických zamestnancov školy  

- kancelárie pre sekretariát a nepedagogických zamestnancov,  

e) hygienické priestory  

- sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov,  

- šatne alebo iné priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi,  

f) odkladacie a úložné priestory  

g) informačno-komunikačné priestory  

- čitateľský kútik, miltimediálna učebňa s pripojením na Internet,  

h) učebné priestory (interné/externé)  

- učebne (s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania),  

- špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného vyučovania 

vybavené vhodným náradím, prístrojmi a pomôckami,  

- telocvičňa,  

- školské ihrisko,  

i) spoločné priestory  



- školská budova,  

- výdajná školská jedáleň,  

- školský dvor,  

- priestory pre školský klub detí,  

- priestor pre riešenie zdravotných problémov (sanitárna miestnosť), 

- snoezelen.  

Vzdelávanie sa realizuje v dvoch budovách s rôznymi sídlami – Pezinok, Modra. 

Vzdelávanie detí s autizmom sa realizuje v triede podľa programu TEACCH, ktorého 

podstatou je štrukturalizácia a vizualizácia samotných priestorov triedy i jednotlivých činností, 

s ohľadom na individuálne možnosti a schopnosti detí. Edukácia sa uskutočňuje                                          

v nasledujúcich miestnostiach:  učebne so samostatnými pracovnými kútikmi, relaxačnou a 

oddychovou časťou. Trieda je štandardne vybavená Internetom, počítačom, tlačiarňou, 

zariadením na zalievanie fólií, CD prehrávačom a pod. V rámci projektu Interaktívno – 

stimulačné centrum pre žiakov s autizmom bola dobudovaná miestnosť s interaktívnou tabuľou, 

ktorá poskytuje priestor pre inovatívne a moderné vzdelávanie tejto kategórie detí a žiakov. 

V areáli školy sa nachádza budova školskej jedálne s výdajňou. Priestor areálu je určený na 

športové a relaxačné činnosti žiakov.  

K športovým aktivitám žiakov školy je k dispozícii telocvičňa, ktorá však nevyhovuje 

štandardným potrebám, ale poskytuje možnosť relaxačného využitia, miestnosť je priemerne 

vybavená štandardným náradím a pomôckami.  V telocvični sú k dispozícii šatne na 

prezliekanie pre dievčatá a chlapcov aj s možnosťou osobnej hygieny. 

Triedy, chodby i ostatné priestory sú pravidelne udržiavané v dobrom hygienickom stave 

priebežným maľovaním, rekonštrukciou podláh, lavíc, stoličiek. Škola postupne vymieňa 

žiacky nábytok za bezpečnejší a zodpovedajúci hygienickým normám. Nedostatok finančných 

prostriedkov nám neumožňuje uskutočniť túto výmenu jednorázovo. Vybavenie školy 

učebnými pomôckami sa priebežne dopĺňa.  Nedostatok  potrebných výukových 

multimediálnych vzdelávacích programov sa snažíme riešiť prostredníctvom získavania 

grantov z nadácii, napr. Révia, Orange, pontis, VÚB a pod. 

Kabinety sú vybavené špecializovanými pomôckami, ktoré sa snažíme pravidelne dopĺňať.    V 

multimediálnej učebni v Pezinku a v Modre sa nachádzajú počítače, ktoré sú k dispozícii 

žiakom, pedagógom a ostatným zamestnancom školy s pripojením k internetu. Súčasťou 

vybavenia je multimediálna technika (dataprojektor, interaktívna tabuľa, vizualizér, plátno), 

audiovizuálna technika - televízory, CD prehrávače, digitálne fotoaparáty. 



Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva je umiestnené v kanceláriách, ktoré sú 

vybavené základnou počítačovou technikou a odbornými, kompenzačnými pomôckami, ktoré 

sa snažíme inovovať. 

Školský areál ponúka  možnosti pre športové vyžitie, jeho súčasťou je moderné detské ihrisko 

s pieskoviskom,  trávnaté ihrisko. Medzi pavilónmi je oddychová zóna s lavičkami a altánkom, 

vybudovaná v rámci projektu „Zelená učebňa“, v ktorej sa realizuje environmentálne 

vzdelávanie. Školský pozemok využívame na praktické vyučovanie manuálnych zručností, 

škola disponuje dostatkom vyhovujúceho náradia. 

Školská výdajná jedáleň je moderne zariadená, zodpovedá požiadavkám moderného 

stravovania.  

Alokované pracovisko Spojenej školy v Modre 

Pracovisko je umiestnené v prístavbovej časti základnej školy. Triedy sa nachádzajú na prízemí 

a na prvom poschodí spolu s  kanceláriou. Vybavenie tried a kabinetov je na štandardnej úrovni. 

Škola je vybavená  multimediálnou učebňou ( interaktívna tabuľa, dataprojektor, PC), 

k modernizácii výučby prispieva aj audiovizuálna a prenosná multimediálna  technika : 

-  TV, 

-  DVD prehrávače, 

- videorekordér, 

- notebooky, stolové PC, 

- dataprojektor, 

- premietacie plátno. 

Škola má možnosť využitia odborných učební – dielne a kuchynky aj  telocvične, ktorá je 

štandardne vybavená telocvičňovým náradím. Súčasťou školy sú hygienické zariadenia ako aj 

šatne pre chlapcov a dievčatá. 

Škola pravidelne využíva školský areál základnej školy, ktorého súčasťou je moderné 

multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, prírodnú učebňu, zrealizovanú v rámci projektu 

mestom Modra.  

Pri tvorbe výukových materiálov a pomôcok na oboch pracoviskách využívame kopírovacie 

stroje, laminátory. Systematicky doplňujeme metodické materiály, odbornú literatúru, časopisy 

aj didaktické pomôcky.  

Počítačové učebne na oboch pracoviskách sú využívané nielen k výučbe v rámci vzdelávacieho 

procesu, ale sú využívané aj v mimoškolskej záujmovej činnosti. 

Školské kluby detí sú štandardne vybavené audiovizuálnou technikou – TV, DVD, CD 

prehrávač, didaktickými, konštrukčnými, spoločenskými hrami a  hračkami, športovým  

náradím, novým nábytkom.  



V škole je umiestnený kabinet s knižným fondom, ktorý sa priebežne dopĺňa modernou, 

odbornou literatúrou pre zamestnancov ako aj literatúrou pre deti. 

Podľa finančných možností systematicky dopĺňame učebné pomôcky, spotrebný materiál na 

vyučovanie praktických predmetov, počítačovú a audiovizuálnu techniku. 

Škola komunikuje s verejnosťou prostredníctvom vlastnej webovej stránky 

(www.szspk.edupage.org), kde zverejňuje aktuálne informácie a aktivity školy.  

 

2.8  Škola ako životný priestor 

Aby sa žiaci, pedagógovia a nepedagogickí zamestnanci  cítili čo najlepšie, veľký dôraz 

kladieme na estetické prostredie tried, odborných učební, chodieb. Na informačných tabuliach 

a nástenkách majú možnosť žiaci, rodičia a široká verejnosť nájsť informácie o živote školy. 

Žiaci a rodičia majú možnosť vidieť výsledky práce. Snažíme sa budovať prostredie 

s priateľskou atmosférou medzi žiakmi a zamestnancami školy, rodičmi a širokou verejnosťou. 

Z psychologického i pedagogického hľadiska  preferujeme vyučovanie predmetov                   v 

odborných učebniach. Zmena prostredia vplýva na pozornosť žiakov a špeciálna úprava 

násteniek a pohotový prístup k pomôckam umožňujú lepšie pedagogické pôsobenie učiteľov na 

žiakov. Prostredníctvom projektov sa snaží vedenie školy a pedagógovia  upraviť vonkajší areál 

na relaxáciu detí. V tejto oblasti však potrebujeme viac finančných prostriedkov na 

vybudovanie komplexného športového areálu pri škole. 

Pedagogickí pracovníci okrem zborovní  a kabinetov majú k dispozícii prístup na internet.  

 

2.9  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a zdravia 

Za plnenie úloh na úseku bezpečnosti práce v škole zodpovedá štatutárny zástupca školy          

(riaditeľ školy). Vykonávanie previerok bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku v zmysle 

zákona NR SR č.124/2006 Z.z. (novelizovaného zákonom 154/2013 Z.z.)  vykonáva  pracovník 

bezpečnosti práce, za aktívnej spolupráce vedúcich pracovníkov.  

Škola má vybudované dostatočné množstvo hygienických zariadení / WC, sprchy, umývadlá/, 

je vykurovaná plynom, nemá svoju kotolňu. Priestory školy sú bezpečné a vyhovujúce. Na 

začiatku školského roka sú všetci pedagogickí zamestnanci a žiaci poučení o bezpečnosti pri 

práci v triedach, odborných učebniach, telocvičniach a na školskom pozemku. Samostatné 

poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia a vyžiadanie informovaného súhlasu zákonného 

zástupcu predchádza každej realizácii školského výletu, exkurzie, vychádzok, školy v prírode 

a iných aktivít organizovaných školou počas školského roka. Poučenie o bezpečnosti vyučujúci 

zaznamenáva do triednej knihy, okrem iného aj poučenie o BOZ počas prázdnin. Bezpečnosť 

a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z 



materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či iných špecialistov. 

Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v 

škole a okolí a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí. Učebne a ich 

vybavenie zodpovedá platným normám. Nevyhnutnosťou je zabezpečenie vhodnej štruktúry 

pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s 

rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov školy 

podľa platných noriem – odpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické 

vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. Dôležitý je vhodný 

stravovací a pitný režim žiakov (podľa vekových a individuálnych potrieb žiakov). 

Všetci zamestnanci školy  pravidelne absolvujú školenie o bezpečnosti pri práci a civilnej 

ochrany. Školenia BOZP zamestnancov sa vykonávajú v súlade s plánom BOZP. Školenia 

zabezpečuje externý zamestnanec. Pre nebezpečné havarijné situácie má škola vypracovaný 

svoj evakuačný a traumatologický plán. 

Pravidelne sú prevádzané bezpečnostné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a revízie elektrického zariadenia, bleskozvodov a telocvičného náradia. Revízie zariadení sú   v 

súlade s plánom podľa platných noriem a zákonov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1  Pedagogické princípy školy  

Škola sa zameriava na rozvíjanie osobnosti žiakov so zdravotným znevýhodnením – konkrétne 

vzdelávame žiakov s mentálnym postihnutím, kombinovaným postihnutím a žiakov 

s autizmom. Našim zásadným cieľom je poskytnúť deťom také vzdelávanie, ktoré im umožní 

plný fyzický a psychický vývoj podľa ich potrieb a možností, naučí ich žiť ako človeka medzi 

ľuďmi, rešpektovať práva všetkých účastníkov edukačného procesu, dá im slobodu                  v 

rozhodovaní a súčasne bude požadovať zodpovednosť za výsledky ich práce. 

Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou 

rôznej vzdelávacej, mimoškolskej a spoločenskej činnosti. Zameriavame sa na cieľavedomý 

a systematický rozvoj poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie 

k sústavnému zdokonaľovaniu sa, chceme, aby naši žiaci  vedeli uplatniť dosiahnuté vedomosti, 

schopnosti a zručnosti v praktickom živote. 

K žiakom pristupujeme diferencovane s ohľadom na stupeň a rozsah postihnutia, alebo 

znevýhodnenia. Na prvom stupni sa zameriavame na dôkladné poznávanie žiaka, jeho 

adaptáciu na školské prostredie, vytváranie pozitívneho vzťahu ku školskému prostrediu, na 

podporu a rozvoj hygienických a pracovných návykov a  komunikácie. Poskytujeme žiakovi 

možnosti rozvíjať si zážitky z hrového a učebného prostredia rovesníkov, rozvíjať si potrebu 

vyjadrovať sa a realizovať prostredníctvom slov, pohybov, piesní a obrazov, čo je významný 

základ pre rozvoj gramotnosti. Na druhom stupni  sa rozvíjajú žiaci v oblasti poznávacej, 

sociálnej a emocionálnej. Dôraz kladieme na rozvíjanie pracovných návykov a zručností, 

motorickej a tvorivej schopnosti, pozitívneho vzťahu k pracovným činnostiam, ktoré sú 

základom v profesionálnej orientácii žiakov v praxi. Program primárneho vzdelávania na našej 

škole má pripraviť žiakov na samostatnú prácu i na prácu v skupine, aby každý z nich získal 

základ spoločenského uznania a zároveň osobnej skúsenosti zo vzájomného ohľadu, uznania 

a úcty. 

Najdôležitejším článkom v dosahovaní našich cieľov je osobnosť pedagóga, ktorý musí byť 

odborníkom vo svojej oblasti a zároveň človekom s hlbokými morálnymi hodnotami, ktorý 

chápe svoju činnosť ako poslanie. 

V súlade s predchádzajúcimi tvrdeniami chceme, aby sa naša škola stala centrom ľudskosti, 

kultúry a vzdelanosti.  

 

 

3   CHARAKTERISTIKA  ŠKOLSKÉHO  VZDELÁVACIEHO  

PROGRAMU 

 



3.2  Zameranie  školy a stupeň vzdelania 

Škola je zameraná na vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím, v kombinácii s iným 

postihnutím a vnútorne sa diferencuje na tri vzdelávacie varianty  podľa náročnosti obsahu 

vzdelávania:  

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

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

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

V rámci ŠZŠ sú vzdelávaní žiaci s autizmom alebo  ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím. 

Stupeň vzdelania – základné vzdelanie (podľa § 16 ods. 3 písm. a  zákona č. 245/2008 Z. z.).  

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu  ŠZŠ pre žiakov                      

s mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z., alebo žiak s PAS 

s MP.  Dokladom  o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

 

3.3  Profil absolventa 

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

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

zodpovedajúce zručnosti, vedomosti a postoje. Snažíme sa v škole vytvoriť demokratickú 

klímu, aby sme mohli poskytnúť žiakom kvalitné základy  vzdelania zameraného na ďalšie 

štúdium, ale aj k praktickému životu. Usilujeme sa o rozvoj osobnosti každého žiaka na základe 

pochopenia a prijatia všeobecným platných mravných noriem a princípov s dôrazom na zdravý 

životný štýl s ovplyvňovaním využitia voľného času žiakov.  

Profil absolventa  našej školy : 

 svojim vystupovaním  robí dobré meno škole,  

 dokáže primerane komunikovať vo vlastnom jazyku, vrátane písomného a ústneho prejavu, 

 osvojí si základy matematických zručností, 

 osvojí si základy prírodovedeckej gramotnosti, 

 osvojí si základné postupy pri využívaní informačno-komunikačných technológií, 

 je schopný vyhľadávať  a  využívať  rôzne zdroje informácií,  

 je schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, primerane k svojmu zdravotnému 

postihnutiu dokáže hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti,  

 dokáže primerane presadiť svoju individualitu a buduje si vlastnú identitu v rámci celku, 

 mal by byť schopný starať sa o svoje zdravie,  

 chápe význam ochrany životného prostredia a realizuje ju vo svojom živote, 



 je primerane pripravený, v závislosti od stupňa zdravotného postihnutia, k  odbornému 

vzdelávaniu  a príprave na povolanie. 

 

3.4.  Pedagogické stratégie 

Pedagogické stratégie školy sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a sú v 

súlade s cieľmi a zámermi školy:  

 poskytovať všetkým žiakom dostatok podnetov v rámci základného vzdelania  k rozvoju 

všetkých ich kľúčových kompetencií novými modernými metódami a formami, 

 vzbudzovať u žiakov záujem samostatne a zodpovedne poznávať, prežívať a tvoriť               

v prostredí školy i mimo nej, 

 podporovať rozvoj zdravého životného štýlu a pohybových schopností žiakov                                 

v školských i mimoškolských aktivitách, 

 vštepovať žiakom toleranciu a humánne myslenie, úctu k tradíciám a národnému i 

celosvetovému dedičstvu, 

 individuálnym prístupom zlepšovať vzdelávanie a výchovu žiakov,  

 rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov  v materinskom jazyku, v informačných a 

komunikačných technológiách, v sociálnych vzťahoch. 

Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je pedagógmi realizovaný podľa 

momentálnych požiadaviek a možností žiakov a školy tak, aby smerovali k rozvoju všetkých 

kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej školy. Podkladom pre 

vytýčenie ďalších stratégií bola dôkladná SWOT analýza školy. 

Najdôležitejším pedagogickým princípom pri tvorbe strategických cieľov školy je : 

„Rovnaká šanca pre každého žiaka byť úspešný“. 

 

Strategické princípy škola zameriava na : 

Prípravu a tvorbu vlastného školského vzdelávacieho programu 

Uplatňovať nové metódy a formy vyučovania realizáciou medzipredmetovej integrácie, 

zavádzaním projektového a blokového vyučovania, zohľadniť potreby a individuálne možnosti 

žiakov pri dosahovaní cieľov v študijnom programe primárneho vzdelávania, rozvíjať 

špecifické záujmy žiakov, vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie, 

zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov.  

Vyučovanie orientovať na žiaka a na jeho uplatnenie v živote a na pracovnom trhu 

Rešpektovať jedinečnosť žiaka, dať možnosť osobného rozvoja  - individualizovať vyučovanie, 

využívať aktivizujúce a motivujúce metódy a formy práce s ohľadom na spôsob učenia sa žiaka, 



dať možnosť zažiť úspech, zabezpečiť včas potrebnú diagnostiku žiakov, spolupracovať s 

rodinou dieťaťa. 

Vyučovanie riadiť v zmysle tvorivo – humanistického vyučovania  - vytvoriť v triedach 

dobrú pracovnú klímu rešpektujúcu osobnosť dieťaťa, s uplatňovaním takých hodnôt, ako 

uznanie, dôvera, spolupatričnosť, tolerancia, úcta, spolupráca; prácu triedneho učiteľa zamerať 

na formovanie triedneho kolektívu, ktorý uznáva základné ľudské hodnoty a práva. 

Vo vyučovaní využívať moderné informačné a komunikačné technológie (ďalej IKT) - 

vhodne využívať multimediálne edukačné programy, naučiť žiakov využívať počítač ako 

prostriedok učenia sa, naučiť žiakov pracovať s informáciami. V školskom vzdelávacom 

programe sa zameriavame na rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti informatickej výchovy, 

ako dôležitej požiadavky pre prax. Ide o snahy:  

a)  integrovať IKT do vyučovania 

 zabezpečiť moderný obsah predmetov s integráciou IKT vo vyučovaní, 

 upraviť dotáciu predmetu v rámcovom vzdelávacom programe školy, 

 zaradiť medzipredmetové, školské projekty podporujúce využívanie  IKT do  

učebných predmetov, resp. učebných plánov. 

b) zabezpečiť, aby sa IKT kompetencie na základnej úrovni stali súčasťou vzdelania pre 

každého žiaka 

 vytvoriť špeciálnu podporu pre žiakov so zdravotným postihnutím a pre žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, 

 využívať kompetencie z oblasti IKT vo všetkých predmetoch,  

 zmeniť vyučovací proces na aktívne využívanie IKT, na tvorivý a konštruktivistický 

spôsob učenia sa, na aplikáciu poznatkov, na spoluprácu pri budovaní vedomostí 

a na reflexiu procesu učenia sa.  

Podporu rozvoja talentu , tvorivosti a kompetencií žiakov potrebných pre život 

Podporovať rozvoj aktivity, talentu a záujmu detí , poskytovať deťom záujmové vzdelávanie v 

krúžkoch školy podľa záujmu detí, činnosť ŠKD orientovať na záujmové útvary, organizovať 

prázdninovú činnosť ŠKD, vytvoriť zásady odmeňovania vedúcich krúžkov a realizátorov 

aktivít (z prostriedkov vzdelávacích poukazov, príspevkov   - rodičovského združenia,  fondov 

EÚ a pod.). 

Zabezpečenie kontinuálne celoživotné vzdelávanie učiteľov 

Vytvoriť plán kariérneho rastu učiteľov , vytvoriť dobrú a podpornú pracovnú klímu, vytvoriť 

materiálne podmienky pre vzdelávanie učiteľov, vytvoriť motivačné prostredie, zabezpečiť 



vnútroorganizačné vzdelávanie, zabezpečiť predmetovú odbornosť vyučovacieho procesu. 

Strategické ciele školy sú každoročne rozpracované v pláne školy, priebežne sa plnia a školský 

vzdelávací program bude na ne nadväzovať. 

 

3.5.  Začlenenie prierezových tém 

Prierezové témy sú začlenené do vhodných vzdelávacích oblastí podľa  obsahu a uvedené sú 

v učebných osnovách jednotlivých  predmetov. Z daných prierezových tém nevytvárame 

samostatné vyučovacie predmety, ale integrujeme ich do všetkých vyučovacích predmetov 

príslušných ročníkov. Zaradenie prierezovej témy je vyznačené v  tematických výchovno – 

vzdelávacích plánoch jednotlivých predmetov u každého vyučujúceho. Ide o prierezové témy: 

 OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

 MEDIÁLNA VÝCHOVA 

 MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 DOPRAVNÁ VÝCHOVA  

 OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA   

 TVORBA PROJEKTU A  PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 REGIONÁLNA  VÝCHOVA A TRADIČNÁ  ĽUDOVÁ  KULTÚRA 

 FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 

 

Ciele a realizácia prierezových tém  v predmetoch 

Osobnostný a sociálny rozvoj  (OSV) - začleníme do občianskej výchovy, slovenského jazyka 

a literatúry, dejepisu a iných predmetov podľa voľby vyučujúceho. 

Cieľ: Poskytnúť žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život, viesť ich k tolerancii v 

kolektíve, úcte k starším a jedeného k druhému, predchádzať agresivite a šikanovaniu medzi 

deťmi a v prípade výskytu spolupracovať s rodičmi, triednym učiteľom, vedením školy. 

Integrované projekty: Národný plán výchovy k ľudským právam, Prosociálna výchova  

a pomoc žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia 

Environmentálnu výchovu (EV)  - do biológie, geografie, etickej výchovy a iných predmetov 

podľa voľby vyučujúceho.  

Cieľ: Prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, aby dokázal vnímať vzťahy medzi človekom a 

jeho životným prostredím. 

Mediálnu výchovu (MeV) - využijeme v estetických predmetoch, v umeleckých krúžkoch 

a iných predmetov podľa voľby vyučujúceho. 



Cieľ: Viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“ 

a primerane veku sa v ňom orientovali. Vedieť zaobchádzať s rôznymi druhmi médií, kriticky 

a selektívne využívať médiá a ich produkty. 

Multikultúrnu výchovu  (MuV) - začleníme do jednotlivých učebných osnov predmetov 

dejepis, etická výchova, občianska výchova a geografia a iných predmetov podľa voľby 

vyučujúceho.  

Cieľ: Rozvoj medziľudskej tolerancie, rozvoj akceptácie iných kultúr a ich spoznávanie. 

Integrovaný projekt: Prevencia rizikového správania detí a žiakov -  Akčný plán predchádzania 

všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a ostatným prejavov 

intolerancie. 

Dopravná výchova (DV) - bude tvoriť súčasť telesnej výchovy, geografie, účelových cvičení, 

didaktických hier, ale aj matematiky, slovenského jazyka, občianskej výchovy a pracovného 

vyučovania a iných predmetov podľa voľby vyučujúceho.  

Cieľ: Pripravovať deti na bezpečné správanie sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných predpisov. Schopnosť zvládať techniku chôdze a jazdy na bicykli v cestnej 

premávke. 

Ochranu života a  zdravia (OŽZ) - včleníme do predmetov telesná výchovy, biológia, 

telovýchovných krúžkov, vlastivedy, vecného učenia, chémie.  

Cieľ: Pripraviť dieťa na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Viesť ho k neustálemu 

poznaniu prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Naučiť dieťa riešiť mimoriadne situácie 

– civilná ochrana. Na prvom stupni všetci žiaci absolvujú  jednodňový  výcvik – didaktické hry 

a na druhom dve jednodňové účelové cvičenia. Tieto cvičenia v školskom roku sú zamerané na 

zvýšenie  kondičnej prípravy a pohybových zdatností žiakov školy. 

Príležitostne viesť s deťmi riadené rozhovory na tému rôznych nebezpečných situácií (požiar, 

výbuch, dopravná nehoda, živelná pohroma,...). Naučiť deti základy prvej pomoci - teoreticky 

aj prakticky. 

Integrované projekty: Výchova k manželstvu a rodičovstvu a boja proti HIV / AIDS, Primárna 

prevencia, Národný program prevencie obezity. 

Tvorbu projektov a prezentačné zručnosti (TPPZ) - budeme rozvíjať na predmetoch IKT, 

slovenského jazyka a výtvarnej výchovy, vlastivedy, biológie, dejepisu, fyziky a pod. 

Cieľ: Viesť žiakov k správnej komunikácii, používaniu a práci s informáciami, riešiť problémy, 

poznať seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba ale aj prácu 

v skupine. 



Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (RLK) – začlenená je hlavne v predmetoch 

výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova, pracovné vyučovanie, dejepis, prírodopis, 

biológia, vlastiveda, zemepis a pod.  

Cieľ: viesť  žiakov k pestovaniu a rozvíjaniu citu ku krásam svojho regiónu, prírody, 

staviteľstva, ľudového umenia a k viesť žiakov k spoznávaniu kultúrneho dedičstva. 

Finančná gramotnosť – začlenená najmä na hodinách matematiky, vecného učenia, 

vlastivedy, občianskej náuky, etickej výchovy, slovenského jazyka . 

Cieľ:  naučiť žiakov využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných 

finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej 

domácnosti. 

Prierezové témy sa využijú v každom predmete, kde bude možná ich realizácia. 

Škola má vypracovanú prílohu k prierezovým témam s uvedením ich základného obsahu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6  Školský vzdelávací program pre prípravný ročník pre žiakov  so zdravotným 

znevýhodnením 

Ciele výchovy a vzdelávania 

Za najdôležitejšiu úlohu prípravného ročníka považujeme vytvorenie príjemného a 

stimulujúceho prostredia, ktoré dieťaťu umožňujeme rozvíjať sa jeho prirodzeným tempom. 

Rešpektuje sa tu však nielen individuálne tempo, ale hlavne danosti a celkovú úroveň toho 

ktorého dieťaťa, čo je demonštrované ďalšou prioritou prípravného ročníka a tou je 

individuálny prístup. Učiteľ sa snaží v prvom rade vzbudiť záujem žiakov a vhodne ich 

motivovať,  aby nadobúdanie poznatkov nemalo ráz mechanického učenia sa bez spätnej väzby. 

Dôležitý je i milý a citlivý prístup zo strany učiteľa, čo možno považovať za základný kameň 

budovania kladného vzťahu žiaka ku škole a samotnému učeniu sa. Prípravný ročník je tiež 

akýmsi medzníkom prechodu z bezstarostných hier k učeniu a s tým spojenými povinnosťami. 

Nemenej dôležitá je tiež úloha učiteľa naučiť žiaka „ako sa učiť“. Tomu však predchádza 

mravenčia práca a snaha o osvojenie si základov – ako uchopiť ceruzku, ako listovať v knižke, 

či zvyknúť sa na režim dňa v škole. 

Keďže prípravný ročník je aj obdobím na dozretie dieťaťa, vyžaduje tiež používanie 

špeciálnych metód, zásad a postupov na zefektívnenie vyučovacieho procesu a plnenie 

učebného plánu. V tomto ročníku si deti cvičia pamäť, motoriku, rozvíjajú sa u nich tiež dobré 

sociálne vzťahy a pozitívne prvky slušného správania, ako aj základy sebaobsluhy a hygieny.  

Konečným cieľom prípravného ročníka je však dieťa pripraviť na vstup do prvého ročníka. 

Stupeň vzdelania 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov so 

zdravotným znevýhodnením podľa § 97 ods. 3 a § 2 pís. k) zákona č. 245/2008 Z. z., dokladom 

o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

 

Profil absolventa 

Vymedzenie kompetencií (spôsobilostí) treba chápať relatívne, nakoľko ide o dosahovanie 

základov kompetencií dieťaťa. Absolvent prípravného ročníka má osvojené tieto kľúčové 

kompetencie (spôsobilosti): 

(a) sociálne komunikačné kompetencie  

 vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou k jeho narušenej komunikačnej 

schopnosti,  

  počúva aktívne a s porozumením myšlienky a informácie z rôznych médií, 

 komunikuje osvojené poznatky, 

  prejavuje predčitateľskú gramotnosť, 



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

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so 

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

kontaktu,  

 rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na 

neadekvátne reagovať podľa svojich možností, 

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

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

 (b) psychomotorické kompetencie (spôsobilosti)  

 používa v činnosti všetky zmysly,  

 ovláda pohybový aparát a telesné funkcie, prejavuje túžbu a  ochotu pohybovať 

sa,  

 ovláda základné lokomočné pohyby, 

 používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych, 

problémových situáciách,  

 prejavuje grafomotorickú gramotnosť,  

 správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných, prejavuje pozitívne 

postoje k zdravému životnému štýlu, 

  (c) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické myslenie, 

 rieši jednoduché problémové úlohy, 

 objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom alebo podľa zadávaných 

inštrukcií, odstraňuje prípadnú chybu, 

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

objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi, 

 kladie otázky a hľadá odpovede, aby porozumelo obklopujúcemu svetu vecí, 

javov, dejov a vzťahov  

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

potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie,  

  (d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa 

 dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho, 

 získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach, 

 uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie, 

 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 



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

   (e)  kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

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

svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie, 

 rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa problémy v osobnej a spoločenskej 

rovine, 

 rieši jednoduché problémové úlohy, 

 dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,  

   (f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

 uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti, 

 dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí, 

 pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných 

osôb, 

 obhajuje seba aj iných, chorých, osoby so zdravotným znevýhodnením, slabých 

a bezbranných, 

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

 dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacie oblasti 

Obsah vzdelávania pre žiakov prípravného ročníka je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré 

vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií. 

 

ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH  

VZDELÁVACIA  OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK  A  KOMUNIKÁCIA 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

 

Individuálna logopedická intervencia 

 

Rozvíjanie grafomotorických zručností 

MATEMATIKA   A  PRÁCA   

S INFORMÁCIAMI 

Matematika 

ČLOVEK A PRÍRODA Vecné učenie 

ČLOVEK  A  SVET   Pracovné vyučovanie 

UMENIE  A  KULTÚRA 

Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

ZDRAVIE  A  POHYB Telesná a športová výchova 

 

Charakteristika, špecifiká a  organizačné podmienky štúdia 

V zákone figuruje pojem prípravný ročník, ktorý je určený pre deti so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú 

spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy so 

vzdelávacím programom podľa § 95 ods. 1 písm. b).  



Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej 

dochádzky."  

Do prípravného ročníka sa zaraďujú deti so zdravotným znevýhodnením: 

a) na základe žiadosti rodičov, 

b) na základe psychologického vyšetrenia, 

c) na základe špeciálno-pedagogického vyšetrenia, 

d) na základe správy odborníka – logopéda, neurológa, pedopsychiatra pod. 

Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy 

a vzdelávania 

Po absolvovaní prípravného ročníka dieťa absolvuje ďalšie kontrolné psychologické vyšetrenie 

s odporúčaním na zaradenie do: špeciálnej základnej školy, špeciálnej školy podľa druhu 

postihnutia, do základnej školy alebo špeciálnej triedy pri ZŠ. 

V prípravnom ročníku je odporúčaná dĺžka vyučovania na jeden deň maximálne 4 hodiny a na 

týždeň 20 hodín. Prestávky vo forme relaxácie či zmeny činnosti zaraďuje učiteľ podľa potreby 

detí (všíma si unaviteľnosť a berie do úvahy i osobnostné či zdravotné predpoklady). 

Minimálny počet na zriadenie takejto triedy je 4 deti. Maximálny počet detí v takejto triede je 

v súlade s Vyhláškou 322/2008 Z.z o špeciálnych školách z dôvodu realizácie individuálneho 

prístupu, spätnej väzby a väčšieho počtu opakovaní pri osvojovaní si nových poznatkov. 

Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o dvoch.  

 

 Determinanty ovplyvňujúce zaradenie dieťaťa do prípravného ročníka. 

Znaky školskej nezrelosti môžu postihovať jednu či viacero oblastí týkajúcich sa čiastkových a 

špeciálnych aspektov školskej pripravenosti, alebo môžu byť viac menej globálnou 

charakteristikou dieťaťa. Za nezrelé označíme deti trpiace čiastkovým oslabením vo vývine 

niektorých funkcií a schopností, pričom ich celková rozumová úroveň zodpovedá širšej norme. 

Ak sa však celkové rozumové schopnosti javia nižšie, ako je pásmo priemeru, pôjde 

pravdepodobne nielen o školskú nezrelosť, ale aj o celkové zníženie predpokladov pre 

zvládnutie požiadaviek základnej školy. 

 

 

 

 

 

 

 



Rámcový učebný plán školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

v prípravnom ročníku 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet/ročník Dotácia hodín 

Jazyk   a 

komunikácia 

 

Rozvíjanie komunikačných 

schopností 

7 

 

Individuálna logopedická 

intervencia 

1 

Rozvíjanie grafomotorických 

zručností 
2+1 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 3 

Človek a 

príroda 
Vecné učenie 1 

Človek a svet  
 

Pracovné vyučovanie 
1 

Umenie a 

kultúra 

 

Hudobná výchova 
1 

 

Výtvarná výchova 
1 

Zdravie a 

pohyb 

 

Telesná a športová výchova 
2 

Spolu: povinná časť + voliteľné hod. 20 

 

Poznámky: 

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre 

každý učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný.  

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže 

zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. 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 (§ 2 ods. 14 vyhlášky   č. 322/2008 Z. z.). 

Tieto spôsoby vyučovania musia byť prerokované na pedagogickej rade a schválené 

riaditeľom školy. 

3. Vyučovanie sa nedelí na predmety, ale zložky výchov. Jedna do druhej zapadajú a 

prelínajú sa. Učiteľka prípravného ročníka si zvolí režim dňa, ktorý dodržuje a                                

v deťoch tým pestuje zmysel pre poriadok. Dbá o to, aby vhodne striedala činnosti 

(pohyb, kreslenie, počúvanie rozprávky, manuálne činnosti). 

4. Dĺžka vyučovacieho dňa v prípravnom ročníku je maximálne 4 hodiny, týždenne 20 

hodín.  

5. Voliteľné hodiny v prípravnom ročníku sú využité na rozšírenie počtu vyučovacích 

hodín v predmete Rozvíjanie grafomotorických zručností, ktorý je daný štátnym 

vzdelávacím programom o 1 hodinu a na zavedenie nového predmetu Individuálna 

logopedická intervencia v rozsahu 1 hodina týždenne. 

6. Vyučovacia hodina ILI je delená. Logopéd pracuje so žiakmi individuálne. Ostatní 

žiaci pracujú v triede pod vedením druhého pedagóga, ktorý s nimi realizuje kolektívne 

cvičenia a činnosti zamerané na fixáciu a automatizáciu vyvodených hlások, rozvoj 

komunikačných schopností v súlade s odporúčaním logopéda.  

7. V rámci vyučovania je možná individuálna práca s vybranými žiakmi prostredníctvom 

logopéda, psychológa a špeciálneho pedagóga s cieľom systematickej korekcie, terapie 

alebo reedukácie postihnutia, narušenia.  

 

 

 

  



3.7  Školský vzdelávací program pre 1. - 9. ročník pre žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia 

Ciele výchovy a vzdelávania 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú kľúčové kompetencie zamerané na tieto oblasti:   

 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 interpersonálnych, 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, k 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. 

 

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. 

 



Profil absolventa 

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, 

kultúrnej a mediálnej gramotnosti. Na primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými 

kompetenciami: 

(a) sociálne komunikačné kompetencie  

 vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania 

a jeho narušenej komunikačnej schopnosti v materinskom jazyku, 

 rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,  

 samostatne písomne komunikuje (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň 

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

 sústredene určitý čas počúva, prijíma a rešpektuje 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 

neadekvátne reagovať podľa svojich možností, 

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie, 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje 

multikultúrne odlišnosti detí a dospelých, 

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

 preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny, 

  nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s 

nimi harmonické vzťahy, 

(b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 využíva 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 dôležitosť ochrany svojho zdravie, 



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

objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi, 

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

potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie,  

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

 prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, 

 používa vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, 

 využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, 

encyklopédií, z médií a internetu, 

 používa vzdelávacie programy, 

 chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 pozná riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT, 

(d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa 

 dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho, 

 získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach, 

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

prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

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

(e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

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

svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie, 

 dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,  

 v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc, 

(f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

 uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti, 

 dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí, 

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

 pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných 

osôb, 

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

 dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

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



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

aktívnym trávením voľného času,  

 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojím 

konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

(g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi    

kultúry 

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti 

prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

 dokáže pomenovať základné druhy umenia, 

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku 

človeka, 

 rešpektuje vkus iných ľudí, uvedomuje si význam umenia a kultúrnej 

komunikácie vo svojom živote, 

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

 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacie oblasti 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je 

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

kompetencií. 

 

ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH  

VZDELÁVACIA  OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK  A  KOMUNIKÁCIA 

Slovenský jazyk a literatúra 

Rozvíjanie komunikačných schopností 

Individuálna logopedická intervencia 

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 

 

Charakteristika, špecifiká a dĺžka výchovy a vzdelávania, organizačné podmienky a spôsob 

ukončenia štúdia 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 

 Dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia môže začať plniť povinnú školskú 

dochádzku v prípravnom ročníku, po absolvovaní ktorého môže žiak pokračovať                

v primárnom vzdelávaní na takom type školy, pre ktorý má predpoklady. 

 V prípade ťažkostí 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. 

 Žiakovi s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a narušenou komunikačnou 

schopnosťou (symptomatickou poruchou reči) poskytuje individuálnu alebo skupinovú 

logopedickú terapiu  logopéd, t.j.  absolvent vysokoškolského  štúdia so štátnou  

záverečnou  skúškou z logopédie. 

 

Dĺžka výchovy a vzdelávania 

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

ročníka. 

Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy a 

vzdelávania 

Triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov. Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov                 

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.  

 

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

vzdelaní 

Dokladom o získanom primárnom vzdelávaní je vysvedčenie. Na vysvedčení posledného 

ročníka sa v doložke 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.“. 

 

Doklady o získanom vzdelaní sa vedú v štátnom jazyku a vydávajú sa na predpísaných 

tlačivách schválených MŠVVaŠ SR. Údaje na dokladoch o získanom vzdelaní sa musia 

zhodovať s údajmi o žiakovi, uvedenými v príslušnej pedagogickej dokumentácii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rámcový učebný plán školy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho  postihnutia 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet/ročník Pr.r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk   a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
 8+1 8+1 8 7+1 6 6 5 5 5 

Rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

7 

 

 

        

Individuálna 

logopedická 

intervencia 

1          

Rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

2+1          

            

Matematika 

a práca                           

s informáciami 

 

Matematika 3 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 

Informatika      1 1 1+1 1+1 1+1 

            

Človek a príroda 

Vecné učenie 1 1+1 1+1 1+1       

Fyzika        1 1 1 

Chémia          1 

biológia        1 1 1 

            

Človek a 

spoločnosť 

Vlastiveda     2+1 2+1 3    

Dejepis        1 1 1 

Geografia        1 1 1 

Občianska náuka        1 1 1 

            

Človek a hodnoty 

Etická výchova/ 

Náboženská výchova 

     1 1 1 1 1 

            

Človek a svet 

práce 
Pracovné vyučovanie 1 1+1 2 3+1 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 

            

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



            

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 

výchova 
2 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 

Spolu: povinná časť + voliteľné hod. 20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 

 

Poznámky:  

1. Najvyššiu týždennú hodinovú dotáciu majú profilujúce predmety z hľadiska všeobecnej 

gramotnosti - slovenský jazyk a literatúra, matematika a pracovné vyučovanie. 

2. Dôraz kladieme na upevňovanie fyzickej a pohybovej zdatnosti žiakov zvýšením 

dotácie hodín telesnej a športovej výchovy. 

3. V školskom učebnom pláne  1. ročníka boli voliteľné hodiny využité na posilnenie 

povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu hodinu 

v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, vecné učenie, pracovné vyučovanie a telesná 

a športová výchova. 

4. V školskom učebnom pláne  2. ročníka boli voliteľné hodiny využité na posilnenie 

povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu hodinu 

v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, vecné učenie,  a telesná 

a športová výchova. 

5. V školskom učebnom pláne  3. ročníka boli voliteľné hodiny využité na posilnenie 

povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu hodinu 

v predmetoch, vecné učenie, matematika a telesná výchova. 

6. V školskom učebnom pláne  4. ročníka boli voliteľné hodiny využité na posilnenie 

povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu hodinu 

v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, vlastiveda a telesná a športová 

výchova. 

7. V školskom učebnom pláne  5. ročníka boli voliteľné hodiny využité na posilnenie 

povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu hodinu 

v predmetoch matematika, vlastiveda, pracovné vyučovanie, telesná a športová 

výchova.  

8. V školskom učebnom pláne  6. ročníka boli voliteľné hodiny využité na posilnenie 

povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu hodinu 

v predmetoch matematika, pracovné vyučovanie, telesná a športová výchova.  

9. V školskom učebnom pláne  7. ročníka boli voliteľné hodiny využité na posilnenie 

povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu hodinu 



v predmetoch matematika, informatika, pracovné vyučovanie, telesná a športová 

výchova. 

10. V školskom učebnom pláne  8. ročníka boli voliteľné hodiny využité na posilnenie 

povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu hodinu 

v predmetoch matematika, informatika, pracovné vyučovanie, telesná a športová 

výchova. 

11. V školskom učebnom pláne  9. ročníka boli voliteľné hodiny využité na posilnenie 

povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu hodinu 

v predmetoch matematika, informatika, telesná a športová výchova.  

12. Voliteľné hodiny sa využívajú na posilnenie počtu hodín základného učiva za účelom 

upevnenia a utvrdenia predpísaného učiva, na využívanie moderných informačných 

a komunikačných technológií.  

13. Voliteľné hodiny v predmete telesná výchova na II. stupni sa využívajú na realizáciu 

športových hier podľa priestorových podmienok ako  florbal, tenis, sofftenis, 

bedminton, stolný tenis, vybíjaná, prehadzovaná, nohejbal a  iných s dôrazom na 

osobnostný a fyzický rozvoj . 

14. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút. Posledná (šiesta)  

vyučovacia hodina je skrátená na 40 minút.  

15. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti 

žiakov so zdravotným znevýhodnením 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 (§ 2 ods. 14 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.). Tieto spôsoby 

vyučovania musia byť prerokované na pedagogickej rade a schválené riaditeľom školy. 

16. Predmety – pracovné vyučovanie a informatika sa môžu vyučovať aj blokovým 

vyučovaním.  

17. Skupiny na pracovné vyučovanie možno utvárať zo žiakov najbližších ročníkov; témy 

určené výchovno-vzdelávacím programom sa vyučujú spravidla oddelene pre chlapcov 

a dievčatá. 

18. Na pracovnom vyučovaní sa žiaci od piateho ročníka vyučujú v skupinách, v ktorých je 

najviac šesť žiakov. 

19. Pri vyučovaní predmetu informatika delíme triedu, v prípade potreby, na skupiny tak, 

aby pri jednom počítači sedel jeden žiak. 

20. Telesná a športová výchova sa vo všetkých ročníkoch druhého stupňa špeciálnej 

základnej školy vyučuje spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá, pričom možno 



utvárať skupiny zo žiakov najbližších ročníkov. Najvyšší počet žiakov v skupine je 

zhodný s počtom žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je skupina utvorená zo žiakov 

najbližších ročníkov, najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s počtom žiakov v triede 

najnižšieho ročníka. 

21. Skupinu na vyučovanie voliteľných predmetov a skupinu na vyučovanie nepovinných 

predmetov možno zriadiť, ak sa na vyučovanie prihlásia aspoň štyria žiaci. 

22. Vyučuje sa jeden z predmetov etická výchova alebo náboženská výchova podľa záujmu 

žiakov a ich rodičov, resp. zákonných zástupcov. Na vyučovanie týchto predmetov je 

možné tvoriť skupiny z rôznych tried s počtom žiakov podľa platných predpisov. 

Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka  sa  uvedie „absolvoval-a / 

neabsolvoval-a.“ 

23. Predmet výtvarná výchova možno vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý 

týždeň.  

24. Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla aj zohľadnením priestorových, 

personálnych a finančných podmienok školy, charakteru činnosti žiakov, náročnosti 

predmetu a požiadaviek na BOZP. 

25. V rámci vyučovania je možná individuálna práca so žiakmi zabezpečovaná odbornými 

zamestnancami CŠPP pri škole s cieľom systematickej korekcie, terapie alebo 

reedukácie postihnutia, narušenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8 Školský vzdelávací program pre 1. - 10. ročník pre žiakov so stredným stupňom   

mentálneho postihnutia 

Ciele výchovy a vzdelávania 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je: 

 rozvíjať kognitívne a psychomotorické procesy, všestrannú komunikáciu, 

 rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady mentálne postihnutých žiakov tak, 

aby si  osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré dokážu využiť v osobnom 

živote, 

 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. 

 

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. 

Profil absolventa 

Absolvent primárneho vzdelávania pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia má 

osvojené nasledovné kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

a) sociálne komunikačné kompetencie  

 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 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 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 učiť sa učiť 

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

 používa termíny, znaky a symboly v spojitosti s konkrétnymi situáciami              

každodenného života, 

 dokáže pracovať 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 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  

 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 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,  

h) pracovné kompetencie 

 má osvojené hygienické návyky, 

 primerane k svojim možnostiam zvláda sebaobslužné práce, 

 ovláda základné pracovné zručnosti a postupy pri jednoduchých pracovných 

činnostiach, 

 pracuje podľa naučeného postupu, podľa inštrukcie plní zadané pracovné úlohy, 

 sústredí sa na prácu a rešpektuje pravidlá v skupine a svojimi činnosťami 

ovplyvňuje kvalitu  spoločnej práce, 

 dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdravia, hygieny pri práci a ochrany 

životného prostredia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH  

VZDELÁVACIA  OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK  A  KOMUNIKÁCIA 

Slovenský jazyk a literatúra 

Rozvíjanie komunikačných schopností 

Individuálna logopedická intervencia 

Rozvíjanie grafomotorických zručností 

MATEMATIKA   A  PRÁCA  

INFORMÁCIAMI 

Matematika 

Informatika 

ČLOVEK A PRÍRODA  Vecné učenie 

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 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika, špecifiká a dĺžka výchovy a vzdelávania, organizačné podmienky a spôsob 

ukončenia štúdia 

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 a na schopnosť žiakov osvojiť si základy vzdelania 

a pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole. 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 

 V prípade ťažkostí 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. 

 Žiakovi so stredným stupňom mentálneho postihnutia a narušenou komunikačnou 

schopnosťou (symptomatickou poruchou reči) poskytuje individuálnu alebo skupinovú 

logopedickú terapiu  logopéd, t.j.  absolvent vysokoškolského  štúdia so štátnou  

záverečnou  skúškou z logopédie. 

 Žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia môžu byť vzdelávaní 

           a) v špeciálnych základných školách, 

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

               v domove sociálnych služieb, 

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

              ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z). 

Dĺžka výchovy a vzdelávania 

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

prípravného ročníka. 

 Žiakovi skončilo plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej 

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

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

245/2008). 

 Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie až 

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

č. 245/2008 Z. z .). 

 

 



Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy 

a vzdelávania 

Triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov. Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s 

mentálnym postihnutím (ŠZŠ - variant B) sa ustanovuje takto:  

- prípravný až piaty ročník 6 žiakov,  

- šiesty ročník až desiaty ročník 8 žiakov. 

Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o dvoch. 

Ďalšie podmienky: 

 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, 

 optimálny režim života školy v súlade s potrebami 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. 

 

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

vzdelaní 

Dokladom o získanom primárnom vzdelávaní je vysvedčenie. Na vysvedčení posledného 

ročníka sa v doložke 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.“. 

 

Doklady o získanom vzdelaní sa vedú v štátnom jazyku a vydávajú sa na predpísaných 

tlačivách schválených MŠ SR. Údaje na dokladoch o získanom vzdelaní sa musia zhodovať 

s údajmi o žiakovi, uvedenými v príslušnej pedagogickej dokumentácii.  

 

 

 



Rámcový učebný plán školy pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 
 

Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník Pr.r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

5 3+1 3+1 3+1 3+1 3 3 2+1 2+1 2+1 2+1 

Individuálna logopedická 

intervencia 
1 - - - - - - - - - - 

Rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

2+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1     

             

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 2 2+1 3 3 3 3 3 3+1 3+1 3+1 3+1 

Informatika        
1+1 1+1 1+1 1+1 

             

Človek a príroda Vecné učenie 1 2 

 

2+1 

 

2+1 

 

2+1 

 

 

2+1 

 

 

2+1 

 

3 3 3 3 

             

Človek a hodnoty 

Etická výchova/ 

Náboženská výchova 

     1 1 1 1 1 1 

             

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 4 4 4 4 4 4+1 4+1 5 5 5 5 

             

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

             

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 

výchova 
2 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 

Spolu: povinná časť + voliteľné hod. 20 22 23 24 24 25 25 26 26 26 26 

 

Poznámky 

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre      

každý učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. 



2. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút. Škola si môže zvoliť 

vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným 

znevýhodnením 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 (§ 2 

ods. 14 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.). Tieto spôsoby vyučovania musia byť prerokované 

na pedagogickej rade a schválené riaditeľom školy. 

3. V školskom učebnom pláne prípravného ročníka boli voliteľné hodiny využité na 1 

vyučovaciu hodinu v predmete individuálna logopedická intervencia. 

4. V školskom učebnom pláne  1. až  4. a 7. až 8. ročníka boli voliteľné hodiny využité na 

posilnenie povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu 

hodinu v predmete rozvíjanie komunikačnej schopnosti. 

5. V školskom učebnom pláne prípravného, 1. až  6. ročníka boli voliteľné hodiny využité 

na posilnenie povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu 

hodinu v predmete rozvíjanie grafomotorických zručností. 

6. V školskom učebnom pláne 1. ročníka boli voliteľné hodiny využité na posilnenie 

povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu hodinu 

v predmete  matematika. 

7. V školskom učebnom pláne 7. až 10. ročníka boli voliteľné hodiny využité na posilnenie 

povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu hodinu v 

predmetoch  matematika, informatika. 

8. V školskom učebnom pláne 2. až 6. ročníka boli voliteľné hodiny využité na posilnenie 

povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu hodinu 

v predmete vecné učenie. 

9. V školskom učebnom pláne 5. a 6. ročníka boli voliteľné hodiny využité na posilnenie 

povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu 

hodinu   v predmete pracovné vyučovanie.  

10. V 1. až 10. ročníku sú v učebnom pláne posilnené hodiny telesnej a športovej výchovy 

o 1 vyučovaciu hodinu, ktoré sú využité na  rozšírenie učiva v tematickom celku rozvoj 

pohybových zručností a využitie  pohybovo-rytmických hier s dôrazom na osobnostný 

a fyzický rozvoj. 

11. V prípravnom až 4. ročníku vyučovacia hodina predmetu rozvíjanie komunikačných 

schopností  môže byť  delená, v prípade potreby. 



12. V 5. až 10. ročníku sú vyučovacie hodiny predmetov: rozvíjanie komunikačných 

schopností, pracovné vyučovanie, informatika a telesná a športová výchova spravidla 

delené.  

13. Predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať  aj v blokových celkoch. 

14. Predmet výtvarná výchova je možné vyučovať aj v dvojhodinových celkoch každý druhý 

týždeň.  

15. Pri vyučovaní predmetu informatika delíme triedu, v prípade potreby, na skupiny tak, 

aby pri jednom počítači sedel jeden žiak. 

16. Vyučuje sa jeden z predmetov etická výchova alebo náboženská výchova podľa záujmu 

žiakov a ich rodičov, resp. zákonných zástupcov. Na vyučovanie týchto predmetov je 

možné tvoriť skupiny z rôznych tried s počtom žiakov podľa platných predpisov. 

Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka  sa  uvedie „absolvoval-a / neabsolvoval-

a.“ 

17. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. 

18. Skupinu na vyučovanie voliteľných predmetov a skupinu na vyučovanie nepovinných 

predmetov možno zriadiť, ak sa na vyučovanie prihlásia aspoň štyria žiaci. 

19. Telesná a športová výchova sa vo všetkých ročníkoch druhého stupňa špeciálnej 

základnej školy vyučuje spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá, pričom možno 

utvárať skupiny zo žiakov najbližších ročníkov. Najvyšší počet žiakov v skupine je 

zhodný s počtom žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je skupina utvorená zo žiakov 

najbližších ročníkov, najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s počtom žiakov v triede 

najnižšieho ročníka. 

20. Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla aj zohľadnením priestorových, 

personálnych a finančných podmienok školy, charakteru činnosti žiakov, náročnosti 

predmetu a požiadaviek na BOZP. 

21. V rámci vyučovania je možná individuálna práca so žiakmi zabezpečovaná odbornými 

zamestnancami CŠPP pri škole s cieľom systematickej korekcie, terapie alebo 

reedukácie postihnutia, narušenia. 

 

 

 

 

 

 

 



3.9   Školský vzdelávací program pre 1. - 10. ročník pre žiakov s ťažkým alebo  hlbokým 

stupňom  mentálneho postihnutia 

Ciele výchovy a vzdelávania 

Cieľom primárneho vzdelávania žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia je:  

 umožniť žiakovi spoznávať svoje vlastné rozvojové možnosti, postupovať pri jeho 

vzdelávaní podľa vlastných schopností, individuálnym tempom, 

 prispievať k maximálnemu rozvoju osobnosti žiaka, primerane k jeho schopnostiam a 

predpokladom, 

 pripraviť žiaka na bežný život primerane k jeho schopnostiam. 

 

 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). 

Profil absolventa 

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

jeho individuálnych psychických a fyzických možností a schopností. Úroveň dosiahnutých 

schopností je ovplyvnená individuálnymi možnosťami žiaka s prihliadnutím na intelekt 

a pridružené postihnutia. Absolvent  má: 

- čiastočne až úplne samostatne vykonávať sebaobslužné činnosti (signalizovať potrebu, 

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

- mať vybudované sociálne vzťahy v užšom (trieda, škola, učitelia, asistenti, spolužiaci 

atď.) aj širšom sociálnom prostredí (mimo zariadenia školy,  

- získať predpoklady, aby v rámci svojich možností dokázal komunikovať a 

spolupracovať,  

- mať osvojené základy používania materinského, štátneho jazyka, 

Absolvent programu primárneho vzdelávania disponuje v rámci svojich schopností týmito  

kľúčovými kompetenciami:  

(a) sociálne komunikačné kompetencie   

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

postihnutia,  

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

 dokáže určitý čas počúvať, reagovať a vyjadriť svoj názor,  



(b) kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia  

 dokáže používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych životných situácií 

podľa svojich schopností,  

(c) kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií  

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

 komunikuje pomocou elektronických médií s pomocou učiteľa,  

 vie používať vzdelávacie programy,  

d) kompetencia učiť sa učiť  

 osvojuje si postupy potrebné na získavanie nových poznatkov,  

 teší sa z vlastných výsledkov, 

(e) kompetencia riešiť problémy  

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

pokúša riešiť, 

(f) osobné, sociálne a občianske kompetencie  

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

skupine,  

 uvedomuje si svoje vlastné potreby a využíva svoje možnosti,  

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

zaradiť do daných životných podmienok a dosiahol primeranú kvalitu života,  

 pomenováva alebo inak vyjadruje svoje pocity, prejavuje čo najviac samostatnosti       v 

sociálnom prostredí, 

(g) kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  

 dokáže sa vyjadrovať podľa svojich schopností na úrovni základnej kultúrnej 

gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,  

 je oboznámený so základnými pravidlami a zvykmi súvisiacimi s úpravou zovňajšku  

človeka.  

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacie oblasti 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

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

kľúčových kompetencií. 

 

ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH  

VZDELÁVACIA  OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK  A  KOMUNIKÁCIA 

Rozvíjanie komunikačných schopností 

Rozvíjanie sociálnych zručností 

Individuálna logopedická intervencia 

Rozvíjanie grafomotorických zručností 

MATEMATIKA   A  PRÁCA  

INFORMÁCIAMI 

Matematika 

Informatika 

ČLOVEK A PRÍRODA   Vecné učenie 

ČLOVEK  A  HODNOTY Etická výchova / Náboženská výchova 

ČLOVEK  A  SVET  PRÁCE Pracovné vyučovanie 

UMENIE  A  KULTÚRA 

Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

ZDRAVIE  A  POHYB Zdravotná telesná výchova 

 

 

 

 

 

 



Charakteristika, špecifiká a dĺžka výchovy a vzdelávania, organizačné podmienky a spôsob 

ukončenia štúdia 

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 a na schopnosť žiakov osvojiť si základy vzdelania 

a pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole. 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 

 Žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia sa vzdelávajú podľa 

individuálnych vzdelávacích programov. Pri organizácii vyučovania sa odporúča 

predovšetkým blokové vyučovanie.  

 Vyučovanie sa delí na vzdelávaciu a relaxačnú časť. 

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

základnej školy - variant B, môže tam byť preradený. 

 Žiakovi s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a narušenou 

komunikačnou schopnosťou (symptomatickou poruchou reči) poskytuje individuálnu 

alebo skupinovú logopedickú intervenciu školský logopéd, t.j.  absolvent 

vysokoškolského  štúdia so štátnou  záverečnou  skúškou z logopédie. 

 Žiaci s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia môžu byť 

vzdelávaní : 

           a) v špeciálnych základných školách, 

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

               v domove sociálnych služieb, 

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

             ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z). 

 Pre zefektívnenie vzdelávacieho procesu v triede, ktorú navštevujú žiaci s ťažkým alebo 

hlbokým stupňom postihnutia je nutné využívať aj podporu pedagogického. 

Dĺžka výchovy a vzdelávania 

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

prípravného ročníka. 

 Žiakovi skončilo plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej 

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

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

245/2008). 



 Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie až 

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

č. 245/2008 Z. z .). 

 Vyučovací čas žiaka je 20 hodín týždenne. 

 Vyučovacie hodiny vzhľadom na psychické osobitosti detí sú členené do kratších 

časových úsekov. 

 Vyučujúci zaraďuje do edukačného procesu relaxačné cvičenie. 

 Dĺžka časových úsekov sa stanovuje individuálne. 

 

Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy 

a vzdelávania 

Triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov. Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s 

mentálnym postihnutím (ŠZŠ - variant C) sa ustanovuje takto:  

- prípravný až piaty ročník 5 žiakov,  

- šiesty ročník až desiaty ročník 6 žiakov. 

Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o dvoch.  

Skupina zdravotnej telesnej výchovy sa zriadi pri počte najmenej štyroch žiakov. V skupine je 

najviac osem žiakov. 

Ďalšie podmienky: 

 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, 

 optimálny režim života školy v súlade s potrebami 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. 

 

Formy organizácie výchovy a vzdelávania 

 dennou formou (poldenné v dopoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní 

v týždni), 

 formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

 



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

vzdelaní 

Dokladom o získanom primárnom vzdelávaní je vysvedčenie. Na vysvedčení posledného 

ročníka sa v doložke 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.“. 

 

Doklady o získanom vzdelaní sa vedú v štátnom jazyku a vydávajú sa na predpísaných 

tlačivách schválených MŠ SR. Údaje na dokladoch o získanom vzdelaní sa musia zhodovať 

s údajmi o žiakovi, uvedenými v príslušnej pedagogickej dokumentácii.  

Absolvent na základe výsledkov svojich individuálnych schopností sa môže zaradiť do 

praktickej školy (podľa možností a schopností jednotlivcov) . 

 

Zásady a podmienky pre vypracovanie školského vzdelávacieho programu pre žiakov            

s  ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím 

 
Školský vzdelávací program je vypracovaný na základe vzdelávacieho programu, ktorý je 

súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie. 

Obsahuje základné údaje pre každý vyučovací predmet v danom ročníku s dôrazom na : 

 vyučovacie ciele, 

 obsah vzdelávania, 

 metódy a prostriedky hodnotenia. 

Školský vzdelávací program bude podrobnejšie vypracovaný v IVP pre každého žiaka osobitne 

a jeho súčasťou je formulovanie: 

 výchovno-vzdelávacích stratégií, 

 foriem a  metód práce so žiakom, 

 využitie didaktických pomôcok, 

 učebných zdrojov.   

 

 

 

 

 



Rámcový učebný plán školy pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia 
 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet/ročník Pr.r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Jazyk a 

komunikácia 

Rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

4 4+1 4+1 4+1 4+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 

Individuálna 

logopedická 

intervencia 

1 - - - - - - - - - - 

Rozvíjanie 

sociálnych zručností 
2 2 2 2 2 2 2 1+1 1+1 1+1 1+1 

Rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

2 2 2 2 1+1 1+1 1+1 1 1 1 1 

             

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Informatika        
0,5+

0,5 

0,5+

0,5 

0,5+

0,5 

0,5+ 

0,5 

             

Človek a príroda  Vecné učenie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

             

Človek a hodnoty 

Etická výchova/ 

Náboženská výchova 

       1 1 1 1 

             

Človek a svet 

práce 
Pracovné vyučovanie 2+1 2+1 2+1 2+1 3 3+1 3+1 

2,5+

0,5 

2,5+

0,5 

2,5+

0,5 

2,5+ 

0,5 

             

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

             

Zdravie a pohyb 
Zdravotná telesná 

výchova 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Spolu: povinná časť + voliteľné hod. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

 

 



Poznámky 

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre     

každý učebný plán. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. 

Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti 

žiakov so zdravotným znevýhodnením 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 (§ 2 ods. 14 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.). Tieto spôsoby 

vyučovania musia byť prerokované na pedagogickej rade a schválené riaditeľom školy. 

2. V školskom učebnom pláne prípravného ročníka boli voliteľné hodiny využité na 1 

vyučovaciu hodinu v predmete individuálna logopedická intervencia. 

3. V školskom učebnom pláne 1. až 10. ročníka boli voliteľné hodiny využité na posilnenie 

povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu hodinu 

v predmete rozvíjanie komunikačnej schopností. 

4. V školskom učebnom pláne prípravného 7. až 10. ročníka boli voliteľné hodiny využité 

na posilnenie povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu 

hodinu v predmete rozvíjanie sociálnych zručností. 

5. V školskom učebnom pláne  4. až 6. ročníka boli voliteľné hodiny využité na posilnenie 

povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu hodinu 

v predmete rozvíjanie grafomotorických zručností. 

6. V školskom učebnom pláne 7. a 10. ročníka boli voliteľné hodiny využité na posilnenie 

povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 0,5 hodiny v predmetoch 

informatika, pracovné vyučovanie. 

7. V školskom učebnom pláne v prípravnom až 3. ročníku a 5. až 6. ročníku boli voliteľné 

hodiny využité na posilnenie povinnej týždennej dotácie bez  rozšírenia obsahu učiva o 

1 vyučovaciu hodinu v predmete pracovné vyučovanie. 

8. V prípravnom až 3. ročníku vyučovacia hodina predmetu rozvíjanie komunikačných 

schopností  môže byť  delená, v prípade potreby. 

9. Predmety s časovou dotáciou 0,5 hodiny týždenne je možné vyučovať ako 

jednohodinové každý druhý týždeň alebo ich spojiť blokovou výučbou. 

10. Predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať  aj v blokových celkoch. 

11. Predmet výtvarná výchova je možné vyučovať aj v dvojhodinových celkoch každý 

druhý týždeň.  

12. Pri vyučovaní predmetu informatika delíme triedu, v prípade potreby, na skupiny tak, 

aby pri jednom počítači sedel jeden žiak. 



13. Vyučuje sa jeden z predmetov etická výchova alebo náboženská výchova podľa záujmu 

žiakov a ich rodičov, resp. zákonných zástupcov. Na vyučovanie týchto predmetov je 

možné tvoriť skupiny z rôznych tried s počtom žiakov podľa platných predpisov. 

Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka  sa  uvedie „absolvoval-a / 

neabsolvoval-a.“ 

14. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. 

15. Skupinu na vyučovanie voliteľných predmetov a skupinu na vyučovanie nepovinných 

predmetov možno zriadiť, ak sa na vyučovanie prihlásia aspoň štyria žiaci. 

16. Skupina zdravotnej telesnej výchovy sa zriadi pri počte najmenej štyroch žiakov.         V 

skupine je najviac osem žiakov. 

17. Počet žiakov v skupine sa určí spravidla aj zohľadnením priestorových, personálnych 

a finančných podmienok školy, charakteru činnosti žiakov, náročnosti predmetu 

a požiadaviek na BOZP. 

18. V rámci vyučovania je možná individuálna práca so žiakmi zabezpečovaná odbornými 

zamestnancami CŠPP pri škole s cieľom systematickej korekcie, terapie alebo 

reedukácie postihnutia, narušenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.10  Školský vzdelávací program pre prípravný, 1. - 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím 

 

Ciele výchovy a vzdelávania 

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím sa podļa § 94 ods. 2 písm. f) 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 podļa vzdelávacieho 

programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s 

mentálnym postihnutím. 

Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami 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 základnej škole 

pre žiakov  s autizmom, v špeciálnych triedach základných škôl alebo pri individuálnom 

začlenení. 

Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s 

autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v 

školách, kde sú vzdelávaní. 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím je rozvinutie kľúčových kompetencií 

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

integrovanie do spoločnosti. 

 

Stupeň vzdelania 

 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom 

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

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

doložkou. 

 

Profil absolventa 

 

Žiak je pripravený na ďalšie vzdelávanie a prípravu na povolanie v triede s individuálnym 

vzdelávacím programom v praktickej škole alebo v odbornom učilišti v oblasti komunikácie, 

sociálnych a manuálnych zručností. 

 

Vzdelávacie oblasti 

Obsah vzdelávania pre žiakov s AU alebo PVP s MP tvoria vzdelávacie oblasti, ktoré obsahujú 

jednotlivé vyučovacie predmety. Obsah a ciele jednotlivých vyučovacích predmetov sa 

prispôsobujú individuálnym osobitostiam každého žiaka. Učiteľ obsah tvorivo rozvíja, 

rozširuje alebo redukuje, v závislosti od potenciálu a osobnostných vlastností každého žiaka. 

 



VYUĆOVACIE PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV S AUTIZMOM ALEBO 

ĎALŠÍMI PERVAZÍVNYMI VÝVINOVÝMI PORUCHAMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ VYUČOVACIE PREDMETY 

 

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA  

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ 

SCHOPNOSTI A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

INDIVIDUÁLNA LOGOPEDICKÁ 

INTERVENCIA 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH 

ZRUČNOSTÍ A PÍSANIE 

 

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/NÁBOŽENSTVO 

ČLOVEK A SVET PRÁCE PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

 

UMENIE A KULTÚRA 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB  TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

Charakteristika, špecifiká, dĺžka výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania 

Charakteristika výchovy a vzdelávania 

Do skupiny pervazívnych vývinových porúch sú zahrnuté tieto diagnostické kategórie: Detský 

autizmus (F84.0), Atypický autizmus (F84.1), Rettov syndróm (F84.2), Iná detská 

dezintegratívna porucha v detstve (F84.3), Hyperaktívna porucha spojená s duševnou 

zaostalosťou a stereotypnými pohybmi (F84.4), Aspergerov syndróm (F84.5), Iná pervazívna 

vývinová porucha (F84.8), Pervazívna vývinová porucha, bližšie neurčená (F84.9). MKCH-10-

SK- 2016. 

 

Obsah vzdelávania určený pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

predmetoch možno určiť rôznu úroveň obsahu vzdelávania. 

Ak žiak vďaka systematickej špeciálnopedagogickej starostlivosti prejaví vyššiu úroveň 

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

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

úloh vychádzajúcich z pôvodne nastavenej úrovne obsahu vzdelávania v niektorom predmete, 

je nevyhnutné prejsť na ich nižšiu úroveň, alebo sa vrátiť k upevňovaniu učiva 

predchádzajúceho ročníka. 

 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 

 Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím sa vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

 Obsah a ciele obsiahnuté v obsahu vzdelávania sa prispôsobujú individuálnym 

osobitostiam každého žiaka. 

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

alebo redukovať) v závislosti od potenciálu a osobnostných vlastností každého žiaka. 

Môže sa stať, že stav žiaka si bude vyžadovať také tempo práce, ktoré nedovolí v 

priebehu jedného školského roka splniť ciele vyučovacieho predmetu príslušného 

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

pre nadväznosť učiva, začne neprebratým učivom predchádzajúceho ročníka a nie 

učivom toho ročníka, do ktorého žiak postúpil. Z uvedeného vyplýva, že žiak s 

autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou s mentálnym postihnutím 

môže posledný ročník svojej školskej dochádzky ukončiť aj učivom nižšieho ročníka. 

 Pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s 

mentálnym postihnutím nie sú určené vzdelávacie štandardy pre jednotlivé ročníky, 

ktoré by bolo nutné splniť pre postup do ďalšieho ročníka. 

 Vyučujúci uplatňuje primeranosť nárokov na základe dispozícií žiaka, ktoré majú vplyv 

na prognózu jeho vývinu s cieľom zlepšovať jeho vedomosti, zručnosti a návyky a 

zvyšovať tým jeho šance na zlepšovanie kvality jeho života. 

Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím môžu byť vzdelávaní: 

a) v základných školách pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami podľa individuálneho vzdelávacieho programu, 



b) v špeciálnej triede pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami  základnej školy podľa individuálneho vzdelávacieho programu, 

c) v triede základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu. 

 

Dĺžka výchovy a vzdelávania 

Základná škola pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s 

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

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

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

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

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

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

dokumentácii sa vyznačuje ten postupový ročník, ktorého obsah vzdelávania žiak v príslušnom 

školskom roku plní; rok školskej dochádzky sa vyznačí podľa jeho skutočného poradia. 

 

Podmienky prijímania 

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

súlade s § 19 zákona č. 245/2008 Z .z. 

Podmienkou prijatia žiaka do triedy s autizmom alebo s ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím je špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika 

predložená školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie príp. CŠPP, odborná 

lekárska diagnostika (najmä od detského psychiatra, neurológa) a písomná žiadosť rodiča alebo 

zákonného zástupcu. 

 

Vzdelávacie štandardy 

Pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím nie sú určené vzdelávacie štandardy. 

 

 

 

 

 



Rámcový učebný plán pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím 

 

Poznámky : 

1. Vyučovacia hodina má 45 minút s prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným 

znevýhodnením. 

2. Voliteľné hodiny sa používajú na doplnenie hodín predmetov uvedených v štátnom 

vzdelávacom programe na prehĺbenie obsahu a na rozvíjanie kompetencií žiakov 

vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho prorgamu. 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

 

 

Vyučovací predmet 

p
r
íp

ra
v

n
ý
 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 
2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 

rozvíjanie 

komunikačnej 

schopnosti 

a sociálnych 

zručností 

8 7+1 8 8 7 4 4 2 2 2 

Individuálna 

logopedická 

intervencia 

1          

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností a písanie 

1 1 1+1 1+1 1+1      

Matematika a 

práca 

s informáciami 

matematika 3 3+1 4 4 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 

informatika        1 1 1 

Človek 

a príroda 

vecné učenie  1 1 1       

fyzika        1 1 1 

chémia          1 

biológia        1 1 1 

Človek 

a spoločnosť 

vlastiveda     2 3 3    

dejepis        1 1 1 

geografia        1 1 1 

občianska náuka        1 1 1 

Človek 

a hodnoty 

etická výchova 

/náboženská výchova 
     1 1 1 1 1 

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie 
1 2 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 

Umenie 

a kultúra 

hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Zdravie 

a pohyb 

telesná a športová 

výchova 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Spolu: povinná časť + voliteľné hod. 
20 22 24 24 24 25 25 26 26 27 



3. Voliteľná hodina v prípravnom ročníku je využitá na zavedenie nového predmetu 

Individuálna logopedická intervencia v rozsahu 1 hodina týždenne. 

4. Vyučovacia hodina ILI je delená. Logopéd pracuje so žiakmi individuálne. Ostatní 

žiaci pracujú v triede pod vedením druhého pedagóga, ktorý s nimi realizuje kolektívne 

cvičenia a činnosti zamerané na fixáciu a automatizáciu vyvodených hlások, rozvoj 

komunikačných schopností v súlade s odporúčaním logopéda.  

5. V školskom učebnom pláne 1. ročníka boli voliteľné hodiny využité na posilnenie 

povinnej týždennej dotácie bez rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu hodinu 

v predmete rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností. 

6. V školskom učebnom pláne 2. ročníka až 4. ročníka boli voliteľné hodiny využité na 

posilnenie povinnej týždennej dotácie bez rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu 

hodinu v predmete rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie. 

7. V školskom učebnom pláne 1. ročníka, 5.ročníka až 9. ročníka boli voliteľné hodiny 

využité na posilnenie povinnej týždennej dotácie bez rozšírenia obsahu učiva o 1 

vyučovaciu hodinu v predmete matematika.  

8. V školskom učebnom pláne 2. ročníka až 9. ročníka boli voliteľné hodiny využité na 

posilnenie povinnej týždennej dotácie bez rozšírenia obsahu učiva o 1 vyučovaciu 

hodinu v predmete pracovné vyučovanie.  

9. Voliteľné hodiny sa využívajú na posilnenie počtu hodín základného učiva za účelom 

upevnenia a utvrdenia predpísaného učiva, na využívanie moderných informačných 

a komunikačných technológií.  

10. S prihliadnutím na žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami sa budú uplatňovaťaj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením 

vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním 

prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami ( § 2 ods.14 

vyhlášky č. 322/2008 Z.z. ).   

11. Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových 

celkoch. 

12. Vyučovací predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch 

každý druhý týždeň. 

 

 

 

 



Vyučovací jazyk 

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky.  

 

Organizačné podmienky na vzdelávanie 

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa individuálnych vzdelávacích programov. 

 

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.“ 

 

Povinné personálne zabezpečenie 

 

Pedagogickí zamestnanci 

 spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

 preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej 

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

triedy, 

 riadia svoje sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom 

raste, ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky 

podporujúcej komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho riešenia 

problémov. 

Vedúci pedagogickí zamestnanci 

 svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvárajú 

predpoklady pre fungujúci, motivovaný spolupracujúci kolektív s profesionálnou 

klímou a podporujúcim prostredím, 

 starajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu a vytvárajú 

pre tento ich rast podmienky, 

 sú schopní poradiť učiteľom a obhájiť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by 

nepriaznivo ovplyvňovali ich pedagogické pôsobenie. 

Asistent učiteľa 

 pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov s autizmom alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, ak si to vyžaduje 

výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia. 



Školský psychológ, špeciálny pedagóg a logopéd 

 vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, terapie a prevencie. 

 

 

Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie 

 

 Učebňa (trieda) vybavená viacúčelovým výškovo nastaviteľným nábytkom, s 

priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania, 

 učebňa pre jednotlivé vzdelávacie oblasti (predmety) vybavené špeciálnym nábytkom, 

prístrojmi, nástrojmi, pomôckami, technikou, materiálmi, 

 v multimediálnej učebni s interaktívnou tabuľou, 

 v audiovizuálnej triede, 

 priestory na individuálne vzdelávanie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, 

 v telocvični školy, ktorá poskytuje možnosť relaxačného využitia, 

 v školskej kuchynke vybavenej kuchynskou linkou, mikrovlnnou rúrou, ručnými 

i elektrickými spotrebičmi, 

 na školskom pozemku,  

 priestory pre prípravné práce učiteľa, priestory na uloženie pomôcok, 

 priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (školský klub detí, záujmové krúžky a 

voľnočasové aktivity) vybavené pracovným a odpočinkovým nábytkom, priestormi pre 

učenie,    s pomôckami pre relaxáciu, 

 multisenzorická miestnosť – snoezelen, 

 priestory pre stravovanie rešpektujúce hygienické normy a špecifiká individuálnych 

potrieb žiaka s autizmom alebo ďalšej pervazívnej vývinovej poruchy, 

 priestory pre vedenie školy a potrebných nepedagogických zamestnancov (miestnosť 

riaditeľa, zástupcu, výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga, školského psychológa 

a pod.),so zodpovedajúcim technickým vybavením a nábytkom, 

 miestnosť pre uskladnenie učebníc, archív, 

 priestory pre odkladanie odevov a obuvi (šatne), 

 spoločné priestory pre hygienu, vrátane WC,žiakov a žiačky, učiteľov a učiteľky, 

 ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy. 

 

 

 

 



 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

 

A. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

B. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

C. Hodnotenie školy 

 

A. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Základné ustanovenia o hodnotení a klasifikácii žiakov sú obsiahnuté v: 

 Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie  

 Metodický pokyn č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s PAS s MP – primárne vzdelávanie 

 Vnútroškolská smernica č.4/2017 Kritéria pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

 V zmysle pedagogicko – organizačných pokynov na príslušný školský rok  

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

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy 

a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je kladná motivácia hodnotenia práce žiaka ,  

povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Výsledky hodnotenia sa rodič dozvie cez žiacku knižku, na triednych rodičovských združeniach 

alebo pri osobnej návšteve školy. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a 

spôsobilosťami. 

Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so 

spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy: 

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 

2. Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 

3. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na   

úspešných a  neúspešných. 

4. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 

5. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 

6. Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 

7. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov a 

pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 

rôznych činnosti žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby s 

psychologickými pracovníkmi. 

4   VNÚTORNÝ  SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA 

 



8. Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 

9.         Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. 

10.       Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 

12.      Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou. 

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú 

prácu, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na 

rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom 

predmete. Obdobie hodnotenia: 

 Denne  

 Mesačne 

 Štvrťročne 

 Polročne  

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno - vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

 sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov 

a talentu, 

 sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

 rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, 

didaktické testy ), 

 konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami alebo odbornými 

zamestnancami, 

 zariadení výchovného, psychologického a  špeciálno-pedagogického 

poradenstva a prevencie, 

 rozhovormi so žiakom. 

Žiaci sú vedení k sebahodnoteniu a hodnoteniu kolektívom tak, aby každý žiak mal možnosť 

zažiť úspech. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi zásadou, že zisťovať a 

hodnotiť treba to, čo žiak vie. Hodnotenie bude predovšetkým prostriedkom motivácie. Na 

hodnotenie žiakových výsledkov sa využíva: 

 neformálne, formálne, diagnostické, priebežné, záverečné hodnotenie, hodnotenie 

priebehu výkonu, hodnotenie výsledku. 

 

 

Hodnotenie uskutočňujeme na základe kritérií:  



 pri hodnotení berieme do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 

školský výkon,  

 hodnotenie žiaka je proces, je súčasťou učenia,  

 hodnotenie odpovedá cieľom a metódam učenia,  

 pri hodnotení sa zameriavame na správnosť postupu a výsledku činnosti žiaka, 

neposudzujeme kvalitu žiaka (šikovný, pracovitý),  

 pri hodnotení posudzujeme individuálny pokrok žiaka, nie skupinovú normu,  

 najskôr zhodnotíme klady, potom sa vyjadríme k nedostatkom,  

 hodnotiace výroky musia byť zrozumiteľné,  

 žiaci musia byť oboznámení, podľa akých pravidiel budú hodnotení,  

 okrem obsahu vzdelávania hodnotíme žiakovu schopnosť riešiť problémové situácie, 

úroveň komunikácie, zmeny v správaní,  

 súčasťou hodnotenia je sebahodnotenie žiaka, vzájomné hodnotenie medzi žiakmi,  

 žiakom poskytujeme priestor pre tvorbu kritérií hodnotenia vybraných činností,  

 žiak sa môže ospravedlniť, že nie je pripravený, ale dohodne si s vyučujúcim termín 

ďalšieho preskúšania.  

Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môže zákonný 

zástupca žiaka požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie žiaka. 

Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade s právnymi predpismi. 

 

Slovné hodnotenie 

Základné pravidlá pre použitie slovného hodnotenia 

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

 Slovné hodnotenie zahŕňa posúdenie výsledkov vzdelávania žiaka v jeho vývoji, 

ohodnotenie snahy a prístupu k učeniu v súvislostiach, ktoré ovplyvňujú jeho výkon. 

 Obsahuje tiež zdôvodnenie hodnotenia a odporúčania, ako predchádzať prípadným 

neúspechom žiaka a ako ich prekonávať. 

 V priebehu vzdelávania sú rodičia žiakov informovaní formou stručného slovného 

hodnotenia žiakovej činnosti v žiackych knižkách.  

 Rodičia sa dozvedajú o špecifických schopnostiach žiaka, ktoré je potrebné rozvíjať, 

o spôsoboch nápravy nedostatkov, o pozitívnych zmenách. 

Slovné hodnotenie formulujeme v zmysle pozitívnej motivácie, podpory osobného rozvoja 

žiaka a prihliada na jeho aktuálny psychický i fyzický stav. V edukačnom procese sa 

uskutočňuje priebežne a celkovo. 



Slovné hodnotenie obsahuje: 

 konkrétne informácie o výsledkoch dosiahnutých v predmete, ich porovnanie s 

predchádzajúcimi výkonmi žiaka, informácie o miere splnenie požiadaviek daného 

predmetu, 

 opis správania pri výučbe, spôsob zvládania požiadaviek kladených na žiaka, 

 posúdenie individuálnych vlastností žiaka, ak majú vzťah k sledovanému pokroku vo 

vývoji jeho osobnosti, 

 hodnotenie má informatívnu a korekčnú funkciu. 

Evalvácia pedagóga je zameraná na písomné práce žiakov, ústne odpovede žiakov i výsledky 

ich pracovnej činnosti. V autoevalvačnom procese tvorí portfólio žiaka, ktoré má aj 

diagnostický charakter. Pedagóg uskutočňuje konzultácie podľa potreby s ostatnými 

pedagogickými zamestnancami a s odbornými zamestnancami školy, prípadne inými 

odborníkmi. Metódu hodnotenia zvolí po zvážení jej vhodnosti resp. nevhodnosti vzhľadom na 

stupeň postihnutia žiaka.  

Kritériá slovného hodnotenia prospechu žiakov 

 Zvládnutie výstupov jednotlivých vyučovacích predmetov v rámci individuálnych 

možností žiaka, vždy je nutné prihliadať ku všetkým prípadným ďalším postihnutiam 

žiaka. 

 Aktivita a záujem pri riešení zadaných úloh. 

 Dosiahnutá manuálna zručnosť. 

 Zlepšovanie úrovne komunikačných zručností. 

 Zmeny v zručnostiach a postojoch. 

 Schopnosť vykonávať zmysluplne zadané činnosti. 

 Práca s učebnými materiálmi. 

 Schopnosť samostatnej práce. 

 Použitie naučeného v praktickom živote. 

 Plnenie svojich povinností. 

 Schopnosť spolupráce (zapojenie do skupinovej práce, projektových dní). 

 Individuálne pokroky žiaka v sledovaných oblastiach. 

Žiak musí byť z  predmetu pravidelne hodnotený, minimálne 2x v štvrťročnom hodnotiacom 

období. 

Formy overovania vedomostí a zručností žiakov: 

 ústne - komunikačné zručnosti v rôznych situáciách, 



 písomné práce - záznamy v zošitoch, úprava písomného prejavu, domáce úlohy, 

 vypracovaním grafickej práce, 

 za praktickú činnosť, 

 pohybovú činnosť (v závislosti od zdravotného postihnutia žiaka), 

 za projektovú činnosť,  

 samostatné, prípadne skupinové spracovanie prác k danej téme (najmä tvorivej 

činnosti). 

Formu skúšania určí učiteľ vzhľadom na individuálne možnosti a schopnosti žiaka. Od učiteľa 

závisí, akým spôsobom bude žiaka hodnotiť - slovne, obrázkom, pečiatkou  a podobne. 

Hodnotenie výchovných predmetov  má mať motivačný charakter. 

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutie triedneho učiteľa, pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie 

riaditeľa školy. Akékoľvek výchovné opatrenie musí byť okamžite oznámené v písomnej forme 

rodičom alebo zákonným zástupcom žiaka. Opatrenie sa zaznamenáva do osobného žiaka 

a triedneho výkazu. Neuvádza sa na vysvedčení. Podrobnosti  hodnotenia a klasifikácie žiakov 

sú uvedené v metodických pokynoch. 

 

B. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov v edukačnom procese školy prebieha podľa 

vnútorného systému kontroly, ktorý je rozpracovaný ako súčasť plánu práce školy na príslušný 

školský rok. 

Vnútroškolská kontrola je východiskom pre úspešnú riadiacu prácu, podmienkou pre kvalitnú 

realizáciu cieľov a úloh, ako aj prostriedkom na zvýšenie disciplíny v práci, zodpovednosti a 

aktivity pracovníkov. Vnútorný systém kontroly sa  zameriava hlavne na celkový priebeh 

výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích programov, na 

dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií. Na zabezpečenie vyučovania didaktickou 

technikou a ostatným materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas 

vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru 

vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov 

Kritériá, na základe ktorých budeme hodnotiť zamestnancov školy: 

 Kritériá na priznávanie osobných príplatkov a odmien podľa  Vnútorného mzdového 

poriadku SŠ Pezinok. 

 Dodržiavanie pracovných povinností 

 Rozhovor 

 Pozorovanie 



 Hospitácie  

 Vzťah žiakov k učiteľovi 

 Práca učiteľa nad rámec jeho povinností 

 Ochota učiteľa spolupracovať na projektoch školy 

 Sebavzdelávanie učiteľa 

 Hodnotenia pedagogických zamestnancov manažmentom školy 

Do vnútroškolského systému kontroly a hodnotenia sú zapojení okrem riaditeľa školy, dvoch 

zástupkýň aj vedúci predmetových komisií. 

Konkrétny plán vnútroškolskej kontroly je súčasťou plánu práce školy na každý školský rok. 

Oblasti hodnotenia učiteľov: 

 plnenie pracovných povinností a úloh, plnenie cieľov školy, vedenie pedagogickej agendy,   

 vedenie a práca so žiakmi (kvantita, kvalita práce, produktivita práce, dosiahnuté výsledky so 

žiakmi, plnenie termínov), 

 fungovanie v pracovnom tíme, pracovné a spoločenské správanie (interpersonálne vzťahy, 

spolupráca), 

 komunikácia, flexibilita, ochota, schopnosť rozhodovať, schopnosť viesť spolupracovníkov, 

spolupráca s rodičmi žiakov, 

 úsilie učiteľa venované osobnému rozvoju (vzdelávanie, rozvoj vedomostí a zručností, 

schopností). 

 

C. Hodnotenie školy 

Škola má ciele, ktoré sú stanovené v koncepčnom  zámere  školy, ktorý je súčasťou plánu práce 

školy na každý školský rok  a v školskom vzdelávacom programe. 

Pravidelne sledujeme a hodnotíme: 

 Priebeh vzdelávania 

 Podmienky na vzdelávanie 

 Dodržiavanie pracovného poriadku 

 Sociálno-emočnú klímu školy 

 Výchovno-vyučovací proces – metódy a formy vzdelávania 

 Výsledky vzdelávania 

 Účasť žiakov na súťažiach 

 Riadenie školy 

 Úroveň výsledkov práce školy 

 Spoluprácu so zriaďovateľom 

 



Kritériom pre nás je: 

 Spokojnosť žiakov a rodičov 

 Spokojnosť učiteľov – dobrá sociálna klíma v škole 

 Kvalita výsledkov 

 Dobré meno školy 

Nástroje na zisťovanie stavu školy: 

 Osobný kontakt s rodičmi 

 SWOT analýza 

 Dotazníkové zisťovanie 

Oblasti hodnotenia školy 

Personálne podmienky vzdelávania 

 odborná kvalifikácia pedagogických zamestnancov, 

 odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov, 

Materiálno-technické podmienky vzdelávania 

 kvalita a využitie priestorov školy, 

 kvalita a využívanie pomôcok. 

Finančné podmienky vzdelávania 

 priame neinvestičné výdavky školy, 

 príspevky od zriaďovateľa, 

 ďalšie zdroje - príspevky rodičovského združenia,  dary. 

Priebeh vzdelávania  

 školský vzdelávací program, 

 učebné plány školy, 

 individuálne vzdelávacie plány, 

 vedenie pedagogickej dokumentácie, 

 kontrolná činnosť v oblasti napĺňania učebných plánov. 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

 rozvrh hodín, 

 vnútorný poriadok školy, 

 informačný systém pre rodičov a žiakov, 

 prevencia sociálno-patologických javov, 

 klíma školy. 

Plánovanie a príprava vyučovania 

 súlad vyučovania s cieľmi základného vzdelávania, 



 vhodná stratégia stanovenia cieľov v jednotlivých triedach, 

 rešpektovanie individuálnych potrieb vzdelávania žiakov, 

 nadväznosť preberaného učiva, 

 začlenenie a využívanie prierezových tém. 

Vyučovacie metódy a formy 

 riadenie vyučovania, 

 sledovanie a plnenie stanovených cieľov, 

 podpora osobnostného a sociálneho rozvoja žiakov, 

 možnosť   sebarealizácie   žiakov,   uplatnenie   individuálnych   možností,   potrieb 

a skúseností, 

 využívanie metód aktívneho, zážitkového učenia, experimentovania, objavovania, prác 

s chybou, 

 vyučovanie frontálne, skupinové, individuálne, 

 rešpektovanie individuálneho tempa, možnosti relaxácie žiakov, 

 odborná správnosť vyučovania. 

Interakcia a komunikácia 

 pravidlá komunikácie medzi učiteľmi a žiakmi, medzi žiakmi navzájom, 

 možnosť vyjadrovania vlastného názoru, argumentácie, diskusie, 

 vzájomný rešpekt, výchova k tolerancii, 

 vyváženosť verbálneho prejavu učiteľov a žiakov, 

 príležitosť k samostatným rečovým prejavom žiakov. 

Spolupráca školy s rodičmi a inými subjektmi 

 rada školy, 

 triedne rodičovské združenia a konzultácie pre rodičov, 

 konzultácie s výchovným poradcom. 

Škola a región 

 prepojenie školy s obcou a regiónom, 

 prezentácia školy na verejnosti, 

 články o škole v regionálnej tlači. 

Starostlivosť školy o voľný čas žiakov 

 záujmové útvary, 

 organizácia jednorazových akcií. 

Organizácia prevádzky školy 

 organizačná štruktúra školy, 



 delegovanie právomocí a pracovné náplne, 

 poradné a metodické orgány, 

 prenos informácií vo vnútri školy, 

 systém vnútorných smerníc a pokynov riaditeľa. 

Systém vedenia a hodnotenia pracovníkov 

 vedenie pedagogických pracovníkov, 

 vedenie začínajúcich a nekvalifikovaných učiteľov, 

 vedenie nepedagogických pracovníkov pri zaisťovaní prevádzky školy, 

 hospitačná a kontrolná činnosť, 

 hodnotenie zamestnancov. 

Finančné a materiálne zabezpečenie školy 

 plánovanie finančnej oblasti, 

 plánovanie v oblasti materiálno technickej, 

 systém finančnej kontroly, 

 inventarizácia majetku. 

Výsledky vzdelávania žiakov 

 úroveň predstavivosti a fantázie v tvorivých činnostiach, 

 pohybová úroveň žiakov, 

 úroveň komunikačných spôsobilostí, 

 mimoriadne výsledky a úspechy žiakov, 

 žiacke práce, písomnosti, výrobky, 

 vystúpenie, koncerty, výstavy, 

 súťaže,  

 prospech a správanie žiakov, 

 pochvaly a výchovné opatrenia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha podľa plánu kontinuálneho 

vzdelávania a podľa aktuálnych ponúk odborných vzdelávacích seminárov na príslušný 

kalendárny rok. Riaditeľ školy vytvára podmienky a podporuje odborný rast pedagogických 

a odborných zamestnancov. V rámci sebavzdelávania zamestnanci študujú odbornú literatúru, 

vzájomne diskutujú a konzultujú na pedagogických radách a na zasadnutiach metodických 

orgánov na rôzne odborné témy. Poradné orgány riaditeľa školy sa podieľajú na internom 

vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov – vzájomne si odovzdávajú informácie 

zo vzdelávacích aktivít. Sledujú aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích 

programoch, pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na webových 

sídlach: www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siou.sk, www.vudpap.sk a ďalších. 

Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je 

podrobne rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

a odborných zamestnancov, vypracovanom v súlade so zákonom č. 390/2011 Z.z. ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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