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I. Všeobecná charakteristika špeciálnej  triedy      

  

1. Veľkosť  špeciálnych tried 

 

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

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

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

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

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

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

vzdelávaní na odborných učilištiach. 

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

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

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

zdravotným znevýhodnením, v špeciálnych triedach základných škôl alebo pri individuálnom 

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

žiakov s mentálnym postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa príslušných vzdelávacích programov pre deti 

a žiakov s mentálnym postihnutím. Realizujeme s využitím špeciálnych učebných pomôcok 

a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami 

podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka poskytuje bezplatne škola, v 

ktorej sa vzdeláva. 

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

žiaci navštevujú záujmové krúžky, ktoré ponúka základná škola.    



2. Charakteristika žiakov  

         

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

podľa variantu A a variantu B. 

3. Charakteristika pedagogického zboru  

     

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

kvalifikovaní. Každá trieda má svojho asistenta. 

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

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

odborníkmi CPPPaP a CŠPP v Michalovciach, 

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

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

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

prejavmi šikanovania, 

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

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

oblasti, 

- koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, 

 Vyučujúci zabezpečujú pre žiakov okrem výučby aj voľnočasové aktivity – záujmové   

            krúžky a akcie pri rôznych príležitostiach. 

 

4.1  Prijatie žiaka do špeciálnej triedy 

 

Žiakmi špeciálnej triedy sú žiaci, ktorým bol diagnostikovaný niektorý so stupňov MP, žiaci so 

ŠVVP. 

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

a predškolské zariadenie.  

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

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

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

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



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

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

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

zdravotné znevýhodnenie nemôžu vzdelávať v bežnej triede základnej školy. 

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

prevencie alebo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva vykoná diagnostické vyšetrenie 

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

žiaka do špeciálnej triedy. 

Žiak sa prijíma na základe jeho zdravotného znevýhodnenia zdokumentovaného vo vyplnenom 

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

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

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

príslušnej školy. 

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

vzdelaní 

 

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne:  

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

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

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

  

5. Projekty 

 

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

z bežných tried.            

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

 Rodičia majú možnosť sa pravidelne informovať o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

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

individuálnym pohovorom.  

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

z bežných tried.  

      



7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

 

 Podmienkou vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je aj primerané materiálno-

technické vybavenie.  

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

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

Chýba nám  relaxačná miestnosť. 

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

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

počítačov s pripojením na internet. 

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

znevýhodneného prostredia sa stravujú za symbolický poplatok. 

 

8. Škola ako životný priestor  

  

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

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

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

medzi žiakmi a pedagógmi... 

         

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

 

V Špeciálnych triedach sa  vykonávajú :  

- pravidelné poučenie žiakov o ochrane zdravia pri práci, 

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

- pravidelné školenie zamestnancov o požiarnej ochrane, 

- sú vykonávané pravidelné kontroly BOZP a PO, 

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

režim vyučovania s ohľadom na vek a všetky zdravotné i mentálne špecifiká žiakov, 

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

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

 

 



II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

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

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

vzdelávacom programe pre žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

1. Pedagogický princíp v špeciálnej  triede 

Ciele výchovy a vzdelávania 

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových   

kompetencií žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich 

cieľov: 

- poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a  prírodného 

prostredia, 

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

sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti, 

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

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

samého, 

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

ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote, 

- vyvážene rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť 

(vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať, 

- podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií, najmä otvorene  

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

seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, 

učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu, 

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

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

a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami, 

- naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť 

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



 

Čiastkové vzdelávacie ciele špeciálnej triedy 

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

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

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

prípadne v domácnosti. 

Na vyučovaní vedieme žiakov ku kooperatívnemu učeniu a správaniu.  

Počas celého vzdelávania vedieme žiakov k nadobúdaniu sociálnych zručností. 

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

2. Stupeň vzdelania 

 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 

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

vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 1). 

 

3. Profil absolventa   

 

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

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

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

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

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

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

kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť osobnosti žiaka. 

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

matematická gramotnosť, spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne 

a občianske spôsobilosti. 

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

pokračovať v ďalšom  vzdelávaní na odborných učilištiach a praktických školách.  

 



3.1 Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia (variant A) má osvojené tieto kľúčové kompetencie : 

 

a) sociálne komunikačné kompetencie  

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

narušenej  komunikačnej schopnosti, 

- rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, 

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

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

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

- je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

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

- rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne, 

- je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom, 

- rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na nich 

adekvátne reagovať podľa  svojich možností, 

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie, 

- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje 

multikultúrne odlišnosti detí a dospelých, 

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

- preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny, 

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

harmonické vzťahy, 

b) kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

- dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh 

a praktického života, používa pri tom konkrétne myslenie, 

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

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

medzi predmetmi a javmi, 

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

ochraňovať prírodu  pre budúce generácie, 

 

c) kompetencie  v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, 



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

- chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

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

d) kompetencia  učiť sa učiť sa 

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

- získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach, 

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

- prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

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

e) kompetencia  riešiť problémy 

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

úrovni a   skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie, 

- dokáže popísať problém,  

- v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc, 

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie  

- uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti, 

- dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

- uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí, 

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

- pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb, 

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

- dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

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

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

trávením voľného času, 

- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním 

prispieva k dobrým  medziľudským vzťahom, 

 

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

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti ,  

- 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 kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 



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

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



3.2 Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov so stredným stupňom 

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

a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

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

komunikačnej schopnosti, 

-  rozumie obsahu jednoduchého písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, 

  -  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 nich adekvátne 

reagovať podľa svojich možností, 

-  rešpektuje dospelých, 

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

prijateľným spôsobom kontakty s druhými, 

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

 -  dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh a   

praktického života, používa pri tom konkrétne myslenie, resp. názorné vyobrazenie 

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

-  chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať vzťahy medzi 

predmetmi a javmi, 

-     je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby ochraňovať prírodu, 

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

-   ovláda elementárne spôsoby práce s počítačom, 

-   prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, 

-   chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť 

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

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

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

-   teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých., 



-   získané vedomosti, zručnosti a návyky dokáže s pomocou uplatniť v praktických situáciách, 

e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

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

-   v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc, 

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

-   uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti, 

-   uvedomuje si, že má svoje práva a aj povinnosti, 

-   čiastočne dokáže odhadnúť dôsledky svojich činov, 

-   pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb, 

-   je schopný počúvať, vysloviť svoj názor a prijať názor iných, 

-   dokáže spolupracovať v skupine, 

-   je ohľaduplný k iným ľuďom, 

-   uvedomuje si potrebu ochrany svojho zdravia, 

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

-   vníma krásu umeleckých diel, ľudových tradícií, produktov ľudskej práce, 

-   pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

-   správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

-   ovláda základné pravidlá a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

-   nepoškodzuje kultúrno-historické dedičstvo a pozná ľudové tradície. 

 

4. Pedagogické stratégie 

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

samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie, pričom tieto kompetencie vzťahujeme predovšetkým 

k praktickej využiteľnosti v každodennom živote. Metódy, formy i organizácia vyučovacej hodiny 

je plne v kompetencii kvalifikovaných pedagógov v špeciálnych triedach.  

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať predovšetkým v aktuálnych interpersonálnych 

vzťahoch v triede a v širšom sociálnom prostredí školy, riešením každodenných problémov, ich 

analýzou, hodnotením a navrhovaním vhodnejších spôsobov riešenia konkrétnych situácií. 

Osobnostný rozvoj žiakov ďalej budeme rozvíjať prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré sú 

zamerané na sebapoznanie. 



 Špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so zdravotným znevýhodnením, ich 

rodičom a zamestnancom školy.  

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

Predovšetkým budeme pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom, efektívnym využívaním 

voľného času i vlastným príkladom.  

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

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

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

prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 

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

rodičovstvu sú zapracované do všetkých predmetov. 

 

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

metódy a formy:  

- slovné metódy  

- názorné metódy  

- dramatická výchova  

- vychádzky  

- exkurzie  

- súťaže  

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

tiež závisí predovšetkým od zloženia triedy (veková štruktúra žiakov, variant, v ktorom sú 

vzdelávaní), od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, všetko pri rešpektovaní zdravotných 

a mentálnych osobitostí žiakov špeciálnych tried.  

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

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

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

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

inštruktáž, projektová metóda.  

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

a textom, samostatné vyhľadávanie učebnej látky prostredníctvom informačnej a komunikačnej 

techniky a experimentovanie.  

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

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

našich žiakov najdôležitejšia.  



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

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

v skupinách, samostatne, frontálne, vo dvojiciach .  

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

vyhľadávanie zaujímavostí o preberanom učive na internete,  precvičovanie učiva pomocou 

rôznych edukačných programov. 

 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

- zabezpečovanie stravovania všetkých žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

- zabezpečovanie školských potrieb pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

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

nadácie a projekty, 

- široká ponuka záujmových útvarov 

 

6. Vzdelávacie oblasti 

 

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

stupňom mentálneho postihnutia.. 

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

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

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

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

samozrejmosťou. Poskytovanie vzdelávania i v oblasti najmodernejších technológií vyplýva z 

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

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

zdravého spôsobu života.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Učebný plán 

 

Platný od 1.9.2021 

 

 

ISCED1  

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

s vyučovacím jazykom slovenským 

 

vzdelávacia 
oblasť 

vyučovací predmet 

ročník 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ∑ 

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra  
8  8  8  7*1  6*2  6*2  5*3 5*3 5*3 58*14 

rozvíjanie komunikačných 
schopností 

7          7 

rozvíjanie grafomotorických 

zručností  
2          2 

Matematika 
a práca s 

informáciami 

matematika 3 4 4*1 4*1 4*1 4*1 4*1 4*1 4*1 4*1 39*8 

informatika      1 1 1 1 1 5 

Človek a 

príroda 
 

fyzika        1 1 1 3 

chémia          1 1 

biológia        1 1 1 3 

vecné učenie 1 1 1 1       4 

Človek a 
spoločnosť 

vlastiveda     2 2*1 3    7*1 

dejepis        1 1 1 3 

geografia        1 1 1 3 

občianska náuka        1 1 1 3 

Človek a 
hodnoty 

etická výchova/náboženská 
výchova 

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

Človek a  
svet práce 

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

Umenie a 
kultúra 

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

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

Zdravie 

a pohyb 
telesná  výchova 2 2*1 2*1 2*1 2*1 2 2 2 2 2 20*4 

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

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

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

 



 

 

ISCED1  

Rámcový učebný plán pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 

s vyučovacím jazykom slovenským 

 

vzdelávacia 
oblasť vyučovací predmet 

ročník 

PRÍP

RAV
NÝ  

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

Jazyk a 
komunikácia 

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

12    

rozvíjanie komunikačných 
schopností 

5  3  3  3  3  3  3  2*1  2 *1 2 *1 2*1  31*
4  

rozvíjanie grafomotorických 

zručností  

2  1  1  1  1  1  1      8 

Matematika 
a práca s 
informáciami 

matematika 
2  2*1  3*1  3*1  3*1  3*1  3*1  3*1  3*1  3*1  3*1  31* 

10  

informatika        
1  1  1  1  4  

Človek a 
príroda  

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

Človek a 
hodnoty 

etická výchova/náboženská 
výchova 

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

Človek a  

svet práce 
pracovné vyučovanie 

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

Umenie a 
kultúra 

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

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

Zdravie 
a pohyb 

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

10  

 
základ 

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

 
disponibilné hodiny* 

2  *4  *4 
  

*4  *4  *4  *4  *4  *4  *4  *4  42  

 
spolu 

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

 

 

 

 

 



 

8. Učebné osnovy 

 

 Podrobne rozpracované učebné plány sú súčasťou školskej dokumentácie a tiež triednej 

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

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

jednotlivých ročníkov.  

 

9. Ukončovanie vzdelávania  

 

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne:  

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

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

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

Doložka sa bude aktualizovať podľa pokynov MŠVVaŠ SR. 

 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia       

1. Hodnotenie žiakov  

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

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

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

ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

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

hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie 

formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. 

 

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

a neúspešných, 

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

sledovať vývoj žiaka, 

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

znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon, 

4. budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania. 

 



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

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

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

mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie : 

- hodnotenie známkou – bodový systém – vzdelávacie predmety 

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

výchova 

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

sú hodnotení slovne, raz polročne. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ PROGRAM - A 

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

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

 

Obsah vzdelávania :      

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

 

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

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

prebratého učiva a ďalší rozvoj kľúčových kompetencií: 

 

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

s učebnými osnovami predmetu Slovenský jazyk a literatúra; 

- prehĺbenie vedomosti a upevňovanie vedomosti prostredníctvom IKT; 

- precvičovanie učiva formou pracovných listov a didaktických testov prostredníctvom prostriedkov 

IKT, ale aj písomnou formou; 

- precvičovanie učiva na zlepšenie a prehlbovanie vedomostí žiakov; 

- využitie tém na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

 

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

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

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

postihnutím – primárne vzdelávanie . 

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

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

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

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

0  –  2   chyby  : 1 

3     –  4   chyby  : 2  

5  –  7   chyby  : 3  

8  –  10 chyby  : 4   

11  –  viac chýb : 5  

 



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

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

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

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

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

stupeň rečovej pohotovosti.  

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

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

štandardov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Matematika 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Obsah vzdelávania :      

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

 

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

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

rozvoj kľúčových kompetencií:  
 

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

s učebnými osnovami predmetu Matematika; 

- prehĺbenie vedomosti a upevňovanie vedomosti prostredníctvom IKT; 

- precvičovanie učiva formou pracovných listov a didaktických testov prostredníctvom prostriedkov 

IKT, ale aj písomnou formou; 

- precvičovanie učiva na zlepšenie a prehlbovanie vedomostí žiakov; 

- využitie tém na rozvoj matematickej a finančnej gramotnosti. 

 

Na podporu rozvoja finančnej a matematickej gramotnosti, matematických zručností 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnotenie: 

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

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

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

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

prístup k žiakovi. Použijeme uvedené metódy a hodnotiace prostriedky. 

 

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

a foriem hodnotenia. 

 

 

 

 



1. Pozorovanie činnosti žiakov: 

- formulácie viet, pravidiel, záverov 

- vypracovávanie domácich úloh 

- príprava na vyučovanie – pomôcky 

 

2. Ústne skúšanie (monológ, dialóg) 

 

3. Písomné skúšanie  

- Rozcvičky – desaťminútovky  – hodnotené známkou 

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

hodnotené známkou 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Informatická výchova 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 5. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Obsah 

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

 

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

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

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

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

informatickej výchovy : 

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

hodnotenie: hodnotenie praktickej samostatnej práce žiakov, hodnotenie projektov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov predmetu:     Fyzika 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 7. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre  fyziku. 

Hodnotenie: 
 ústne odpovede 

 písomné kontrolné práce  

 výstupný test 

 projekty, laboratórne práce, pozorovania a merania 

aktivita pri vyhľadávaní zaujímavostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov predmetu:     Chémia 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre  chémiu. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

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

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

osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.  

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

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

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

učiteľov v rámci PK prírodovedných predmetov. 

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

samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

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

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

prírodovedných predmetov. 

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

rámci PK prírodovedných predmetov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov predmetu:     Biológia 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 7. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre  biológiu. 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

 

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

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

a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. 

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

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

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

dohody učiteľov v rámci PK prírodovedných predmetov. 

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

na  samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

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

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

predmetov. 

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

v rámci PK prírodovedných predmetov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda  

Názov predmetu:     Vecné učenie 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  3. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Obsah 

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

 

HODNOTENIE 

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

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

a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. 

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

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

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

dohody učiteľov v rámci MZ. 

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

na  samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

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

v rámci MZ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Názov predmetu:     Vlastiveda 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 4. -  6. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

 

 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre vlastivedu.  

 

Na podporu rozvoja prírodovednej gramotnosti, prírodovedných zručností a kompetencií žiakov 

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

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

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

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

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

najvhodnejšie a najefektívnejšie.  

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

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

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

vedomosti. Dnes sa zážitkové učenie využíva hlavne na 

 posilnenie rozvoja osobnosti 

 sebapoznanie 

 ovplyvnenie postojov ľudí 

 lepšiu kooperáciu tímu 

 poznanie tímových rolí 

 odhalenie silných a slabých miest tímovej práce 

 vedenie ľudí 

 rozvoj kreativity 

 posilnenie spontaneity 

 

 

 



HODNOTENIE 

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

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

a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. 

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

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

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

dohody učiteľov v rámci MZ. 

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

na  samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

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

v rámci MZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Názov predmetu:     Dejepis 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 7. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Obsah vzdelávania :      

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

 

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

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

kľúčových kompetencií  a doplnenie špecifických výkonov: 

 

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

s učebnými osnovami predmete Dejepis; 

- prehĺbenie vedomosti a upevňovanie vedomosti prostredníctvom IKT; 

- precvičovanie učiva formou pracovných listov a didaktických testov prostredníctvom prostriedkov 

IKT, ale aj písomnou formou; 

- precvičovanie učiva na zlepšenie a prehlbovanie vedomostí žiakov; 

- využitie tém na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

 

Špecifické výkony: 

 orientovať sa v priestore, v čase, 

 majú schopnosti analýzy pramenného materiálu rôzneho typu, 

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

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

obdobia, 

 spätne prehodnotiť ich dôsledky pre súčasnosť.  

 

HODNOTENIE 

 

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

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

a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. 

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

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

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

dohody učiteľov v rámci MZ. 



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

na  samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

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

v rámci MZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Názov predmetu:     Geografia 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 7. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Obsah 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre geografiu.  

 

HODNOTENIE 

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

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

a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. 

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

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

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

dohody učiteľov v rámci MZ. 

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

na  samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

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

v rámci MZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Názov predmetu:     Občianska náuka 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 7. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Obsah 

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

 

 

HODNOTENIE 

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

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

a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. 

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

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

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

dohody učiteľov v rámci MZ. 

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

na  samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

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

v rámci MZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 
 

Názov predmetu : Etická výchova 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

             Obsah:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a svet  práce 

Názov predmetu : Pracovné vyučovanie 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

 

Obsah vzdelávania :      

  
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Pracovné 

vyučovanie.  

 

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

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

doplnenie špecifických výkonov: 
 

- utváranie základných hygienických návykov a samoobslužných zručností, 

- rešpektovanie požiadaviek hygieny a bezpečnosti práce, 

- utváranie základných návyk pri stravovaní, 

- rozvoj jemno-motorických zručností a schopnosti napodobňovania, 

- osvojenie si základov jednoduchého pracovného postupu, 

- využitie tém na rozvoj prírodovednej gramotnosti 

 

Hodnotenie 

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

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

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

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

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 
Názov predmetu: Výtvarná výchova    

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

           Obsah:  

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

 

Hodnotenie 

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

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

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

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

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 
Názov predmetu: Hudobná výchova    

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk   

           Obsah:  

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

Hodnotenie 

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

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

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

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

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Názov predmetu: Telesná  a športová výchova 
 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  9. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Obsah vzdelávania :      
 

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

výchova.  

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

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

doplnenie špecifických výkonov: 
 

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

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

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

primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach,  

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

akcentom na správne držanie tela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ PROGRAM - B 

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

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Obsah vzdelávania :      

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

 

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

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

prebratého učiva a ďalší rozvoj kľúčových kompetencií: 

 

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

s učebnými osnovami predmetu Slovenský jazyk a literatúra; 

- prehĺbenie vedomosti a upevňovanie vedomosti prostredníctvom IKT; 

- precvičovanie učiva formou pracovných listov a didaktických testov prostredníctvom prostriedkov 

IKT, ale aj písomnou formou; 

- precvičovanie učiva na zlepšenie a prehlbovanie vedomostí žiakov; 

- využitie tém na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

 

 čítanie tlačených písmen, slabík a slov, 

 nácvik písania písmen nacvičovaných v čítaní, 

 uvedomele počúvanie textu s jeho porozumením, 

 počúvanie a prerozprávanie rozprávky založenej na jednoduchom časovom rade opakovaných a 

obmieňaných dejov, 

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

 vzbudzovanie záujmu o poznávanie kníh u žiakov,  

 
 

 

 
 

Hodnotenie: 

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

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

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

postihnutím – primárne vzdelávanie . 



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

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

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

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

0  –  2   chyby  : 1 

3     –  4   chyby  : 2  

5  –  7   chyby  : 3  

8  –  10 chyby  : 4   

11  –  viac chýb : 5  

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

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

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

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

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

stupeň rečovej pohotovosti.  

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

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

štandardov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

           Obsah:  

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

 

 

Hodnotenie 

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

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

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

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

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  6. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

           Obsah:  

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

 

 

Hodnotenie 

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

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

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

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

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Matematika 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Obsah vzdelávania : 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre Matematiku.  

 

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

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

rozvoj kľúčových kompetencií: 

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

s učebnými osnovami predmetu Slovenský jazyk a literatúra; 

- prehĺbenie vedomosti a upevňovanie vedomosti prostredníctvom IKT; 

- precvičovanie učiva formou pracovných listov a didaktických testov prostredníctvom prostriedkov 

IKT, ale aj písomnou formou; 

- precvičovanie učiva na zlepšenie a prehlbovanie vedomostí žiakov; 

- využitie tém na rozvoj matematickej a finančnej  gramotnosti. 

 

 Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zlepšenie kvality výkonu:  

 

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

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

 utváranie prvotných predstáv o čísle,  

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

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

 osvojenie si základných geometrických predstáv.  

 

Hodnotenie: 

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

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

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

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

prístup k žiakovi. Použijeme uvedené metódy a hodnotiace prostriedky. 

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

a foriem hodnotenia. 

 



1. Pozorovanie činnosti žiakov: 

- formulácie viet, pravidiel, záverov 

- vypracovávanie domácich úloh 

- príprava na vyučovanie – pomôcky 

 

2. Ústne skúšanie (monológ, dialóg) 

 

3. Písomné skúšanie  

- Rozcvičky – desaťminútovky  – hodnotené známkou 

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

hodnotené známkou 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Informatická výchova 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 7. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

 

Obsah 

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

 

 

Hodnotenie 

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

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

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

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

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda  

Názov predmetu:     Vecné učenie 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Obsah 

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

 

 

HODNOTENIE 

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

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

a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho 

štandardu. 

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

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

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

dohody učiteľov v rámci MZ. 

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

na  samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

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

v rámci MZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 
 

Názov predmetu : Etická výchova 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

             Obsah:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Človek a svet  práce 

Názov predmetu : Pracovné vyučovanie 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

           Obsah:  

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

Hodnotenie 

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

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

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

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

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 
Názov predmetu: Výtvarná výchova    

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

 

 Obsah:  

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

 

Hodnotenie 

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

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

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

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

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 
Názov predmetu: Hudobná výchova    

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

            Obsah:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Názov predmetu: Telesná výchova 
 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELANIE  

Ročník: 1. -  10. ročník 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

                       Obsah vzdelávania : 

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

 

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

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

 

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

 

• získali zvýšenie fyzickej zdatnosti a kondície, 

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

• zdravia, 

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

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

• uplatňovali zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti, 
 

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

 

 
 

Hodnotenie 

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

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

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

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

každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 

 

  


