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Platnosť 
Revidovanie 

Dátum Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy 

Platnosť VP od 03. 9. 2012 Zriaďovateľ: Krajský školský úrad Košice 

Zmena názvu 
zriaďovateľa 

02. 09. 
2013 

Obvodný úrad Košice, 

Platnosť VP 03. 9. 2013 ŠkVP pre 9. ročník 

Dátum   

prerokovania 17, 9, 2013  

v RŠ   

Zmena názvu 
zriaďovateľa 

02. 09.2014 Okresný úrad Košice, 

Platnosť VP 02. 9. 2014 ŠkVP pre 10. ročník 

Dátum   

prerokovania 23.10. 2014  

v RŠ   

Platnosť VP od 02.09. 2016 Inovované ŠkVP podľa ŠVP: 
Vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016- 
14674/20270:9-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016. 

Platnosť VP od 01.09. 2017 Inovované ŠkVP podľa ŠVP: 
Vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016- 

14674/20270:9-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2017./ ročník  7./ 

Platnosť VP od 03.09. 2018 Inovované ŠkVP podľa ŠVP: 
Vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016- 

14674/20270:9-10F0 s platnosťou od 3. 9. 2018./ ročník  8../ 

Platnosť VP od 16.09. 2019 Inovované ŠkVP podľa ŠVP: 
Vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016- 

14674/20270:9-10F0 s platnosťou od 3. 9. 2018./ ročník   9 a 10./ 

Platnosť VP od 14.09. 2020  
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               CHARAKTERISTIKA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
 

Výchova a vzdelávanie žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia – 

variant C /ďalej vzdelávanie/ je prispôsobené podmienkam a schopnostiam žiakov osvojovať 

si elementárne vedomosti, zručnosti, návyky, ktoré ich majú viesť k istej miere samostatnosti. 

Vzdelávanie charakterizuje individualizované vyučovanie s vypracovanými individuálnymi 

vzdelávacími programami. Ide o otvorený variabilný proces vzdelávania rešpektujúci úroveň 

individuálnych schopností, predpokladov a potrieb žiakov, kde sa striedajú výučba, 

odpočinok, relaxácia a hry. 

 

1 CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
 

Cieľom primárneho vzdelávania žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia variant C je: 

- umožniť žiakovi spoznávať svoje vlastné rozvojové možnosti, postupovať podľa vlastných 

schopností, individuálnym tempom, 

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

predpokladom, 

− pripraviť žiaka na samostatné fungovanie primerane jeho schopnostiam. 

Pri stanovovaní cieľov vzdelávania v C variante vychádzame z faktu, že sa nedá 

predpokladať naplnenie cieľov základného vzdelania pre nízku mieru rozvinutostí 

psychických funkcií týchto žiakov. Postupujeme v súlade s cieľmi VP pre žiakov s ťažkým 

alebo hlbokým stupňom MP i profilom absolventa tak, aby žiak po absolvovaní VP bol 

vybavený čo najširším a najrozsiahlejším záberom kompetencií na úrovni, ktorá je pre neho 

dosiahnuteľná. Elementárne kľúčové kompetencie môžu žiaci dosahovať iba za pomoci 

druhej osoby. 

V školskom vzdelávacom programe /ďalej ŠkVP/ rozvíjame elementárne komunikačné, 

sociálne a grafomotorické zručnosti /využívaním alternatívnych a augmentatívnych systémov 

komunikácie - AAK - nonverbálna, piktogramy, trojrozmerné symboly, globálne čítanie, 

počítač, znak do reči, bazálna stimulácia/. Pri rozvíjaní komunikačných schopností 

vychádzame zo špecifík ich rečového vývoja a zohľadňujeme ich komunikačné obmedzenia, 

ktoré sú dané formou, typom a stupňom postihnutia. 

 

2 STUPEŇ VZDELANIA 
 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

Pri hodnotení žiaka sa postupuje podľa metodického pokynu na hodnotenie žiakov s 

mentálnym postihnutím. V doložke vysvedčenia žiaka sa uvedie informácia, že žiak bol 

vzdelávaný podľa variantu C. 

 

3 PROFIL ABSOLVENTA 

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

podľa jeho individuálnych psychických a fyzických možností a schopností. 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.) a širšom (mimo zariadenia školy) 

sociálnom prostredí. Úroveň vedomostí je ovplyvnená individuálnymi možnosťami a 

schopnosťami žiaka (intelekt, pridružené postihnutia,...). 

Absolvent na základe výsledkov svojich individuálnych schopností sa môže zaradiť do 

praktickej školy (podľa možností a schopností jednotlivcov). 

Absolvent programu primárneho vzdelávania disponuje v rámci svojich schopností týmito 

kľúčovými kompetenciami: 

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

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

– dokáže určitý čas počúvať, reagovať a vyjadriť svoj názor, 

– dokáže používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych životných situácií 

podľa svojich schopností, 

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

– komunikuje pomocou elektronických médií s pomocou učiteľa, 

– osvojuje si postupy potrebné na získavanie nových poznatkov, 

– teší sa z vlastných výsledkov, 

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

pokúša riešiť, 

– uvedomuje si svoje vlastné potreby a využíva svoje možnosti, 

-je oboznámený so základnými pravidlami a zvykmi súvisiacimi s úpravou zovňajšku 

človeka. 

 

4 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. 

Vzdelávací program pre žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym 

postihnutím - primárne vzdelávanie 

Žiak, ktorý má diagnostikované viacnásobné postihnutie, v obraze ktorého je mentálne 

postihnutie a ďalšie postihnutie alebo narušenie, postupuje podľa vzdelávacieho programu  

pre žiakov s mentálnym postihnutím príslušného stupňa. 

Žiak s viacnásobným postihnutím sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 
 

Vzdelávacie oblasti  

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ VYUĆOVACIE PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ 
SCHOPNOSTI 

ROZVÍJANIE SOCIÁLNYCH 
ZRUĆNOSTÍ 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH 
ZRUČNOSTÍ 

MATEMATIKA A PRÁCA 

S INFORMÁCIAMI 

MATEMATIKA 

INFORMATIKA 

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ VECNÉ UČENIE 

ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA /NÁBOŽENSKÁ 
VÝCHOVA / NÁBOŽENSTVO 

ČLOVEK A SVET PRÁCE PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

UMENIE A KULTÚRA HUDOBNÁ VÝCHOVA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB ZDRAVOTNÁ TELESNÁ VÝCHOVA 
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Rámcový učebný plán pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia pre 

primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským variant C 

 

5 RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN 
 

 

 
Vzdelávacia 
oblasť 

 
Predmet/ročník 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

 
JAZYK 

A KOMUNIKÁCIA 

rozvíjanie 
komunikačnej 
schopnosti 

 
4 

+1 

 
4 

+1 

 
4 

+1 

      

     4 
+1 

 
3 

+1 

 
3 

+1 

 
3 

+1 

 

3 
+1 

 
3 

+1 

 
3 

+1 

rozvíjanie 
sociálnych 
zručnosti 

 
2 

+1 

 
2 

+1 

 
2 

+1 

 

2 
+1 

 
2 

+1 

 
2 

+1 

 
1 

+1 

 

1 
+1 

 
1 

+1 

 
1 

+1 

rozvíjanie grafomotorických 
zručností 

 
2 

 
2 

 
2 

 

1 
 
1 

+1 

 
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 

 informatika       0,5 0,5 0,5 0,5 

            

ČLOVEK A PRÍRODA vecné učenie 
 

1 
 

1 
 
1 

 

1 
 
1 

 
1 

 
1 

 

1 
 

1 
 

1 

            

ČLOVEK A HODNOTY etická výchova / 
náboženská 
výchova/náboženstvo 

       
1 

 

1 
 
1 

 
1 

          
  

ČLOVEK A SVET 
PRÁCE 

pracovné vyučovanie 
 

2 
 

2 
 
2 

 

3 
 
3 

 
3 

 
2,5 

 

2,5 
 

2,5 
 

2,5 

          
  

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 Zdravotná telesná výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

            

SPOLU POVINNÁ 

A VOLITEĽNÁ ČASŤ 

  

18+2 
 

18+2 
 

18+2 
 

18+2 
 

17+3 
 

17+3 
 

17+3 
 

17+3 
 
17+3 

 
17+3 
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Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky. 

 
Rámcový učebný plán školského vzdelávacieho programu je upravený v 1. až 10. 
ročníku ŠZŠ pre žiakov s hlubokým stupňom mentálneho postihnutia vo vzdelávacej 

oblasti: 

Jazyk a komunikácia – predmet rozvíjanie komunikačnej schopnosti o 1 vyučovaciu hodinu  

vo všetkých ročníkoch. 

Jazyk a komunikácia – predmet rozvíjanie sociálnych zručností o 1 vyučovaciu hodinu   

vo všetkých ročníkoch ročníkoch  

Jazyk a komunikácia – predmet rozvíjanie grafomotorických zručností o 1 vyučovaciu 

hodinu    v ročníkoch 5. až 10. 

Poznámky 

1. 

Počet týždenných vyučovacích hodín ako aj celkový počet vyučovacích hodín v jednotlivých 

ročníkoch je presne určený v učebnom pláne. 

/ viď. Učebný plán/ 

2. 

Vyučovacia hodina má 45 minút na vyučovaní v Ždani a rannej zmeny v Čani. Vyučovanie 

poobedňajšej zmeny v Čani je krátené na 40 minút/ jedna vyučovacia hodina. 

3. 

Na základe rozhodnutia riaditeľa školy sú žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia- var. C oslobodení od denného dochádzania do školy a sú vzdelávaní podľa IVP. 

 

6 ŠPECIFIKÁ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ŽIAKOV S ŤAŽKÝM 

ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

Žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia sa vzdelávajú podľa 

individuálnych vzdelávacích programov. Pri organizácii vyučovania sa odporúča 

predovšetkým blokové vyučovanie. Vyučovanie sa člení 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. 

Dominujúcim postihnutím našich žiakov je mentálne postihnutie s pridruženými inými 

zdravotnými  obmedzeniami.   Prevládajú   hemiparetické   a kvadruparetické   formy   DMO 

s imobilitou, inkontinenciou, s NKS alebo bezrečnosťou a celkovou odkázanosťou  na 

sociálnu starostlivosť. Žiaci C variantu v našej ŠZŠ sú vzdelávaní podľa IVP v priestoroch 

školy. 

Vyučovacie hodiny sú členené do kratších časových úsekov alebo blokov, ktoré 

zohľadňujú individuálne potreby, aktuálny zdravotný stav žiakov a iné organizačné 

požiadavky, medzi ktoré patrí aj bezpečnosť v triede. Vyučujúci individuálne, ale aj 

skupinovo uplatňuje primeranosť nárokov na základe dispozícii žiaka, ktoré majú vplyv na 

prognózu jeho vývinu s cieľom zlepšovať osobnostné predpoklady. Pri vzdelávaní 

vychádzame z rámcových učebných plánov /ďalej RUP/ a predpísaného učiva učebných 

osnov pre ťažko a hlboko  MP  /ďalej  UO/,  z  obsahu  ktorých vyberáme  primerané  učivo 

do IVP. 

Školský vzdelávací program  /ďalej  ŠkVP/  je  vypracovaný pre  každého  žiaka osobitne 

a tvorí súčasť  IVP. Jeho prioritným zameraním je vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia    

s cieľom rozvíjať a upevňovať nadobúdané vedomosti a zručnosti v predmetoch: 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 
Rozvíjanie sociálnych zručností 
Rozvíjanie grafomotoricých zručností. 

Pre postup do ďalšieho ročníka na konci školského roka nie je nutné zvládnuť celý obsah UO 

pre jednotlivé vyučovacie predmety. Riadime sa obsahom učiva stanoveného v IVP. 

Pri hodnotení žiaka sa postupuje podľa metodického pokynu na hodnotenie žiakov s 

mentálnym postihnutím. V doložke vysvedčenia žiaka sa uvedie informácia, že žiak bol 
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vzdelávaný podľa variantu C.“ 

 

7 ORGANIZAČNÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIE 
 

Vzdelávanie škola zabezpečuje: 

-dennou formou /poldenné v dopoludňajších hodinách a v upravenom rozsahu zdravotne 

znevýhodnených   podľa   individuálnych    potrieb    a zdravotného    stavu/    v SŠI    Ždaňa 

a detašovanom pracovisku Čaňa. 

 

8 POVINNÉ PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE VÝCHOVY A 

VZDELÁVANIA 
 

Triedy sú vedené kvalifikovanými pedagógmi splňujúcimi kvalifikačné predpoklady.  

Na vyučovaní v ŠZŠ ďalej participujú: 

-asistentka učiteľa 

-školský logopéd 

-psychológ 

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci: 

– spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú atestáciu, 

spĺňajú podmienky dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili funkčné vzdelávanie 

(najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície), 

– sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske zručnosti 

uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu, 

– podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich 

zamestnancov, 

– zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov – vo vzťahu k 

žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej komunite. 

Pedagogickí zamestnanci: 

- spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené 

platnou legislatívou, 

– preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi, rodičmi, 

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

Asistent učiteľa: 

– spĺňa predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené 

platnou legislatívou. Pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov s 

s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia , ak si to vyžaduje výchova a 

vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia. 

Odborní zamestnanci 

Odborné činnosti v rámci psychologickej a logopedickej starostlivosti vykonávajú 

zamestnanci CŠPP pri Spojenej škole internátnej v Ždani. 

 

9 POVINNÉ MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ 

ZABEZPEČENIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Priestory školy vyhovujú normám školskej hygieny, sú viacúčelové, vybavené 

výškovo nastaviteľným lavicami, nábytkom /stoličky, skrine na pomôcky, písací stôl/, 

tabuľou a magnetickou tabuľou. V rámci spolupráce je možné využívať kuchynský kútik, 

hygienickú  miestnosť  s kompletným   vybavením,   a samostatnú   rehabilitačnú   miestnosť 

s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania. s priestorom pre 

relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania a záujmovú činnosť 

po vyučovaní. Pri vzdelávaní je možnosť používať stabilnú a prenosnú počítačovú techniku, 

CD prehrávač, Orffov inštrumentár, z didaktických pomôcok prostriedky na uľahčenie 

komunikácie /obrázková abeceda, piktogramy/, stavebnice, skladačky, spoločenské hry, hračky 
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a iné. Kompenzačné pomôcky škola neposkytuje, využívame osobné /invalidný vozík, 

trojbodové barly/. Z relaxačných pomôcok sú k dispozícii fit lopty, karimatky, matrace. Areál 

je s dostatkom zelene, altánkom na vyučovanie v prírode, ovocným sadom a zeleninovou 

záhradou, ihriskom a lavičkami. 

Žiakom sú poskytované služby CŠPP, ktoré je súčasťou Spojenej školy internátnej. 

Možnosť stravovať sa majú žiaci a zamestnanci v školskej jedálni. Pre ubytovaných žiakov na 

týždenný pobyt slúži školský internát 

 

Priestorové vybavenie 

a) pre manažment školy 

– kancelária riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy, 

– kancelária pre ekonomický úsek, 

b) pre pedagogických zamestnancov školy 

– zborovňa, 

c) pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom 

– kancelárie pre prácu personálu poskytujúceho odborné služby a pomoc pedagógom/žiakom, 

d) pre nepedagogických zamestnancov školy 

– kancelárie pre sekretariát a nepedagogických zamestnancov, 

e) hygienické priestory 

– sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov, 

– skrinky na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi, 

f) odkladacie a úložné priestory 

– pre učebné pomôcky, 

– didaktickú techniku, 

– skladové priestory, 

– archív, 

g) informačno-komunikačné priestory 

– knižnica/priestor pre knižnicu vybavený knižničným fondom, IKT zariadením 
– a pripojením na Internet, 

 

h) učebné priestory (interné/externé) 

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

– odborné učebne, 

– špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného vyučovania vybavené 

vhodným náradím, prístrojmi a pomôckami, 

– školské ihrisko, 

i) spoločné priestory 
– školská budova, 

– školská, 

– školský dvor, 

– priestory pre školský klub detí, 

– priestor pre riešenie zdravotných problémov, bezpodnetová miestnosť. 

 

10 PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických pracovníkov pri vzdelávaní 

podľa platných noriem: 

- zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha, 

dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie, 

osvetlenie, vykurovanie), 

- výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravideln kontrola z 

hľadiska bezpečnosti, 

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

- dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok v škole a 

jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou. 

V C  variante  dbáme  na  vhodnú  štruktúru  pracovného  a odpočinkového  režimu  žiakov    

s dostatkom hier, relaxácie a aktívneho pohybu, na zdravé prostredie tried a ostatných 

priestorov školy podľa platných noriem ako aj vhodne upravené priestory pre bezpečný pohyb 

žiakov. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 

PROGRAM 

 

 
pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 

 

PRVÝ ROČNÍK 
 
 

Názov predmetu Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

Štátny vzdelávací program 4 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník prvý 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne 
 

Charakteristika predmetu: 

Pri MP sa najvýraznejšie poškodenie prejavuje v oblasti komunikácie, preto je rozvíjanie 

komunikačných schopností jednou z prioritných oblastí VVP. V závislosti od miery 

postihnutia, resp. aktuálne používanej formy komunikácie je cieľom predmetu RKS 

vytvorenie a rozvíjanie komunikačných schopností so znakmi prostriedku vyjadrovania 

potrieb nadväzovania kontaktov, ako aj výmeny informácií, neskôr aj vyjadrovania vlastných 

emocionálnych stavov a ich rozpoznávanie u iných ľudí. 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Využívať schopnosti ukazovania, rozvíjať symbolickú reprezentáciu /obrázok – predmet, 
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symbol - predmet/, vyjadriť potrebu piť, jesť, signalizovať hygienickú potrebu, vedieť 

manipulovať s obrázkami podľa pokynov, naučiť sa ukladať predmety do radu zľava doprava, 

vedieť ukázať prstom na pomenovaný objekt. Zmierňovať rušivé správanie spôsobené 

frustráciou z neschopnosti komunikovať. 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Krátkodobá spolupráca pri cielených činnostiach v interakcii s učiteľom 

 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód 
/špeciálnopedagogických,  pedagogicko-rehabilitačných,  pedagogicko-psychologických/ a 

techník AAK 
 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznám 

ka 
Vytváranie schopnosti 5 Ukazovanie využívať ako 

prostriedok vyjadrovania 

voľby. 

Zmierňovať rušivé správanie, 

spôsobené frustráciou z 

neschopnosti komunikovať, 

Budovať základy 

receptívneho a expresívneho 

označovania, 

Rozvíjať symbolickú 

reprezentáciu. 

Vyjadrovať potrebu piť 

a jesť. 

Komunikovať základné 

hygienické potreby. 

Vedieť manipulovať s 

obrázkami podľa pokynov. 

Naučiť sa ukladať plošné 

predmety/kartičky s 

obrázkami do radu zľava 

doprava, 

  

vyjadrovania výberu, voľby.  

Priraďovanie rovnakých 10 

obrázkov, priraďovanie  

rovnakých obrázkov. 10 

Vyjadrovanie špecifických  

potrieb: piť a jesť nadviazaním  

očného kontaktu so súčasným  

použitím ukazovania na reálne 66 

predmety.  

Rozšírenie aktívnej a pasívnej  

slovnej zásoby s prihliadnutím 4 

na osobitosti žiaka.  

Príprava na čítanie – 5 

oboznámenie sa s leporelami,  

knihami.  

Nácvik správneho sedenia pri  

manipulácii s drobnými  

predmetmi, šablónou, papierom, 33 

knižkou, písacími a kresliacimi  

potrebami.  

Rozvíjanie základných 
schopností súvisiacich s 

akceptovaním a vnímaním 

činností a predmetov dôležitých 

pre osvojovanie si práce s 

písmenami – vnímanie tvaru, 

obrysu, ukladanie drobných 

predmetov vedľa seba (zľava 

doprava), vytváranie určených 

medzier medzi nimi a pod., 

Upriamenie pozornosti na 

určený predmet, obrázok s 

určitou jeho vlastnosťou, 

pomenovávanie predmetov, 

javov, činností. 

 

 

 

 

 
32 

Vedieť ukázať prstom na 
učiteľom pomenovaný objekt 

na stole/na obrázku. 

  

 

Názov predmetu Rozvíjanie sociálnych zručností 

Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník prvý 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 
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Charakteristika predmetu: 

Pri MP sa najvýraznejšie poškodenie prejavuje v oblasti komunikácie, preto je rozvíjanie 

sociálnych zručností jednou z prioritných oblastí VVP. Neoddeliteľnou súčasťou sociálneho 

správania sú schopnosti, ktoré napomáhajú sociálnej integrácii, tzv. integračné zručnosti 

/nadväzovanie a udržanie vzťahov, trávenie voľného času, sebaobslužné schopnosti a neskôr 

aj domáce zručnosti/. 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Rozvíjať spoluprácu pri vykonávaní hygienických návykov, základov sociálnej interakcie 

a neverbálnej imitácie. Podporovať samostatnosť v oblasti sebaobsluhy /hygienické návyky, 

stravovanie, obliekanie, obúvanie/. 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Krátkodobá spolupráca pri cielených činnostiach v interakcii s učiteľom 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód 

/špeciálnopedagogických, pedagogicko-rehabilitačných, pedagogickopsychologických/, 

techník AAK a hry. 
 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznám 

ka 

Vyjadrovanie potreby: piť a jesť 

nadviazaním očného kontaktu so 

súčasným použitím ukazovania na 

predmetné symboly. 

Vyjadrenie potreby ísť na WC (na 

malú i veľkú potrebu) pomocou 

symbolu. 
Spolupráca pri obliekaní (a 

22 

 

 

6 

 
 

12 

Rozvíjať spoluprácu pri 
vykonávaní hygienických 
návykov. 
Rozvíjať základy sociálnych 
interakcií. 
Rozvíjať základy neverbálnej 
imitácie. 
Rozvíjať spoluprácu pri 

  

vyzliekaní). Spolupráca pri 6 stravovaní.   

vykonávaní hygienických návykov.  Vytvárať základné zručnosti 

Spolupráca pri stravovaní. 16 domácich prác 

Priraďovanie rovnakých farieb, 10  

tvarov. 15  

Otváranie a zatváranie rôznych   

balení, v ktorých sú uložené   

potraviny a veci používané v 6  

domácnosti.   

Nalievanie z džbánu, prestieranie s   

minimálnou pomocou učiteľa. 6  

 

 
Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Štátny vzdelávací program 2hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník prvý 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 

Charakteristika predmetu RGZ: 

Vzhľadom na to, že od prevažnej väčšiny žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom 

mentálneho postihnutia nie je možné vyžadovať písanie písaným písmom a pre ich praktický 

život táto forma písma nemá praktický význam, je vhodné naučiť ich dorozumieť sa  

písomnou formou pri použití písmen veľkej tlačenej abecedy. K nácviku písmen malej a 

veľkej písanej abecedy pristupujeme len u detí s vhodnými dispozíciami na túto činnosť. Ako 

účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností a písania okrem 

písacích nástrojov (hrubé voskové farby, kriedy, pastelky, ceruzky, neskôr pero), kartičiek s 
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písmenami a obrázkami, je vhodné využívať reliéfne makety jednoduchých geometrických a 

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

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

vynechané písmená, slová. 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Zlepšiť hrubú motoriku rúka rozvíjať psychomotorické schopnosti a jemnú pohybovú 

koordináciu potrebnú na vyučovanie písania. 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Krátke interakcie s učiteľom pri rozvoji grafomotoriky 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód 
/špeciálnopedagogických, pedagogicko-rehabilitačných, pedagogickopsychologických/ 

techník AAK, uvoľňovacie cvičenia rúk prstov, manipulačných činností s predmetmi, 

hudobno pohybové hry Používame fólie, na ktoré žiak píše zmazateľnou fixkou. 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Driblovanie s loptou, šitie 10 Zlepšiť hrubú motoriku rúk.   

jednoduchých stehov, navliekanie   

ihly. 10 Zlepšiť jemnú motoriku 

Hra s prstovými farbami, pieskom,  prstov. 

vodou, plastelínou. 30 . 

Hra s kockami, skladanie plošných   

skladačiek, strihanie, manipulácia   

s jednoduchými „remeselnými a   

kuchynskými“ detskými nástrojmi,   

imitovanie zložitejšieho postavenia   

prstov. 10  

Uvoľňovacie, relaxačné cvičenia. 6  

Nácvik správneho držania písacích   

potrieb a správne sedenie pri písaní.   

 

Názov predmetu Vecné učenie 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník prvý 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Základná orientácia. 
 

Poznávanie prírody. 

13 

10 
10 

Poznať osobné údaje. 
Orientovať sa v priestore . 
Orientovať sa v čase. 

  

  Spoznať prírodu v priamom 
Orientácia v bežných životných 
situáciách. 

 kontakte. 
Orientovať sa v bežných 

životných situáciách 
 

 
Názov predmetu Matematika 

Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník prvý 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 
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Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Porovnávanie a triedenie predmetov 

podľa vlastností: množstvo, 

veľkosť, farba, tvaru. 

Vzťahy: všetko – nič, všetci – nikto, 

Orientácia v priestore a vzťahy: 

16 

 
 

5 
5 

Rozvíjať schopnosť 

diskriminovať a triediť 

činnosti bežného 

denného života, 

predmety, vlastnosti, 

  

dopredu – dozadu. 
Priraďovanie predmetov k 

rovnakým predmetom a k tomu, čo 

ich dopĺňa. 

Vyhľadávanie rovnakých 

predmetov, skladanie celku z častí. 

Pochopenie rozdielu medzi „1“ a 

veľa, 

priraďovanie predmetov k číslu 1, 

priraďovanie čísla 1 k predmetom, 

čítanie a písanie číslice 1. 

 

5 

 

5 

 

30 

stavy a pod., podľa 
určitých kritérií, ako 

predpokladu rozvíjania 

základných 

matematických zručností 

a návykov, 

Pochopiť množstvo 1. 

  

 

 
Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník prvý 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Sebaobslužné činnosti 

Práce v domácnosti 

Práce v dielni 

36 
 

15 

 

15 

Utvárať základné hygienické návyky. 
Utvárať základné samoobslužné činnosti. 
Utvárať základné návyky pri stolovaní. 
Rozvíjať hrubú a jemnú motoriku. 
Utvárať základné pracovné zručnosti. 
Poznávať rôzne materiály. 

  

 

 
Názov predmetu Výtvarná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník prvý 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický 

celok 

hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Kresba 
Maľba 

Modelovanie 

13 
10 

10 

Rozvíjať hrubú a jemnú motoriku rúk 
a prstov. 
Rozvíjať koordinovaný pohyb rúk. 

  

  Rozvíjať senzomotorickú koordináciu. 
  Rozvíjať percepciu, zmyslové vnímanie. 
  Rozvíjať tvorivosť a podporovať 
  grafomotorické zručnosti. 
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Názov predmetu Hudobná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník prvý 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Počúvanie širšieho repertoáru 10 Rozvíjať zrakové a sluchové   

reprodukovanej hudby (vypočutie  vnímanie, sluchovú pamäť a 
celej nahrávky/iba niekoľkých  sluchovú diferenciáciu, 

pesničiek na CD, kazete a pod.).  senzomotorické schopnosti. 

Rozvíjanie pasívneho vnímania 10 Nadväzovať sociálne 

zvukov Orffovho inštrumentária.  interakcie prostredníctvom 

Motivácia dieťaťa k 3 hudby. 

vyludzovaniu zvukov na 
jednoduchých hudobných 

 Selektovať medzi ľudskou 
rečou a inými zvukmi, 

nástrojoch – na Orffovom   

inštrumentáriu. 10  

Jednoduché hry so spevom.   

 

 
Názov predmetu Zdravotná telesná výchova 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník prvý 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Riekanky a detské piesne 33 Aktívna spolupráca pri vykonávaní   

spojené so symbolizáciou  hygienických úkonov v súvislosti s 
pohybov a aktivít.  telovýchovnými aktivitami. 

Hry- rolové, kontaktné, 33 Sebakontrola, prijímanie pravidiel, 
lezenie, pochodovanie,  prispôsobovanie sa požiadavkám skupiny. 
napodobňovanie učiteľa. 
Sezónne činnosti. 

 
33 

Zvládanie poradovosti. 
Uvedomenie si vlastného tela. 

  Vykonávanie aktivít napodobňovaním. 
  Rozvíjanie koordinácie oko-ruka 
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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 

PROGRAM 

 
 

pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 

 

DRUHÝ ROČNÍK 
 

 

 

 

 

 

Názov predmetu Rozvíjanie komunikačnej schopností 

Štátny vzdelávací program 4 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník druhý 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne 
 

Charakteristika predmetu: 

Pri MP sa najvýraznejšie poškodenie prejavuje v oblasti komunikácie, preto je rozvíjanie 

komunikačných schopností jednou z prioritných oblastí VVP. V závislosti od miery 

postihnutia, resp. aktuálne používanej formy komunikácie je cieľom predmetu RKS 

vytvorenie a rozvíjanie komunikačných schopností so znakmi prostriedku vyjadrovania 

potrieb nadväzovania kontaktov, ako aj výmeny informácií, neskôr aj vyjadrovania vlastných 

emocionálnych stavov a ich rozpoznávanie u iných ľudí. 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Využívať schopnosti ukazovania na učiteľom pomenovaný objekt, vedieť vyjadriť  

potrebu piť, jesť, hygienickú potrebu, vedieť manipulovať s obrázkami podľa pokynov do 

radu zľava doprava, vedieť identifikovať predmety a deje podľa obrázku aj v reálnom 

priestore, vedieť jednoslovne odpovedať na otázky. 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Krátkodobá spolupráca pri cielených činnostiach v interakcii s učiteľom. 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód 
/špeciálnopedagogických, pedagogicko-rehabilitačných, pedagogickopsychologických/, 

metódy a techniky augmentatívnej a alternatívnej komunikácie, techniky bazálnej stimulácie  

a systémy používajúce multimediálnu techniku. Požívame grafické znázorňovanie slova. 
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Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznám 

ka 

Nácvik správneho sedenia. 16 Vedieť vyjadrovať potrebu   

Manipulácia s leporelami, 8 jesť a piť.   
s knihami.  Vedieť spontánne vyjadrovať 

Tvorenie viet, chápanie obsahu 16 hygienické potreby nezávisle 

vety.  na situačnom kontexte. 

Nácvik jednoduchých 12 Vedieť ukázať prstom na 

rečňovaniek, vyčítaniek.  učiteľom pomenovaný objekt. 

Pomenovanie javov, činnosti, 20 Vedieť ukladať plošné 

obrázkov.  predmety, kartičky 

Porovnávanie predmetov, 18 s obrázkami do radu zľava 

obrázkov a pomenovanie ich  doprava. 

vlastností vo vzťahu k veľkosti,  Vedieť upriamiť pozornosť 

farbe a tvaru a vyhľadávanie  na vnímanie slova alebo na 

tvarovo/ farebne rovnakých a  symbol pri augmentatívnej 

odlišných obrazcov.  komunikácii. 

Nácvik postupovania zľava 10 Vedieť identifikovať 

doprava.  predmety a deje na 

Nácvik chápania a vyjadrenia 5 jednoduchých obrázkoch 

polohy predmetu hore, dolu,  a v priestore. 

v prostriedku.  Vedieť jednoslovne 

Rozširovanie aktívnej a pasívnej 30 odpovedať na otázky. 

slovnej zásoby vzhľadom na   

osobitosti žiaka.   

Podporovanie spontánneho 16  

vyjadrovania žiadostí nezávisle   

na situačnom kontexte.   

Vyjadrovanie špecifických 14  

potrieb (piť, jesť, hygienické   

potreby).   

 

 
Názov predmetu Rozvíjanie sociálnych zručností 

Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodinu 

Ročník druhý 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 
 

Charakteristika predmetu: 

Pri MP sa najvýraznejšie poškodenie prejavuje v oblasti komunikácie, preto je rozvíjanie 

sociálnych zručností jednou z prioritných oblastí VVP. Neoddeliteľnou súčasťou sociálneho 

správania sú schopnosti, ktoré napomáhajú sociálnej integrácii, tzv. integračné zručnosti 

/nadväzovanie a udržanie vzťahov, trávenie voľného času, sebaobslužné schopnosti a neskôr 

aj domáce zručnosti/. 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Rozvíjať spoluprácu pri vykonávaní hygienických návykov, základov sociálnej interakcie 

a neverbálnej imitácie. Podporovať samostatnosť v oblasti sebaobsluhy /hygienické návyky, 

stravovanie, obliekanie, obúvanie/. 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Krátkodobá spolupráca pri cielených činnostiach v interakcii s učiteľom 

Stratégie vyučovania: 
Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód 

/špeciálnopedagogických, pedagogicko-rehabilitačných, pedagogickopsychologických/, 
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techník AAK a hry. 
 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznám 
ka 

Rozvíjanie sociálnych interakcií so 20 Rozvíjať spoluprácu pri   

spolužiakmi prostredníctvom  vykonávaní hygienických 

krátkych hier.  návykov. 
Rozvíjanie schopnosti 6 Rozvíjať základy sociálnych 

nadväzovania vzťahov  interakcií. 

k spolužiakom. 10 Rozvíjať základy neverbálnej 

Imitovanie činností dospelých  imitácie. 

spojených s predmetom. 
Rozvíjanie schopnosti počúvať 

8 Podporovať samostatnosť v 
oblasti sebaobsluhy. 

krátky príbeh, počúvať iné osoby   

a pamätať si mená hlavných postáv 12  

z príbehu.   

Rozlišovanie známych 15  

a neznámych osôb.   

Spolupráca žiaka pri vykonávaní 22  

hygienických návykov.   

Rozvíjanie samostatnosti pri   

stravovaní.   

 

 
Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Štátny vzdelávací program 2hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník druhý 

Časový rozsah výučby 2 hodny týždenne, 66 hodín ročne 
 

Charakteristika predmetu RGZ: 

Vzhľadom na to, že od prevažnej väčšiny žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom 

mentálneho postihnutia nie je možné vyžadovať písanie písaným písmom a pre ich praktický 

život táto forma písma nemá praktický význam, je vhodné naučiť ich dorozumieť sa  

písomnou formou pri použití písmen veľkej tlačenej abecedy. K nácviku písmen malej a 

veľkej písanej abecedy pristupujeme len u detí s vhodnými dispozíciami na túto činnosť. Ako 

účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností a písania okrem 

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

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

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

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

vynechané písmená, slová. 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Zlepšiť hrubú motoriku rúka rozvíjať psychomotorické schopnosti a jemnú pohybovú 

koordináciu potrebnú na vyučovanie písania. 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Krátke interakcie s učiteľom pri rozvoji grafomotoriky 
Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód 
/špeciálnopedagogických, pedagogicko-rehabilitačných, pedagogickopsychologických/ 

techník AAK, uvoľňovacie cvičenia rúk prstov, manipulačných činností s predmetmi, 

hudobno pohybové hry Používame fólie, na ktoré žiak píše zmazateľnou fixkou. 
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Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Nácvik správneho sedenia a držania 6 Zlepšiť hrubú motoriku rúk.   

písacích potrieb.  Rozvíjať psychomotorické 
Rehabilitačná grafomotorika – 10 schopnosti a jemnú 

uvoľňovacie a relaxačné cvičenia.  pohybovú koordináciu 

Nácvik asistovaného, koaktívneho 10 potrebnú na vyučovanie 

pohybu pri grafomotorických  písania. 

činnostiach.  . 

Cvičenie smeru písania zľava 9  

doprava. 10  

Precvičovanie tvarov: horné a dolné   

oblúky, vodorovné čiary, šikmé   

čiary, krúženie okolo stredu. 10  

Nácvik krúžkov, oválov, vlnoviek,   

slučiek. 11  

Rozlišovanie veľkých a malých   

tvarov.   

 

Názov predmetu Vecné učenie 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník druhý 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Základná orientácia. 
 

Poznávanie prírody. 

13 

10 
10 

Poznať osobné údaje. 
Orientovať sa v priestore školy. 
Orientovať sa v čase 

  

  Pomenovať niektoré časti ľudského 
Orientácia v bežných životných  tela. 
situáciách.  Poznať a pomenovať niektoré 

  rastliny a zvieratá. 
  Uvedomovať si premenlivosť 

  počasia. 
Orientovať sa v bežných 

životných situáciách 
   

  

Názov predmetu Matematika 

Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník druhý 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Porovnávanie predmetov podľa 8 Vedieť tvoriť skupiny z   

vlastností.  rozličných predmetov. 
Triedenie predmetov podľa 12 Zdokonaľovať sa v zisťovaní 



20 
 

vlastností: množstvo, veľkosť, farba,  podobnosti a rozdielov. 

tvar. 6 Osvojiť rozlišovanie a 

Osvojovanie pojmov malý – veľký. 6 pomenovanie farieb. 

Orientácia v priestore: hore – dolu. 22 Vedieť sa orientovať 

Číslo 2. Počítanie do 2. Čítanie 
a písanie číslice 2. 

 

8 

v priestore. 
Pochopiť množstvo 2. 

Priraďovanie predmetov k číslu 2,   

priraďovanie čísla k predmetom. 4  

Vytváranie skupín o danom počte   

predmetov.   

 

 
Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník druhý 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Sebaobslužné činnosti 22 Utvárať základné hygienické návyky.   

  Utvárať základné samoobslužné 
  činnosti. 

Práce v domácnosti 22 Utvárať základné návyky pri 
  stolovaní. 
  Rozvíjať hrubú a jemnú motoriku. 

Práce v dielni 22 Utvárať základné pracovné 
  zručnosti. 
  Oboznamovať sa s bezpečnosťou 
  práce v kuchyni. 

  Rozlišovať rôzne materiály. 
Adekvátne používať predmety. 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník druhý 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický 

celok 

hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Kresba 

Maľba 

Modelovanie 

13 
10 

10 

Rozvíjať hrubú a jemnú motoriku rúk 
a prstov. 
Rozvíjať koordinovaný pohyb rúk. 

  

  Rozvíjať senzomotorickú koordináciu. 
  Rozvíjať zmyslové vnímanie. 
  Rozvíjať tvorivosť a grafomotorické 
  zručnosti. 
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Názov predmetu Hudobná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník druhý 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Rozvoj pasívneho vnímania 4 Rozvíjať zrakové a sluchové 
vnímanie, sluchovú pamäť a 
sluchovú diferenciáciu, 
senzomotorické schopnosti. 
Nadväzovať sociálne 
interakcie prostredníctvom 
hudby. 
Selektovať medzi ľudskou 
rečou a inými zvukmi, 
Uvoľňovať motoriku a rozvíjať 
zmysel pre rytmus. 

  

zvukov Orffovho inštrumentária.  

Rozvíjanie pasívneho vnímania 6 

jednoduchých zvukov  

vyludzovaných bežnými  

predmetmi prostredia. 3 

Nacvičujeme s vizuálne  

vnímaným zdrojom zvuku. 1 

Motivácia žiaka k vyludzovaniu  

zvukov na jednoduchých  

hudobných nástrojoch Orffovho 1 

inštrumentária. 8 

Rytmizácia jednoduchých 10 

riekaniek .  

Jednoduché hry so spevom.  

Počúvanie reprodukovanej hudby  

– detské piesne, ľudové piesne.     

 

 
Názov predmetu Zdravotná telesná výchova 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník druhý 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Riekanky a detské piesne 25 

 
 

10 

10 

8 

2 

2 

16 

26 

Aktívna spolupráca pri vykonávaní   

spojené so symbolizáciou hygienických úkonov v súvislosti s 
pohybov a aktivít. telovýchovnými aktivitami. 
Hry- rolové, kontaktné. Vytváranie sebakontroly. 
Chôdza. Učenie prijímania pravidiel. 
Lezenie. Učenie prispôsobiť sa požiadavkám 

Beh. skupiny. 
Skoky. Učenie poradovosti. 

Hádzanie a chytanie. Uvedomenie si vlastného tela. 

Sezónne činnosti. Vykonávanie aktivít napodobňovaním. 
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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

 
pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 

 

TRETÍ ROČNÍK 
 

Názov predmetu Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

Štátny vzdelávací program 4 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Podľa individuálnych schopností stimulovať komunikáciu žiakov v sociálnej interakcii, 

rozvíjať porozumenie reči, sluchovú diferenciačnú schopnosť, podporovať spontánne 

vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov žiaka, verbálnu i neverbálnu formu komunikácie 

žiaka a ak je to prospešné naučiť žiaka základy čítania. 

Komunikačné kompetencie: 

Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti žiakov porozumieť 

hovorenému uplatniť v konverzácii - vyjadrovať sa ústne, prípadne písomne, vedieť počúvať, 

reagovať a vyjadrovať svoj názor. V IVP žiakov sa orientujeme na oblasti z obsahu ŠVP a to 

rozvíjanie sluchovej diferenciačnej schopnosti, porozumenia reči, expresívnej reči a rozvíjanie 

schopností potrebných pre základy čítania. 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Krátkodobá spolupráca pri cielených činnostiach v interakcii s učiteľom takou formou, pre 

ktorú má žiak zachované schopnosti. 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie prelínajúce sa s ostatnými predmetmi u nehoriacich 

používame prvky augmentatívnej a alternatívnej komunikácie /AAK/, techniky bazálnej 

stimulácie. 
 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Rozvíjanie sluchovej 66 Stimulovať komunikáciu žiaka v   

diferenciačnej schopnosti  sociálnej interakcii. 
  Rozvíjať sluchovú diferenciačnú 

Porozumenie reči 66 schopnosť. 
  Rozvíjať porozumenie reči, 

Rozvíjanie expresívnej reči 17 Podporovať spontánne 
  vyjadrovanie potrieb, pocitov 

Rozvíjanie schopností 
potrebných pre základy čítania 

16 a názorov žiaka. 
Podporovať verbálnu i neverbálnu 

  formu komunikácie žiaka. 
  Naučiť žiaka základy čítania. 
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Názov predmetu Rozvíjanie sociálnych zručností 

Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodinu 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 
 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Rozvíjať spoluprácu pri vykonávaní hygienických návykov a podporovať samostatnosť v 

oblasti sebaobsluhy, rozvíjať základy sociálnych interakcií a neverbálnej imitácie, učiť sa 

vyjadrovať súhlas a nesúhlas prijateľným spôsobom. 

 

Sociálne a komunikačné kompetencie: 

Rozvíjanie sociálnych interakcií podľa individuálnych kapacít žiakov zohľadnených v IVP 

a v súlade s obsahom a v rozsahu predmetu daného v ŠVP. 

 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Krátkodobá spolupráca pri cielených činnostiach v interakcii s učiteľom v škále 

vyhovujúcej konkrétnemu žiakovi a bežných životných situáciách. 

 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, podnecujeme schopnosť spolupráce, využívame 

didaktickú techniku a hry. 
 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznám 

ka 

Rozvíjanie sociálnych interakcií so 20 

 
 

10 

 
 

8 

 

13 

 
 

8 

 

8 

 

10 

 

10 

 

12 

Rozvíjať spoluprácu pri   

spolužiakmi prostredníctvom krátkych vykonávaní hygienických 
hier. návykov. 
Vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu Rozvíjať základy sociálnych 
prijateľným spôsobom v interakcii s interakcií. 
inou osobou. Rozvíjať základy neverbálnej 
Primerané reagovanie na výzvu inej imitácie. 
osoby. Podporovať samostatnosť v 
Rozvíjanie schopnosti nadväzovania oblasti sebaobsluhy. 
vzťahov k osobám v školskom Učiť sa vyjadrovať súhlas a 
prostredí. nesúhlas prijateľným 
Rozlišovanie známych a neznámych spôsobom. 
osôb.  

Spolupráca žiaka pri vykonávaní  

hygienických návykov.  

Rozvíjanie samostatnosti pri  

stravovaní.  

Imitovanie činností dospelých  

spojených s predmetom.  

Rozvíjanie schopnosti počúvať krátky  

príbeh, počúvať iné osoby a pamätať  

si mená hlavných postáv z príbehu.  
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Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Štátny vzdelávací program 2hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby 2 hodny týždenne, 66 hodín ročne 
 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Zlepšiť hrubú motoriku rúk a rozvíjať psychomotorické schopnosti, jemnú motoriku a 

pohybovú koordináciu potrebnú na vyučovanie písania, postupne upevňovať schopnosť 

správneho držania písacích potrieb v závislosti od individuálnych schopností. 

Kompetencie v oblasti grafomotoriky: 

V rámci možností žiaka a jeho prognózy upevňujeme správne sedenie a držania písacieho 

nástroja, precvičujeme tvary prevažne tlačených písmen prípadne písaných v súlade 

s obsahom ŠVP. 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Krátke interakcie s učiteľom pri rozvoji grafomotoriky so zvyšujúcou sa náročnosťou 

podľa individuality žiakov. 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód /špeciálnopedago- 

gických, pedagogicko-rehabilitačných, pedagogickopsychologických/, prvkov techník AAK 

a PC s využitím tabletu. V procese uskutočňujeme uvoľňovacie cvičenia rúk prstov, 

precvičujeme manipulačné činnosti s predmetmi prostredníctvom hier. 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Upevňovanie správneho sedenia a 16 
 

16 

8 

 
 

6 

 

6 

10 

 

4 

Zlepšiť hrubú motoriku rúk.   

drţania písacích potrieb. Rozvíjať psychomotorické 
Rehabilitačná grafomotorika – schopnosti a jemnú 
uvoľňovacie a relaxačné cvičenia. pohybovú koordináciu 
Precvičovanie tvarov: horné a dolné potrebnú na vyučovanie 
oblúky, vodorovné čiary, šikmé čiary, písania. 
krúţenie okolo stredu. Upevňovať schopnosť 
Nácvik krúžkov, oválov, vlnoviek, správneho držania písacích 
slučiek. potrieb. 
Rozlišovanie veľkých a malých tvarov.  

Obťahovanie písaných tvarov.  

Nácvik samostatného písania  

jednotlivých tvarov.  

 
 

 
  

Názov predmetu Vecné učenie 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Základná orientácia. 
 

Poznávanie prírody. 

13 

10 

10 

Poznať osobné údaje. 
Orientovať sa v priestore školy. 
Orientovať sa v čase 

  

  Pomenovať niektoré časti ľudského 
Orientácia v bežných životných  tela. 
situáciách.  Poznať a pomenovať niektoré 

  rastliny a zvieratá. 
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  Uvedomovať si premenlivosť 

  počasia. 
Orientovať sa v bežných 

životných situáciách 

 

Názov predmetu Matematika 

Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Priraďovanie predmetov k tomu, čo ich 20 Vedieť tvoriť skupiny z   

dopĺňa – vytváranie dvojíc a párov.  rozličných predmetov. 

Triedenie predmetov podľa vlastností: 8 Zdokonaľovať sa v zisťovaní 
množstvo, veľkosť, farba, tvar.  podobnosti a rozdielov. 
Osvojovanie pojmov málo – veľa. 6 Osvojiť rozlišovanie a 
Orientácia v priestore: utvrdzovanie  pomenovanie farieb. 
pojmov dopredu- dozadu, hore – dolu.  Vedieť sa orientovať 
Číslo 3. Počítanie do 3. Čítanie a písanie 
číslice 3. Priraďovanie predmetov k 

20 v priestore. 
Pochopiť množstvo 3. 

číslu 3, priraďovanie čísla k   

predmetom. 
Vytváranie skupín o danom počte 

12  

predmetov.   

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Sebaobslužné činnosti 23 Utvárať základné hygienické návyky.   

  Utvárať základné samoobslužné 
  činnosti. 

Práce v domácnosti 23 Utvárať základné návyky pri 
  stolovaní. 
  Rozvíjať hrubú a jemnú motoriku. 

Práce v dielni 20 Utvárať základné pracovné 
  zručnosti. 
  Pomenovať zariadenie kuchyne. 
  Oboznamovať sa s bezpečnosťou 
  práce v kuchyni. 

  Rozlišovať rôzne materiály. 
Adekvátne používať predmety. 

 

 
Názov predmetu Výtvarná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 
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Ročník tretí 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický 

celok 

hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Kresba 

Maľba 
Modelovanie 

13 

10 
10 

Rozvíjať hrubú a jemnú motoriku rúk 
a prstov. 
Rozvíjať koordinovaný pohyb rúk. 

  

  Rozvíjať senzomotorickú koordináciu. 
  Rozvíjať zmyslové vnímanie. 
  Rozvíjať tvorivosť a grafomotorické 
  zručnosti. 
   

  

Názov predmetu Hudobná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Rozvoj pasívneho vnímania zvukov 6 

 

 

 

 

8 

 
 

6 

 

6 

 
 

7 

Rozvíjať zrakové a sluchové   

Orffovho inštrumentária. vnímanie, sluchovú pamäť a 
Vyludzovaniu zvukov na sluchovú diferenciáciu, 
jednoduchých hudobných senzomotorické schopnosti. 
nástrojoch Orffovho inštrumentária Nadväzovať sociálne 
(paličky, bubon). interakcie prostredníctvom 
Rytmizácia jednoduchých riekaniek ( hudby. 
Medveďku, daj labku; Haju, haju, Prebúdzať záujem o hudbu na 
hajušky a iné). princípe detskej hry. 
Jednoduché hry so spevom (Tanček; Uvoľňovať motoriku a rozvíjať 
Na ručníček; a iné). zmysel pre rytmus. 
Nácvik piesní (Prší, prší; Bola babka;  

Čo by koza neskákala; Bude zima;  

Išla sova na tanec a iné).  

Počúvanie reprodukovanej hudby –  

detské piesne, ľudové piesne (Varila  

myšička kašičku; Jeden kováč kuje;  

Kvá, kvá, kvačica a iné).  

 

 
Názov predmetu Zdravotná telesná výchova 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Riekanky a detské piesne 15 Aktívna spolupráca pri vykonávaní   
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spojené so symbolizáciou  
 

10 

10 

15 

2 

2 

16 
29 

hygienických úkonov v súvislosti s 
pohybov a aktivít. telovýchovnými aktivitami. 
Hry- rolové, kontaktné. Vytváranie sebakontroly. 
Chôdza. Učenie prijímania pravidiel. 
Lezenie. Učenie prispôsobiť sa požiadavkám 
Beh. skupiny. 

Skoky. Učenie poradovosti. 

Hádzanie a chytanie. Uvedomenie si vlastného tela. 

Sezónne činnosti. Vykonávanie aktivít napodobňovaním. 
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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 

PROGRAM 
pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 

 

ŠTVRTÝ ROČNÍK 
 

Názov predmetu Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

Štátny vzdelávací program 4 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne 

Ciele vyučovacieho predmetu: 
Podľa individuálnych schopností stimulovať komunikáciu žiakov v sociálnej interakcii, 

rozvíjať porozumenie reči, sluchovú diferenciačnú schopnosť, podporovať spontánne 

vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov žiaka, verbálnu i neverbálnu formu komunikácie 

žiaka a ak je to prospešné naučiť žiaka základy čítania. 

Komunikačné kompetencie: 

Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti žiakov porozumieť 

hovorenému uplatniť v konverzácii - vyjadrovať sa ústne, prípadne písomne, vedieť počúvať, 

reagovať a vyjadrovať svoj názor. V IVP žiakov sa orientujeme na oblasti z obsahu ŠVP a to 

rozvíjanie sluchovej diferenciačnej schopnosti, porozumenia reči, expresívnej reči a rozvíjanie 

schopností potrebných pre základy čítania. 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Krátkodobá spolupráca pri cielených činnostiach v interakcii s učiteľom takou formou, pre 

ktorú má žiak zachované schopnosti. 

 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie prelínajúce sa s ostatnými predmetmi u nehoriacich 

používame prvky augmentatívnej a alternatívnej komunikácie /AAK/, techniky bazálnej 

stimulácie. 
 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Rozvíjanie sluchovej 66 Rozvíjať sluchovú diferenciačnú   
diferenciačnej schopnosti  schopnosť. 

  Zaraďovať prvky alternatívnej 

Porozumenie reči 64 a augmentatívnej komunikácie 
(AAK). 

Rozvíjanie expresívnej reči 20 Rozvíjať porozumenie reči, 
  Podporovať spontánne 

Rozvíjanie schopností 
potrebných pre základy čítania 

15 vyjadrovanie potrieb, pocitov 
a názorov žiaka. 

  Podporovať verbálnu i neverbálnu 
  formu komunikácie žiaka. 
  Naučiť žiaka základy čítania. 
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Názov predmetu Rozvíjanie sociálnych zručností 

Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodiny 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 
 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Rozvíjať spoluprácu pri vykonávaní hygienických návykov a podporovať samostatnosť v 

oblasti sebaobsluhy, rozvíjať základy sociálnych interakcií a neverbálnej imitácie, učiť sa 

vyjadrovať súhlas 

a nesúhlas prijateľným spôsobom. 

 

Sociálne a komunikačné kompetencie: 

Rozvíjanie sociálnych interakcií podľa individuálnych kapacít žiakov zohľadnených v IVP 

a v súlade s obsahom a v rozsahu predmetu daného v ŠVP. 

 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Krátkodobá spolupráca pri cielených činnostiach v interakcii s učiteľom v škále 

vyhovujúcej konkrétnemu žiakovi a bežných životných situáciách. 

 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, podnecujeme schopnosť spolupráce, využívame 

didaktickú techniku a hry. Učíme ich prejaviť radosť z vlastného úspechu a pocit uspokojenia 

z hry alebo činnosti. 

Tematický celok hod Edukačné ciele Uč.zdroj Poz. 

Rozvíjanie sociálnych interakcií so 16 Rozvíjať základy sociálnych 
interakcií. 
Rozvíjať základy neverbálnej 
imitácie. 
Rozvíjať spoluprácu pri 
vykonávaní hygienických 
návykov. 
Rozpoznávať hračky 
z dôvodu potreby 
Podporovať samostatnosť v 
oblasti sebaobsluhy. 
Učiť sa vyjadrovať súhlas a 
nesúhlas prijateľným 
spôsobom. 

  

spolužiakmi prostredníctvom  

krátkych hier, vedenie k spolupráci  

v kolektíve. 13 

Primerané reagovanie na výzvu  

inej osoby. 8 

Rozvíjanie schopnosti  

nadväzovania vzťahov k osobám v  

školskom prostredí. 8 

Starostlivosť o obľúbené hračky. 8 

Navodenie citového prežívania. 8 

Budovanie schopnosti empatie.  

Adekvátne reagovanie na správanie  

iných ľudí. 10 

Rozvíjanie samostatnosti pri  

stravovaní. 10 

Imitovanie činností dospelých  

spojených s predmetom. 18 

Rozvíjanie schopnosti počúvať  

krátky príbeh, počúvať iné osoby a  

pamätať si mená hlavných postáv  

z príbehu.  
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Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby 1 hodiny týždenne, 33 hodín ročne 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Zlepšiť hrubú motoriku rúk a rozvíjať psychomotorické schopnosti, jemnú motoriku a 

pohybovú koordináciu potrebnú na vyučovanie písania, postupne upevňovať schopnosť 

správneho držania písacích potrieb v závislosti od individuálnych schopností. 

Kompetencie v oblasti grafomotoriky: 

V rámci možností žiaka a jeho prognózy upevňujeme správne sedenie a držania písacieho 

nástroja, precvičujeme tvary prevažne tlačených písmen prípadne písaných v súlade 

s obsahom ŠVP. 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Krátke interakcie s učiteľom pri rozvoji grafomotoriky so zvyšujúcou sa náročnosťou 

podľa individuality žiakov. 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód /špeciálnopedago- 

gických, pedagogicko-rehabilitačných, pedagogickopsychologických/, prvkov techník AAK 

a PC s využitím tabletu. V procese uskutočňujeme uvoľňovacie cvičenia rúk prstov, 

precvičujeme manipulačné činnosti s predmetmi prostredníctvom hier. 

 
Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 

Poznámka 

Upevňovanie správneho sedenia a 4 Zlepšiť hrubú motoriku rúk. 
Rozvíjať psychomotorické 
schopnosti a jemnú 
pohybovú koordináciu 
potrebnú na vyučovanie 
písania. 
Upevňovať schopnosť 
správneho držania písacích 
potrieb. 
Rozvíjať správny prítlak pri 
písaní. 

  

držania písacích potrieb.  

Rehabilitačná grafomotorika –  

uvoľňovacie a relaxačné cvičenia. 5 

Opakovanie a utvrdenie 5 

nacvičovaných tvarov: horné a  

dolné oblúky, vodorovné čiary,  

šikmé čiary, kruhy, ovály, vlnovky,  

slučky. 5 

Rozlišovanie veľkých a malých  

tvarov, obťahovanie písaných 4 

tvarov. 5 

Samostatné písanie jednotlivých  

tvarov.  

Nacvičovanie držania ceruzky pri  

písaní v liniatúre.  

Nacvičovanie písania so správnym 5 

prítlakom.  
 

 

 

Názov predmetu Vecné učenie 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 
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Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Základná orientácia. 

Poznávanie prírody. 

Orientácia v bežných životných 
situáciách. 

13 
10 

10 

Poznať blízke osoby. 

Orientovať sa v priestore školy. 

Orientovať sa v čase. 

Poznať a pomenovať niektoré 

rastliny a zvieratá, vtáky 

a hmyz. 

Uvedomovať si zmeny ročných 

období. 

Orientovať sa v bežných 

životných situáciách, v obchode, 

pri cestovaní, u lekára. 

  

 

Názov predmetu Matematika 

Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Priraďovanie predmetov k tomu, čo 20 Vedieť tvoriť skupiny z 
rozličných predmetov. 
Zdokonaľovať sa v zisťovaní 
podobnosti a rozdielov. 
Osvojiť rozlišovanie a 
pomenovanie farieb. 
Vedieť sa orientovať 
v priestore. 
Pochopiť množstvo 4. 
Osvojiť základné 
geometrické tvary. 

  

ich dopĺňa – vytváranie dvojíc a  

párov. 8 

Triedenie predmetov podľa  

vlastností: množstvo, veľkosť, farba, 6 

tvar.  

Utvrdzovanie pojmov malý – veľký, 6 

málo – veľa. 6 

Orientácia v priestore: nad - pod.  

Číslo 4. Počítanie do 4. Čítanie a 8 

písanie číslice 4.  

Priraďovanie predmetov k číslu 4, 6 

priraďovanie čísla k predmetom.  

Vytváranie skupín o danom počte 6 

predmetov.  

Oboznamovanie sa so základnými  

geometrickými tvarmi.  
 

 

 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický 

celok 

hod Edukačné ciele Učebné zdroje Poznámka 

Kresba 10 Rozvíjať hrubú motoriku Výkres, ceruza, suchý  
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  rúk a prstov. pastel, voskový pastel, 

krieda 
 

Tampón, drievko, 

akvarelové farby, 

prstové farby, tempery, 

výkres 

Plastelína, modelína, 

modurit, cesto 

  Rozvíjať koordináciu 
  zraku a ruky. 
  Rozvíjať zmyslové 

Maľba 12 vnímanie. 
  Rozvíjať tvorivosť a 
  grafomotorické zručnosti. 

Modelovanie 11 Rozvíjať jemnú motoriku. 

 

 
 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický 

celok 

hod Edukačné ciele Učebné zdroje Poznám 

ka 
Sebaobslužné 33 Utvárať základné hygienické Základné 

hygienické potreby, 

odev, obuv, cvičná 

kuchyňa 
 

Odev, obuv, 

hračky, prachovky, 

handry 

Papier, drevo, 

textil, plastelína, 

stvebnice Lego, 

puzzle, koráliky, 

detské kladivo, 

valček, lyžica 

 
činnosti  návyky. 

  Osvojovať kultúrne a pracovné 
  návyky. 
  Utvárať základné samoobslužné 
  činnosti. 
  Utvárať základné návyky pri 
  stolovaní. 
  Rozvíjať hrubú a jemnú motoriku. 
 

Práce v domácnosti 
33 Utvárať základné pracovné 

zručnosti. 
  Pomenovať zariadenie kuchyne. 
  Oboznamovať sa s bezpečnosťou 
  práce v kuchyni. 
 

Práce v dielni 
33 

Rozlišovať rôzne materiály. 
Vedieť byť samostatný. 

 

 

 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník Štvrtý 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné zdroje Poznámka 

Rozvoj pasívneho vnímania 6 

 

 

 

 

4 

Rozvíjať sluchové Orffov inštrumentár 

 

 

 

Hudobné nástroje, CD 

prehrávač 

zvukov Orffovho vnímanie spievaného 
inštrumentária. slova. 

 Rozvíjať senzomotorické 
Vyludzovanie zvukov na vnímanie. 
jednoduchých hudobných  

nástrojoch Orffovho Rozvíjať zrakové a 
inštrumentária (paličky, bubon). sluchové vnímanie, 
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3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

3 

 
 

3 

 

 

5 

Rozvíjať sluchovú pamäť.  
 

už viem všetko naspamäť 

– Výber textov z ľudovej 

slovesnosti, Perfekt 2008, 

prvé vydanie, ISBN 978- 

80-8046-388-5 

Rytmizácia krátkych riekaniek Nadväzovať sociálne 
a piesní hrou na tele. interakcie 
Imitovanie prejavu hudobného prostredníctvom hudby. 
nástroja. Prebúdzať záujem o 

 hudbu na princípe detskej 
Osvojovanie si základov hry. 
pohybovej kultúry a rytmiky. Uvoľňovať motoriku a 
Vyjadrovanie charakteru rozvíjať zmysel pre 
skladby. rytmus. 

Jednoduché hry so spevom. 
 

Nácvik jednoduchých detských  

piesní s rozličným tempom  

a rozdielnou dynamikou.  

Počúvanie reprodukovanej 
 

hudby – detské piesne, ľudové  

piesne.  
 

 

 

Názov predmetu Zdravotná telesná výchova 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné zdroje Poznámka 

Hry 27 Spolupracovať pri vykonávaní Lopty, terč,  
  hygienických úkonov v súvislosti s lavička,bránky, 

Chôdza. 10 telovýchovnými aktivitami. stolnotenisové 
  Vedieť prijať pravidla. lopty, 

Lezenie. 15 Prispôsobiť sa požiadavkám skupiny. softtenisová 
  Uvedomenie si vlastného tela. lopta. 

Beh. 5 Vykonávať aktivity  

  napodobňovaním.  

Skoky. 2 Vedieť sa orientovať v priestore. 
Využívať rehabilitačné techniky. 

 

Hádzanie 

a chytanie. 
20 Rozvíjať kinesteticko-diferenciačné 

schopnosti 
 

Sezónne činnosti. 20   
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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 

PROGRAM 

pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 
 

PIATY ROČNÍK 
 

 
Názov predmetu Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník piaty 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne 
 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Rozvíjať expresívne vyjadrovanie potrieb, schopnosti výberu, aktívne spolupracovať pri 

vykonávaní hygienických návykov a sebaobsluhy. Vedieť čítať nacvičované písmená, slabiky, 

jedno a dvojslabičné slová primerane individuálnym schopnostiam vedieť formulovať 

jednoduchú vetu a podieľať sa na rprodukcii textu. 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Spolupráca pri cielených činnostiach v interakcii s učiteľom. 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód 
/špeciálnopedagogických, pedagogicko-rehabilitačných, 

pedagogickopsychologických/a techník AAK. 
 

Tematický celok ho 
d 

Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznám 
ka 

Vyjadrovanie širokého repertoáru 23 Rozvíjať expresívne   
potrieb ukazovaním.  vyjadrovanie potrieb 

Zámerné modelovanie situácií na 10 symbolmi,vyjadrovať 

vyjadrenie určitých potrieb, s cieľom  potrebu nasýtiť hlad a 

prejaviť spontánne bežné fyziologické  smäd prostredníctvom 

potreby. Využívanie neverbálnej  komunikačného symbolu 

komunikácie na plánovanie  na úrovni primeranej 

najbližších aktivít.  porozumeniu nezávisle 

Opakovanie a utvrdzovanie čítania 33 na situačnom kontexte, 

písmen a slov vyučovaných v  Spontánne komunikovať 

predchádzajúcom ročníku.  o hygienických 
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Hláska a písmeno a, A, slabiky ma,  potrebách. 

Ma,  Zlepšovať schopnosť 
samohlásky e, i, o, u, skladanie slabík  abstrakcie použ. 

do slov. 33 komunikačn. 

Počúvanie čítania krátkeho lit. útvaru  prostriedkov. 

s ilustráciami a nácvik jedn. odpovedí  Vedieť čítať jedno a 

na otázky súvisiace s textom,  dvojslabičné slová z 

vyhľadávanie kľúčových slov,  nacvičovaných písmen,   

obrázkov podľa učiteľovho  Podieľať sa na 

napovedania a priraďovanie slov k 33 reprodukcii textu – 

ilustráciám súvisiacich s textom.  odpovedať na otázky k 

Nácvik písania nových písmen zo  vypočutému textu alebo 

zložky čítanie, opakovanie a  vybrať na jej základe 

utvrdzovanie písania písmen a slabík,  správny obrázok. 

slov doteraz vyučovaných, ich   

odpisovaním podľa predpísaného   

vzoru.   

 

Názov predmetu Rozvíjanie sociálnych zručností 

Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník piaty 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 
 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Učiť sa vedomosti o sebe samom /základná orientácia/ a sprostredkovať ich okoliu 

primeraným spôsobom. Vyjadrovať súhlas a nesúhlas v sociálnych interakciách a zlepšovať 

schopnosť kooperatívnej spolupráce v rámci skupiny žiakov, byť samostatnejší, spontánnejší 

v nadväzovaní udržaní a ukončení sociálnych interakcií. 

Sociálne a komunikačné kompetencie: 

Vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu v sociálnych situáciách s dospelým a s deťmi. 

Vyjadrovanie svojich vlastných citov prijateľným spôsobom. 

Poznávanie a rozlišovanie kladných a záporných vlastností formou dramatického prejavu. 

Osvojovanie si základných osobných údajov a ich vyjadrovanie primeranými komunikačnými 

prostriedkami (meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, mená súrodencov). 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Spolupráca pri cielených činnostiach v interakcii s učiteľom a skupinou spolužiakov. 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód 
/špeciálnopedagogických, pedagogicko-rehabilitačných, 

pedagogickopsychologických/techník AAK a hier podporujúcich kooperáciu a prosociálne 

správanie. 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 
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Vyjadrovanie súhlasu a 

nesúhlasu v sociálnych 

situáciách s dospelým, aj inými 

deťmi. 

Učiť sa základné osobné údaje 

o sebe samom a ich 

vyjadrovanie primeranými 

komunikačnými prostriedkami 

v adekvátnych situáciách. 

Osvojovanie si základných 

pravidiel spoločenského 

23 

 
 

33 

 

 

 

33 

Rozvíjať schopnosť čakať na 

uspokojenie potrieb. 

Vyjadrovať súhlas a nesúhlas 

prijateľným spôsobom. 

Zlepšovať schopnosti 

kooperatívnej spolupráce v 

rámci skupiny detí, byť 

samostatnejší spontánnejší v 

nadväzovaní, udržaní a 

ukončení sociálnych interakcií 
. 

  

správania sa (prosba, pozdrav, 10 Učiť sa vedomosti o sebe   
ospravedlnenie).  samom a sprostredkovať ich 

Starostlivosť o obľúbené  okoliu sociálne prijateľným 

hračky.  spôsobom. 
  Rozširovať hygienické návyky 
  a domáce zručnosti podľa 
  individuálnych potrieb. 

 

 

 

 
 

Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník piaty 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 

Charakteristika predmetu RGZ: 

Vzhľadom na to, že od prevažnej väčšiny žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom 

mentálneho postihnutia nie je možné vyžadovať písanie písaným písmom a pre ich praktický 

život táto forma písma nemá praktický význam, je vhodné naučiť ich dorozumieť sa 

písomnou formou pri použití písmen veľkej tlačenej abecedy. K nácviku písmen malej a 

veľkej písanej abecedy pristupujeme len u detí s vhodnými dispozíciami na túto činnosť.  

Mechanické precvičovanie písania izolovaných písmen resp. pre žiaka nezmyselných 

a navzájom nesúvisiacich slov, môže viesť k problémovému správaniu. Podobne ani 

prípravné grafomotorické cvičenia nemusia mať očakávaný motivačný efekt, práve naopak. 

Spojenie písania s riekankami môže viesť k objaveniu sa alebo zhoršeniu sa nevhodného 

správania. Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotoricých zručností a 

písania okrem 

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

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

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

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

vynechané písmená, slová. Ak postihnutie dieťaťa znemožňuje zvládať grafomotorickú 

náročnosť písania, odporúčame zaradiť prácu s PC. 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Utvrdiť správne sedenie a držanie písacích potrieb, rozvíjať grafomotorické zručnosti 

a priestorovú orientáciu, rozvíjať koordináciu zrak – ruka pri písaní. 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Požadovanú dobu spolupracuje s učiteľom pri cielených grafomotoricých cvičeniach. 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód 
/špeciálnopedagogických, pedagogicko-rehabilitačných, pedagogickopsychologických/ 
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techník AAK, uvoľňovacie cvičenia rúk prstov, manipulačných činností s predmetmi a práca  

s PC. 
Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Obkresľovanie makiet s geometrickými a 10 Vedieť obkresliť   

inými tvarmi.  predpísaný tvar 

Obkresľovanie predkreslených čiar v 10 obrazca, písmena, 

tvare oblúka, jednoduchých  Nacvičiť 

geometrických tvarov.  napodobňovanie 

Obkresľovanie predpísaných písmen 19 napísania 

preberaných na čítaní: e, m, i, o, u.  predpísaného 

Písanie tvaru preberaných písmen podľa 21 tvaru. 

predpísaného vzoru.   

Odpisovanie slov z osobného 6  

frekvenčného slovníka vytváraného v   

predmete čítanie.   

 

 
Názov predmetu Vecné učenie 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník piaty 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Základná orientácia 
 

Poznávanie prírody 
 

Orientácia v bežných 
životných situáciách 

10 

 

10 

 

13 

Poznať osobné údaje a mená blízkych ľudí. 
Orientovať sa v priestore. 
Orientovať sa v čase. 
Poznať niektoré rastliny miestnej oblasti. 
Poznať niektoré zvieratá miestnej oblasti. 
Orientovať sa v bežných životných situáciách. 

  

 

 
Názov predmetu Matematika 

Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník piaty 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Porovnávanie, triedenie predmetov 

podľa vlastností a vzťahy: väčší – 

menší, 

Orientácia v priestore a vzťahy: 

vpravo –vľavo. 

Číslo 5, počítanie do 5, čítanie a 

písanie číslice 5, priraďovanie 

20 

 

6 

 

30 

Tvoriť skupiny z 

rozličných predmetov. 

Oboznámenie sa s tvarmi 

a povrchmi materiálov. 

Poznať farby. 

Orientovať sa 

v priestore. 

  

predmetov k číslu 5 a priraďovanie 10 Pochopiť množstvo 5.   

čísla 5 k predmetom.  Vedieť kresliť základné 
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Kreslenie základných geometrických  geometrické tvary podľa 

tvarov podľa predlohy, kruh, štvorec,  predlohy. 

obdĺžnik.   

 

 
Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník piaty 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Sebaobslužné činnosti 

Práce v domácnosti 

Práce v dielni 

33 

 

33 

 

33 

Zvyšovať samostatnosť pri základných 

hygienických návykoch. 

Zvyšovať samostatnosť pri základných 

sebaobslužných činnostiach. 

Zvyšovať samostatnosť pri základných 

stravovacích návykoch. 

Utvárať základné pracovné zručnosti. 

Rozvíjať sociálne zručnosti a schopnosť 

využívať voľný čas. 

Poznávať rôzne materiály a pracovné 

náradie. 

  

 

 
Názov predmetu Výtvarná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník piaty 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 
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Kresba 

Maľba 

Modelovanie 

11 

 

11 

 
11 

Rozvíjať a dopĺňať získané poznatky a 
výtvarné zručnosti. 
Rozvíjať priestorovú orientáciu. 
Zúčastňovať sa na skupinových 

výtvarných aktivitách. 

  

 

 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník piaty 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Počúvanie jednoduchých piesní 

(rôzny žáner, vo veľkej miere 

závislý od individuálnych osobitostí 

každého dieťaťa). 

Rozlišovanie jednotlivých 

spievaných slov piesní, s príp. 

rytmizáciou, hrou na telo a pod., 

Učenie sa jednoduchých piesní a 

riekaniek. 

20 

 

 

8 

 
 

5 

Rozvíjať sluchové 

vnímanie spievaného 

slova. 
Osvojiť si jednoduché piesne 
a riekanky. 

  

 

 
Názov predmetu Zdravotná telesná výchova 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník piaty 

Časový rozsah výučby 3 hodín týždenne, 99 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Pohybové hry, zamerané na 20 Zvyšovanie samostatnosti pri   

uvedomovanie si telesnej  vykonávaní pohybových aktivít. 

schémy.  Rozvoj verbálnych schopností vo 

Riekanky, detské pesničky 30 vzťahu k pohybovým aktivitám, 

spojené s pohybom, resp.  Učenie prijímaniu pravidiel, 

rolové hry, kontaktné hry,  Učenie kooperácie, rozvoj 

loptové hry.  interakčnej kooperácie. 

Aktivity na cvičenie 10 Vytváranie sebakontroly. 

rovnováhy, laterality a  Učenie prispôsobenia sa k 

koordináciu pohybov.  požiadavkám skupiny a 

Sezónne činnosti - zimné, v 39 rozvíjanie schopnosti zúčastňovať 

jarnom a v letnom období  sa spoločných pohybových aktivít 

turistika, podľa možností  pomocou napodobňovania, 

plávanie.  Učenie poradovosti. 
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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 

PROGRAM 
pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 

 

ŠIESTY ROČNÍK 
 

Názov predmetu Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník šiesty 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Rozvíjať expresívne vyjadrovanie potrieb, schopnosti výberu, aktívne spolupracovať pri 

vykonávaní hygienických návykov a sebaobsluhy. Vedieť čítať nacvičované písmená, slabiky, 

jedno a dvojslabičné slová primerane individuálnym schopnostiam vedieť formulovať 

jednoduchú vetu a podieľať sa na reprodukcii textu. 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Spolupráca pri cielených činnostiach v interakcii s učiteľom. 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód 
/špeciálnopedagogických, pedagogicko-rehabilitačných, 

pedagogickopsychologických/a techník AAK. 
 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Nacvičovanie formulácie 20 Rozvíjať expresívne   
zložitejších (4 – 5 slovných) viet.  vyjadrovanie potrieb. 

Odpovedanie na otázky 10 Rozvíjať schopnosti 

jednoduchou (2 -3 slovnou) vetou.  výberu. Rozvíjať 

Nácvik rečňovaniek, vyčítaniek. 18 schopnosti často používané 

Počúvanie krátkeho literárneho 6 pri hraní hier. 

útvaru podporeného ilustráciami.  Aktívne spolupracovať pri 

Nácvik jednoduchých odpovedí na 20 vykonávaní hygienických 

otázky súvisiace s vypočutým  návykov a sebaobsluhy. 

textom. 24 Vedieť formulovať 

Opakovanie a utvrdzovanie čítania  jednoduchú vetu a 

písmen a slov z predchádzajúceho  odpovedať na otázky 

ročníka. 6 jednoduchou vetou. 

Nácvik hlásky a písmena l, L. 8  

Skladanie slabík la, le, li, lo, lu do 12  

slov. 8  

Čítanie dvojslabičných slov.   

Rozlišovanie začiatočnej hlásky   

v slove sluchovou analýzou.   
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Názov predmetu Rozvíjanie sociálnych zručností 

Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník šiesty 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Učiť sa vedomosti o sebe samom /základná orientácia/ a sprostredkovať ich okoliu 

primeraným spôsobom. Vyjadrovať súhlas a nesúhlas v sociálnych interakciách a zlepšovať 

schopnosť kooperatívnej spolupráce v rámci skupiny žiakov, byť samostatnejší, spontánnejší 

v nadväzovaní udržaní a ukončení sociálnych interakcií. 

Sociálne a komunikačné kompetencie: 

Vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu v sociálnych situáciách s dospelým a s deťmi. 

Vyjadrovanie svojich vlastných citov prijateľným spôsobom. 

Poznávanie a rozlišovanie kladných a záporných vlastností formou dramatického prejavu. 

Osvojovanie si základných osobných údajov a ich vyjadrovanie primeranými komunikačnými 

prostriedkami (meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, mená súrodencov). 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Spolupráca pri cielených činnostiach v interakcii s učiteľom a skupinou spolužiakov. 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód 
/špeciálnopedagogických, pedagogicko-rehabilitačných, 

pedagogickopsychologických/techník AAK a hier podporujúcich kooperáciu a prosociálne 

správanie. 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Vyjadrovanie súhlasu 18 Vyjadrovať súhlas a nesúhlas   

a nesúhlasu v sociálnych  prijateľným spôsobom. 

situáciách s dospelým  Rozvíjať schopnosť 

a s deťmi. 26 kooperácie so spolužiakmi. 

Vyjadrovanie svojich vlastných  Samostatnejšie nadväzovať, 

citov prijateľným spôsobom. 18 udržať a ukončiť sociálne 

Poznávanie a rozlišovanie  interakcie s inými deťmi. 

kladných a záporných vlastností  Vedieť sprostredkovať 

formou dramatického prejavu. 37 vedomosti o sebe okoliu 

Osvojovanie si základných  prijateľným spôsobom. 

osobných údajov a ich   

vyjadrovanie primeranými   

komunikačnými prostriedkami.   
 

 

 

Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník šiesty 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 

Charakteristika predmetu RGZ: 

Vzhľadom na to, že od prevažnej väčšiny žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom 

mentálneho postihnutia nie je možné vyžadovať písanie písaným písmom a pre ich praktický 

život táto forma písma nemá praktický význam, je vhodné naučiť ich dorozumieť sa 

písomnou formou pri použití písmen veľkej tlačenej abecedy. K nácviku písmen malej a 

veľkej písanej abecedy pristupujeme len u detí s vhodnými dispozíciami na túto činnosť. 

Mechanické precvičovanie písania izolovaných písmen resp. pre žiaka nezmyselných 

a navzájom nesúvisiacich slov, môže viesť k problémovému správaniu. Podobne ani 

prípravné grafomotor. cvičenia nemusia mať očakávaný motivačný efekt, práve naopak. 

Spojenie písania s riekankami môže viesť k objaveniu sa alebo zhoršeniu sa nevhodného 
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správania. Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotoricých zručností a 

písania okrem 

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

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

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

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

vynechané písmená, slová. Ak postihnutie dieťaťa znemožňuje zvládať grafomotorickú 

náročnosť písania, odporúčame zaradiť prácu s PC. 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Utvrdiť správne sedenie a držanie písacích potrieb, rozvíjať grafomotorické zručnosti 

a priestorovú orientáciu, rozvíjať koordináciu zrak – ruka pri písaní. 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Požadovanú dobu spolupracuje s učiteľom pri cielených grafomotoricých cvičeniach.  

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód 
/špeciálnopedagogických, pedagogicko-rehabilitačných, pedagogickopsychologických/ 

techník AAK, uvoľňovacie cvičenia rúk prstov, manipulačných činností s predmetmi a práca  

s PC. 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Uvoľňovacie a relaxačné 6 Utvrdiť správne sedenie   

cvičenia horných končatín.  a držanie písacích potrieb. 

Nácvik listovania v knihe. 8 Rozvíjať grafomotorické 

Obkresľovanie predkreslených 12 zručnosti a priestorovú 

geometrických tvarov.  orientáciu. 

Opakovanie nacvičených tvarov. 10 Rozvíjať koordináciu zrak – 

Upevnenie písania tvaru písmen 8 ruka pri písaní. 

e, m, i, o, u.   

Nacvičovanie písania písmena l. 8  

Nacvičovanie písania slabík me, 14  

mi, le, li, lo, lu.   
 

 
 

 

 

 

 

Názov predmetu Vecné učenie 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník šiesty 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Základná orientácia 
 

Poznávanie prírody 
 

Orientácia v bežných 
životných situáciách 

10 

 

10 

 

13 

Poznať svoje osobné údaje a mená blízkych 
ľudí. 
Orientovať sa v blízkom priestore. 
Orientovať sa v čase. 
Poznať rastliny miestnej oblasti. 
Poznať niektoré zvieratá miestnej oblasti. 
Orientovať sa v bežných životných situáciách. 

  

 

 
Názov predmetu Matematika 

Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník šiesty 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
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Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Porovnávanie predmetov podľa 13 Vedieť tvoriť skupiny z   

vlastností.  rozličných predmetov. 

Triedenie predmetov podľa vlastností: 8 Zdokonaľovať sa v 
množstvo, veľkosť, farba, tvar.  zisťovaní podobnosti 
Osvojovanie pojmov kratší – dlhší. 10 a rozdielov. 
Orientácia v priestore: pred – za.  Vedieť sa orientovať 
Číslo 6. Počítanie do 6. Čítanie a písanie 8 v priestore. 
číslice 6. Priraďovanie predmetov k číslu,  Pochopiť množstvo 6. 
priraďovanie čísla k predmetom. 
Vytváranie skupín o danom počte 

20  

predmetov.   

Pomenovanie a priraďovanie k názvu: 
kruh, štvorec, obdĺžnik. 

7  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník šiesty 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Sebaobslužné činnosti 

Práce v domácnosti 

Práce v dielni 

33 

 

33 

 

33 

Zvyšovať samostatnosť pri hygienických 

návykoch. 

Zvyšovať samostatnosť pri 

sebaobslužných činnostiach. 

Zvyšovať samostatnosť pri stravovacích 

návykoch. 

Osvojiť si základné pracovné zručnosti pri 

práci v domácnosti. 

Vedieť rozlišovať rôzne materiály 

a pracovné náradie. 

  

 

 
Názov predmetu Výtvarná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník šiesty 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Kresba 

Maľba 

Modelovanie 

11 

 

11 

 

11 

Rozvíjať a dopĺňať získané poznatky a 
výtvarné zručnosti. 
Rozvíjať priestorovú orientáciu. 
Rozvíjať kooperáciu pri spoločných 

výtvarných aktivitách. 

Prispôsobovať sa požiadavkám skupiny. 
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Názov predmetu Hudobná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník šiesty 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Určovanie vlastností vnímaných 5 Rozvíjať sluchové   

zvukov: dĺžky, intenzity, hudobný  vnímanie spievaného 

nástroj – ľudský hlas..  slova. 

Rozlišovanie tempa, rytmu piesne 3 Na princípe detskej hry 

alebo inštrumentálnej hudby.  budovať záujem o hudbu. 

Rytmizácia jednoduchých detských 8 Rozoznávať ľudský hlas 

piesní tlieskaním, vyťukávaním,  a hudobný nástroj. 

hrou na telo.  Osvojiť si jednoduché 

Rytmické cvičenia s využitím 3 piesne a riekanky. 

Orffovho inštrumentária.   

Rozlišovanie tónov hudobných 5  

nástrojov bubon – klavír – trúbka.   

Počúvanie jednoduchých detských 5  

piesní rôzneho žánru, hudobné   

skladby – uspávanka.   

Osvojovanie si jednoduchých 4  

piesní.   

 

 
Názov predmetu Zdravotná telesná výchova 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník šiesty 

Časový rozsah výučby 3 hodín týždenne, 99 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 
 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 

Poznámka 

Pohybové hry zamerané na  

16 

 

20 

20 

 

16 

17 

10 

Zvyšovať samostatnosť pri vykonávaní 

pohybových aktivít. 

Rozvíjať verbálne schopnosti vo vzťahu 

k pohybovým aktivitám. 

Zlepšovať schopnosť sebakontroly. 

Naučiť sa dodržiavať poradie v skupine 

Zvýšiť úroveň základných pohybových 

schopností. 

Rozvíjať pozornosť. 

Rozvíjať priestorovú a časovo-sledovú 

pamäť. 

  

uvedomenie si telesnej 
schémy. 
Chôdza . 

Lezenie. 

Beh. 

Skoky. 

Hádzanie a chytanie. 

Sezónne činnosti 
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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 

PROGRAM 
pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 

SIEDMY ROČNÍK 

 
Názov predmetu Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne 

Charakteristika predmetu: 

Pri MP sa najvýraznejšie poškodenie prejavuje v oblasti komunikácie, preto je rozvíjanie 

komunikačných schopností jednou z prioritných VP. 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Podporovať komunikáciu žiakov v sociálnej interakcii, spontánne vyjadrovanie potrieb, 

pocitov, názorov a verbálnu i neverbálnu formu komunikácie, rozvíjať porozumenie reči, 

sluchovú diferenciačnú schopnosť a naučiť žiaka základy čítania. 

Komunikačné kompetencie: 

Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti žiakov porozumieť 

hovorenému, vyjadrovať sa ústne, vedieť počúvať, reagovať a vyjadrovať svoj názor. V IVP 

žiakov sa orientujeme na oblasti z obsahu ŠVP a to rozvíjanie sluchovej diferenciačnej 

schopnosti /rôzne zvuky a ich intenzita i smer, rytmizovanie slabík /, porozumenia reči 

/kategorizovanie, komentovanie pojmov a ich porozumenie/, expresívnej reči /komentovaním 

udalostí, dejov/ a rozvíjanie schopností potrebných pre základy čítania. 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Spolupráca pri cielených komunikačných činnostiach v interakcii s učiteľom, za účelom 

stimulácie a rozvoja . 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód, prvkov techník 

AAK. V rámci cielených komunikačných situácií utvárame predpokladov /motorické, 

koordinačné/ na správnu artikuláciu v spolupráci s logopédom. 
 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Rozvíjanie sluchovej 23 Stimulovať komunikáciu žiaka v   
diferenciačnej schopnosti  sociálnej interakcii. 

  Rozvíjať sluchovú diferenciačnú 

Porozumenie reči 43 schopnosť. 
 33 Rozvíjať porozumenie reči. 

Rozvíjanie expresívnej reči 33 Podporovať spontánne 
  vyjadrovanie potrieb, pocitov a 

Rozvíjanie schopností  názorov žiaka. 
potrebných pre základy čítania  Podporovať verbálnu i neverbálnu 

  formu komunikácie žiaka. 
  Naučiť žiaka základy čítania. 
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Názov predmetu Rozvíjanie sociálnych zručností 

Štátny vzdelávací program 1 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Súčasťou sociálneho správania sú tzv. integračné zručnosti /nadväzovanie a udržanie 

vzťahov, trávenie voľného času, sebaobslužné schopnosti /. Preto je pre žiaka potrebné 

osvojiť si základné pravidlá spoločenského správania, schopnosť kooperovať so spolužiakmi, 

nadväzovať a udržať sociálne interakcie, poznávať a pomenovať role osôb /rodina, škola, 

spoločnosť/. 

Sociálne a komunikačné kompetencie: 

Rozvíjanie sociálnych interakcií podľa individuálnych kapacít žiakov zohľadnených v IVP 

a v súlade s obsahom a v rozsahu predmetu daného v ŠVP v závislosti od miery osvojenia 

v predchádzajúcom ročníku /osobné údaje, vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu, vlastných citov, 

rozlišovanie kladných a záporných vlastností/. 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Podnecovanie spolupráce pri situačných a cielených sociálnych interakciách s učiteľom a v 

skupine spolužiakov. 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód, hier podporujúcich 

kooperáciu a prosociálne správanie. 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Osvojovanie si pravidiel 11 Rozvíjať schopnosť kooperácie so   

spoločenského správania:  spolužiakmi. 
vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu,  Samostatnejšie nadväzovať, 
pozdrav, prosba, poďakovanie a  udržať a ukončiť sociálne 
ospravedlnenie v sociálnych  interakcie s inými deťmi. 
situáciách s deťmi i dospelými.  Osvojiť si základné pravidlá 
Vyjadrovanie svojich vlastných 11 spoločenského správania. 
citov prijateľným spôsobom.  Vedieť sprostredkovať vedomosti 
Poznávanie a rozlišovanie 
kladných a záporných vlastností 

6 o sebe okoliu prijateľným 
spôsobom. 

formou dramatického prejavu. 
Osvojovanie si základných 

16 Vedieť pomenovať rolu osoby 
v rodine, v škole, v 

osobných údajov a ich  spoločnosti. 
vyjadrovanie primeranými   

komunikačnými prostriedkami 
(meno a priezvisko, bydlisko, 

22  

dátum narodenia, mená   

súrodencov).   

Pomenovanie rolí osôb v rodine, v   

škole, v spoločnosti (rodič, učiteľ,   

žiak, školník, lekár a iné).   
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Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

U žiakov v súlade s IVP upevniť hygienické návyky pri písaní rozvíjať psychomotorické 

schopnosti a jemnú pohybovú koordináciu, rozvíjať koordináciu zrak – ruka pri písaní 

a vedieť udržať sa v liniatúre. 

 

Kompetencie v oblasti grafomotoriky: 

V rámci konkrétnych možností žiaka a jeho prognózy upevňujeme správne sedenie a 

držania písacieho nástroja, precvičujeme tvary prevažne tlačených písmen prípadne písaných 

v súlade s obsahom ŠVP. 

Interpersonálne spôsobilosti: 

Primeranú dobu žiaka motivujeme k spolupráci s učiteľom pri cielených grafomotoricých 

cvičeniach, snažíme sa o zmenšovanie písaných tvarov a ak to postihnutie neumožňuje píšeme 

len tlačené písmená v súlade s obsahom VP. 

Stratégie vyučovania: 

Využívame individuálne vyučovanie, uvoľňovacie a relaxačné cvičenia rúk prstov, 

manipulačných činností s predmetmi a prácu s PC a tabletom. 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Uvoľňovacie a relaxačné cvičenia 10 Upevňovať hygienické návyky   

horných končatín.  pri písaní. 

Obkresľovanie predkreslených 6 Rozvíjať psychomotorické 
geometrických tvarov.  schopnosti a jemnú pohybovú 
Opakovanie nacvičených tvarov. 10 koordináciu rúk. 
Upevnenie písania tvaru písmen e, 12 Rozvíjať koordináciu zrak – ruka 
m, i, o, u.  pri písaní. 
Precvičovanie písania písmena l. 
Nacvičovanie písania slabík em, im, 
el, il, om, um, ol, ul. 

8 

10 

Vedieť udržať ceruzu a pero pri 
písaní v liniatúre. 

Nacvičovanie písania písmena a, o. 10  

 

 
Názov predmetu Vecné učenie 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 
Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Základná orientácia 

Poznávanie prírody 

Orientácia v bežných 
životných situáciách 

10 

 

10 

 

13 

Poznať svoje osobné údaje a mená blízkych 
ľudí. 
Orientovať sa v blízkom priestore. 
Orientovať sa v čase. 
Poznať ďalšie rastliny miestnej oblasti. 
Poznať ďalšie zvieratá miestnej oblasti. 
Orientovať sa v bežných životných situáciách. 
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Názov predmetu Etická výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Osvojiť si základné komunikačné zručnosti, 

– osvojiť si základy spoločenského správania, 

–získať pozitívne skúsenosti podporujúce sebadôveru a iniciatívu. 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámk 

a 

Spolupráca 5 Zozná 
menie sa medzi sebou. Hry a 
aktivity podporujúce spoluprácu 

  

Zrakový kontakt 5 Uvedomiť si význam zrakového 
kontaktu. Hovoríme nielen 
slovami, ale aj očami, mimikou, 
výrazom tváre 

  

Úsmev 2 Uvedomiť si význam úsmevu. 
Urobiť rôzne úkony s 
úsmevom, tie isté bez 
úsmevu (poprosiť, 
poďakovať, prikázať a 
iné). 

  

Pozdrav 5 Pozdrav je prejavom úcty a 
priateľstva. Pozdravom 
nadväzujeme kontakt. K 
pozdravu patrí aj 
zrakový kontakt a 
úsmev. 
Podanie ruky 
–správny stisk ruky, trvanie 

  

  stisku ruky.   

Otázka a prosba 5 Osvojiť si základné prvky 
komunikácie. 
Otázka -môže byť výzvou k 
priateľstvu, posolstvom 
druhého, že nás zaujíma sám on, 
to čo robí, čo si myslí. 
Prosba –vedieť milo, skromne 
poprosiť, ale bez ponižovania 
seba samého. 
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Poďakovanie a 
ospravedlnenie 

2 Osvojiť si základné 
prvky komunikácie. Poďakovať a 
ospravedlniť sa sú základné 
podmienky ľudského 
spolunažívania. Vedieť sa 
ospravedlniť, ak sme sa dopustili 
chyby. 

  

Rozhovor 2 Vedieť začať, udržiavať a ukončiť 
rozhovor. Zreteľný zrakový 
kontakt, primeraný výraz 
tváre, postoj prijímania a 
vysielania: orientácia tela k 
partnerovi, primeraná 
vzdialenosť, pokoj, zdržiavanie 
sa nedočkavých pohybov, 
neskákať druhému do reči. 

  

Počúvanie 2 Precvičiť pozorné počúvanie. 
Poukázať na komunikačné 
chyby. Pri rozhovore udržiavať 
zrakový kontakt 
s partnerom. Pri rozhovore s 
viacerými ľuďmi pozerať 
striedavo na všetkých 
členov skupiny (modelové 
situácie 

  

Pravda a lož 2 Rozlíšiť pravdu od lži. 
Zážitkovým spôsobom si 
uvedomiť negatívne dôsledky lži 
Prečo je lož 
nesprávna, prečo ľudia klamú 
(modelové 
situácie). 

  

 
 

Názov predmetu Matematika 

Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 
 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 

Poznámka 

Porovnávanie predmetov podľa vlastností. 13 Vedieť tvoriť skupiny z   

Triedenie predmetov podľa vlastností:  rozličných predmetov. 

množstvo, veľkosť, farba, tvar. 8 Zdokonaľovať sa v 
Osvojovanie pojmov viac – menej - rovnako.  zisťovaní podobnosti 
Orientácia v priestore: pred – za, prvý – 10 a rozdielov. 
posledný.  Vedieť sa orientovať 
Číslo 7. Počítanie do 7. Čítanie a písanie číslice 6 v priestore. 
7. Priraďovanie predmetov k číslu, priraďovanie  Pochopiť množstvo 7. 
čísla k predmetom. Vytváranie skupín o danom 
počte predmetov. 

20  
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Pomenovanie a priraďovanie k názvu: kruh, 
štvorec, obdĺžnik, trojuholník. 

7  

 
Názov predmetu Informatika 

Štátny vzdelávací program 0,5 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne, 16,5 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Oboznámenie sa s počítačom. 2 Oboznámiť sa s počítačom,   

Ovládanie jednoduchej hry. 3 monitorom, myšou, 
Práca v jednoduchom grafickom editore 2 klávesnicou. 
pre deti:  Vedieť zapnúť/ vypnúť 
- kreslenie vlastných obrázkov, obrázkov  počítač s pomocou. 
podľa návodu  Vedieť pracovať s myšou a 
- kreslenie voľnou rukou i s použitím  klávesnicou s pomocou. 
nástrojov editora (podľa individuálnych  Oboznámiť sa s 
možností žiaka).  jednoduchým edukačným 
Práca s edukačným programom: 
- na rozvíjanie vnímania, pozornosti, 

9,5 programom a hrou. 

pamäti, myslenia, jemnej motoriky,   

koordinácie pohybov   

- na rozvoj slovnej zásoby, základov   

počítania a iné   

- pre alternatívnu a augmentatívnu   

komunikáciu.   
 

 

 

 
 

 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Štátny vzdelávací program 2,5 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby 2,5 hodiny týždenne, 82,5 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Sebaobslužné činnosti 

Práce v domácnosti 

Práce v dielni 

33 

 

33 

 

16,5 

Upevňovať samostatnosť pri hygienických 
návykoch. 
Upevňovať samostatnosť pri sebaobslužných 
činnostiach. 
Upevňovať samostatnosť pri stravovacích 
návykoch. 
Osvojiť si základné pracovné zručnosti pri 
práci v domácnosti. 
Osvojiť si základné pracovné zručnosti pri 
práci v dielni. 
Vedieť rozlišovať rôzne materiály a pracovné 
náradie. 
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Názov predmetu Výtvarná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Kresba 

Maľba 
Modelovanie 

11 

 
11 

Rozvíjať a dopĺňať získané poznatky a 
výtvarné zručnosti. 
Rozvíjať priestorovú orientáciu. 

  

  Učiť sa znázorniť postavu. 
 11 Vedieť určiť farby charakteristické pre určité 
  predmety alebo javy. 
  Spolupracovať pri príprave materiálu a pri 
  upratovaní pracovného priestoru. 

 

 

 
 

 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Rozlišovanie tempa, rytmu piesne 3 

 
 

6 

 
 

3 

 

5 

 

3 

 

13 

Rozvíjať sluchové vnímanie   

alebo inštrumentálnej skladby. spievaného slova. 
Na základe sluchového vnímania Rozlišovať niektoré hudobné 
adekvátne reagovať pohybom na nástroje. 
charakteristické zvuky - elementárna Osvojiť si jednoduché piesne 
pohybová improvizácia. a hudobno-pohybové hry. 
Rytmizácia jednoduchých detských Pohybom vedieť vyjadrovať 
piesní tlieskaním, hrou na telo. výrazné dynamické 
Rytmické cvičenia s využitím Orffovho kontrasty (silno-slabo). 
inštrumentária .  

Rozlišovanie tónov hudobných  

nástrojov.  

Počúvanie jednoduchých detských  

piesní a hudobných skladieb rôzneho  

žánru (napríklad uspávanka, pochod) a  

osvojovanie si jednoduchých piesní.  

 

 
Názov predmetu Zdravotná telesná výchova 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby 3 hodín týždenne, 99 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 
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Pohybové hry zamerané na  

21 

 

13 

13 

19 

18 

15 

Zvyšovať samostatnosť pri   

uvedomenie si telesnej vykonávaní pohybových aktivít. 
schémy. Zlepšovať správnu koordináciu 
Chôdza . pohybov. 
Lezenie. Zlepšovať schopnosť sebakontroly. 

Beh. Vedieť dodržiavať poradie v skupine. 
Skoky. Zvýšiť úroveň základných 

Hádzanie a chytanie. pohybových schopností. 
 Automatizovať už zvládnuté pohyby. 
 Posilňovať vôľové vlastnosti k 
 prekonávaniu prekážky spojenej s 

 fyzickou námahou. 
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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 

PROGRAM 
pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 

 

Ôsmy ročník 

 
 

Názov predmetu Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne 

Charakteristika predmetu: 

 

Pri MP sa najvýraznejšie poškodenie prejavuje v oblasti komunikácie, preto je rozvíjanie 

komunikačných schopností jednou z prioritných VP. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

Stimulovať komunikáciu žiakov v sociálnej interakcii, spontánne vyjadrovanie potrieb, 

pocitov, názorov a verbálnu i neverbálnu formu komunikácie, rozvíjať porozumenie reči, 

sluchovú diferenciačnú schopnosť a naučiť žiaka základy čítania. 

 

Komunikačné kompetencie: 

 

Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti žiakov porozumieť 

hovorenému, vyjadrovať sa ústne, vedieť počúvať, reagovať a vyjadrovať svoj názor. V IVP 

žiakov sa orientujeme na oblasti z obsahu ŠVP a to rozvíjanie sluchovej diferenciačnej 

schopnosti /rôzne zvuky a ich intenzita i smer, rytmizovanie slabík /, porozumenia reči 

/kategorizovanie, komentovanie pojmov a ich porozumenie/, expresívnej reči /komentovaním 

udalostí, dejov/ a rozvíjanie schopností potrebných pre základy čítania. 

 

Interpersonálne spôsobilosti: 

 

Spolupráca pri cielených komunikačných činnostiach v interakcii s učiteľom, za účelom 

stimulácie a rozvoja. 

 

Stratégie vyučovania: 

 

Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód, prvkov techník AAK. 

V rámci cielených komunikačných situácií utvárame predpokladov /motorické, koordinačné/ 

na správnu artikuláciu v spolupráci s logopédom. 
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Tematický celok 

hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Rozvíjanie sluchovej 
diferenciačnej schopnosti 

13 Stimulovať komunikáciu žiaka v 
sociálnej interakcii. 

  

 

Rozlišovanie zvukov reči 
10  

Rozvíjať sluchovú diferenciačnú 

 

Porozumenie reči 
33 schopnosť. 

 

Rozvíjanie expresívnej reči 
33 Rozvíjať porozumenie reči. 

 

vytváranie situácii z bežného 

života 

23 
Podporovať spontánne 
vyjadrovanie potrieb, pocitov a 

názorov žiaka. 

Rozvíjanie schopností 
potrebných pre základy čítania 

 

10 
Podporovať verbálnu i 
neverbálnu formu komunikácie 

žiaka. 

Rozvíjanie schopností 

orientácie v priestore, rovine 
 

10 
Naučiť žiaka základy čítania. 

 

 
 
 

Názov predmetu Rozvíjanie sociálnych zručností 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

Súčasťou sociálneho správania sú tzv. integračné zručnosti /nadväzovanie a udržanie vzťahov, 

trávenie voľného času, sebaobslužné schopnosti /. Preto je pre žiaka potrebné osvojiť si 

základné pravidlá spoločenského správania, schopnosť kooperovať so spolužiakmi, 

nadväzovať a udržať sociálne interakcie, poznávať a pomenovať role osôb /rodina, škola, 

spoločnosť/ 

 

Sociálne a komunikačné kompetencie: 

 

Rozvíjanie sociálnych interakcií podľa individuálnych kapacít žiakov zohľadnených v IVP a 

v súlade s obsahom a v rozsahu predmetu daného v ŠVP v závislosti od miery osvojenia 

v predchádzajúcom ročníku /osobné údaje, vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu, vlastných citov, 

rozlišovanie kladných a záporných vlastností/. 

 

Interpersonálne spôsobilosti:Podnecovanie spolupráce pri situačných a cielených sociálnych 

interakciách s učiteľom a v skupine spolužiakov. 

 
Stratégie vyučovania: 

 

Využívame individuálne vyučovanie, pri použití špecifických metód, hier podporujúcich 

kooperáciu a prosociálne správanie. 
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Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Osvojovanie si pravidiel 10 

 

 
 

6 

 

 
 

10 

 

 

 

 

6 

 

 
 

6 

 

 
 

6 

 

 

 

 

6 

 

 
 

16 

Rozvíjať schopnosť kooperácie 

so spolužiakmi. 

 
Samostatnejšie nadväzovať, 

udržať a ukončiť sociálne 
interakcie s inými deťmi. 

 

Vyjadrovať svoje pocity 

primeranými slovami. 

 

Podporovať rozvoj vyšších 

citov. 

 

Podporovať sympatie a 

kamarátske vzťahy so 

spolužiakmi. 

 

Rozvíjať empatiu. 

 

Primerane prijať fyzický 

kontakt inej osoby pri 

skupinových aktivitách. 

  

spoločenského správania 

v sociálnych situáciách. 

Podporovanie a rozvíjanie 

vyšších citov ako oddanosť, 

súcit, spolupatričnosť. 

Vyjadrovanie svojich vlastných 

citov prijateľným spôsobom. 

Poznávanie a rozlišovanie 
kladných a záporných vlastností 

formou dramatického prejavu. 

Podporovanie samostatnosti v 

nadväzovaní kontaktu 

spoločne-sky prijateľným 

spôsobom, 

zotrvanie v rozhovore a 

ukončení jednoduchého 

rozhovoru. 

Podporovanie schopnosti 

slušného odmietnutia kontaktu 

vzhľadom na situáciu a 

momentálne záujmy. 

Nadväzovanie a postupne 

udržiavanie priateľského 

vzťahu s inými žiakmi. 

Realizovanie hier a aktivít 

podporujúcich spoluprácu 

žiakov v skupine. 

 

Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

U žiakov v súlade s IVP upevniť hygienické návyky pri písaní rozvíjať psychomotorické 

schopnosti , fixovať zručnosti správneho držania písacích potrieb, polohy tela. Cvičenia majú 

trvať max. 5 min. 

 

Kompetencie v oblasti grafomotoriky: 

 

V rámci konkrétnych možností žiaka a jeho prognózy upevňujeme správne sedenie a držania 

písacieho nástroja, precvičujeme tvary prevažne tlačených písmen prípadne písaných v súlade 

s obsahom ŠVP. 
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Interpersonálne spôsobilosti: 

 

Primeranú dobu žiaka motivujeme k spolupráci s učiteľom pri cielených grafomotoricých 

cvičeniach, snažíme sa o zmenšovanie písaných tvarov a ak to postihnutie neumožňuje píšeme 

len tlačené písmená v súlade s obsahom VP. 

 

Stratégie vyučovania: 

 

Využívame individuálne vyučovanie, uvoľňovacie a relaxačné cvičenia rúk prstov, 

manipulačných činností s predmetmi a prácu s PC. 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Uvoľňovacie a relaxačné cvičenia 

horných končatín. 
10 Upevňovať hygienické návyky 

pri písaní. 

 
Rozvíjať psychomotorické 

schopnosti a jemnú pohybovú 

koordináciu rúk. 

 

Zlepšovať kvalitu 

grafických tvarov. 

 

Vedieť udržať ceruzu a pero 

pri písaní v liniatúre. 

 

Fixovať správne sedenie pri 

grafomotorických 

činnostiach. 

  

Obkresľovanie predkreslených 
 

geometrických tvarov. 6 

Opakovanie nacvičených  

tvarov.  

Upevnenie písania tvaru písmen 
10 

l, a, o. 12 

Nacvičovanie písania písmena  

p, t.  

Nacvičovanie písania slabík s 
18 

písmenom p, t. 10 
 
 

 

 

 
 

Názov predmetu Vecné učenie 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

                Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Základná orientácia 5 Poznať svoje osobné údaje 
a niektoré údaje rodičov. 

 
Samostatne sa orientovať sa 
v blízkom priestore. 

 
Orientovať sa v čase. 

 
Poznať ďalšie rastliny 
miestnej oblasti. 

 
Poznať ďalšie zvieratá 

  

Poznanie osobných údajov: meno,  

priezvisko, vek, adresa bydliska a  

poznanie mena, priezviska a 
 

zamestnania rodičov.  

Orientácia v čase: skladba roka – 

mesiace, týždne, dni a orientácia 
5 

v priestore, utvrdzovanie pravo-  
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ľavej orientácie.  miestnej oblasti. 

 
Orientovať sa v bežných 

životných situáciách. 
Poznávanie vlastného tela : 

 

vymenovať a ukázať desať častí  

ľudského tela a spoľahlivé  

ukázanie a vymenovanie častí 
ľudskej tváre. 

3 

Rozlišovanie zdrojov zvuku a 
 

kontrastných farieb.  

Poznávanie prírody 
 

Poznávanie prírodných materiálov 
 

(zem, kamene, drevo)  

Význam živej a neživej prírody 
 

pre človeka. 5 

Rastliny: poznávanie ďalších  

stromov a kvetov podľa miestnych  

 

 

 

 
 

 

 

 

podmienok.     

Poľnohospodárske plodiny:  

zemiaky, kukurica.  

Zvieratá: poznávanie ďalších  

zvierat. 5 

Orientácia v bežných životných  

situáciách:  

Používanie mobilného telefónu.  

Poznávanie telefónnych čísel  

tiesňového volania: 150, 155, 158. 5 

Orientácia v nemocnici, 5 

zdravotnom stredisku a  

vyzdvihnutie liekov na recept s  

pomocou.  

Precvičovanie jednoduchého  

nákupu a platenia s pomocou a  

výber potravín a rozlišovanie  

podľa chuti.  

Nácvik privolávania lekárskej  

pomoci.  

Nácvik ošetrovania drobného  

poranenia.  
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Poznávanie blízkeho okolia:  

mesto, dedina.  

 
 
 
 
 
 
Upevniť si základné komunikačné zručnosti, 
–upevniť si základy spoločenského správania, 

–získať pozitívne skúsenosti podporujúce sebadôveru a 

iniciatívu, 

–učiť sa pozitívne hodnotiť seba aj druhých, 

–vedieť prijať kritiku aj pochvalu, vedieť odpustiť. 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu Etická výchova    

Štátny vzdelávací program 1 hodina  

Školský vzdelávací program -  

Ročník ôsmy  

Časový rozsah výučby 1 hodiny týždenne /33 hodín ročne/  
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Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poz. 

. Verbálna a 
neverbálna komunikácia 

11  Spolupráca 
Samostatné nadväzovanie kontaktu 
spoločensky prijateľným spôsobom. 
 Zrakový kontakt 
Prenášanie zrakového kontaktu v 
skupinovom rozhovore zjedného na 
druhého komunikujúceho a 
primeraná gestikulácia v komunikácii. 
 Úsmev 
Vnímanie nálady druhých 
prostredníctvom zrakového kontaktu, 
úsmevu, mimiky a gestikulácie 
vzhľadom na situáciu. Vyjadrovanie 
náklonnosti, opätovanie úsmevu od 
iných. 
Pozdrav 
Primerané reagovanie na pozdrav a 
jeho opätovanie vzhľadom na 
konkrétnu situáciu. 
 Otázka a prosba 
Precvičovanie schopnosti klásť otázky a 
formulovať prosby vedúce k priateľstvu 
v hre alebo spoločnej činnosti. 
 Poďakovanie a ospravedlnenie 
Precvičovanie poďakovania za splnenie 
vyslovenej prosby, za požičanú hračku 
alebo pomôcku. Uvedomenie si chyby 
a vyslovenie ospravedlnenia. 
Rozhovor 
Prejavovanie schopnosti začať, 
udržiavať a ukončiť rozhovor. 
Prejavovanie schopnosti ovládať svoju 
impulzivitu a zlepšovať sebaovládanie 
v rozhovore. 
 Počúvanie 
Prejavovanie schopnosti trpezlivého 
počúvania, odpútanie sa od seba a 
sústredenie na hovoriacu osobu. 
 Pravda a lož 
Rozlišovanie pravdy od lži, 
uvedomovanie si negatívnych 
dôsledkov lži. 

  

 

II. Poznanie a pozitívne 
hodnotenie seba 

11  Hodnota a veľkosť človeka, úcta k 
 ľudskej osobe 
Úcta k človeku. Ujasnenie nereálnosti a 
absurdnosti obrazu „hrdina“ vo 
vedecko-fantastických filmoch. 
 Pozitívne sebahodnotenie 
Utváranie pozitívneho vzťahu k 
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  sebe. Uvedomovanie si vlastných 
pozitívnych stránok. Sebaovládanie. 
Hry a aktivity podporujúce pozitívne 
sebahodnotenie. 
 Poznávanie svojich slabých a silných 
 stránok 
Spracovanie svojho zlyhania achyby. 
„Aký som“- sebapoznávanie, ochota 
nechať sa poznať. 

  

III. Poznanie a pozitívne 
hodnotenie druhých 

11  Pozitívne hodnotenie druhých v 
 bežných podmienkach 
Vyjadrovanie pozitívneho hodnotenia 
druhých prejavmi pozornosti. 
Vyjadrenie uznania a sympatie. 
Konkrétne vyjadrenie vlastnosti 
dobrého priateľa. Uvedomenie si 
účinnosti pochvaly na sebe a iných. 
Vyslovovanie a prijímanie pochvaly 
druhých. 
 Pozitívne hodnotenie druhých v 
 „sťažených podmienkach“ 
Odpustenie, prekonanie antipatie. 
Zbavovanie sa predsudkov (rasizmus). 
Otvorená, adresná komunikácia. 
Vyjadrovanie a prijímanie kritiky a 
pochvaly. Pomenovanie pozitívnych 
a negatívnych vlastností na druhých. 
Pozitívne hodnotenie udalostí aj ľudí. 
Vytváranie pozitívneho vzťahu žiaka k 
spolužiakom a k ľuďom so zdravotným 
postihnutím. 

  

 

 
 

Názov predmetu Matematika 

Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Porovnávanie predmetov podľa 

vlastností. 
10 Vedieť tvoriť skupiny z 

rozličných predmetov. 

  

 

Triedenie predmetov podľa vlastností: 
5  

Zdokonaľovať sa v 

množstvo, veľkosť, farba, tvar.  zisťovaní podobnosti 
  a rozdielov. 

Upevňovanie pojmov viac – menej - 
rovnako. 

10 
 
Vedieť sa orientovať 

  v priestore. 

Orientácia v priestore: praktické   
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upevňovanie osvojovaných pojmov. 
5 

Pochopiť množstvo 8. 

Číslo 8. Počítanie do 8. Čítanie a 

písanie číslice 8. Priraďovanie 

predmetov k číslu, priraďovanie čísla k 

 Oboznámiť sa so 

základmi numerácie. 

predmetom. Vytváranie skupín o 31  

danom počte predmetov.   

Pomenovanie a priraďovanie k názvu: 
  

kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník. 5  

 

 
Názov predmetu Informatika 

Štátny vzdelávací program 0,5 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne, 16,5 hodín ročne 

 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Oboznámenie sa s počítačom: 1 Poznať počítač, monitor, 

myš, klávesnicu. 

  

- rozlišovanie jednotlivých častí 

počítačovej zostavy (PC, monitor, 

klávesnica, myš) 

  

Vedieť zapnúť/ vypnúť 

počítač s pomocou. 

- ovládanie klávesnice a myši 

samostatne alebo s pomocou. 

 Vedieť pracovať s myšou 
a klávesnicou s pomocou. 

Ovládanie jednoduchej hry: 
 Oboznámiť sa s 

jednoduchým edukačným 

 

 

 
 

- pustenie / ukončenie hry  programom a hrou.   

samostatne alebo s pomocou.   

 3  

Práca v jednoduchom grafickom   

editore pre deti:   

- kreslenie vlastných obrázkov, 
  

obrázkov podľa návodu   

 3  

- kreslenie voľnou rukou i s   

použitím nástrojov editora (podľa   

individuálnych možností žiaka).   

Práca s edukačným programom: 
  

- na rozvíjanie vnímania, pozornosti, 
  

pamäti, myslenia, jemnej motoriky,   

koordinácie pohybov   

- na rozvoj slovnej zásoby, základov 
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počítania a iné   

- pre alternatívnu a augmentatívnu 

komunikáciu. 
9,5 

 

 

 
Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Štátny vzdelávací program 2,5 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby 2,5 hodiny týždenne, 82,5 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Sebaobslužné 
činnosti 

 
/obliekanie, 

obúvanie osobná 

hygiena, jedenie a 
stolovanie/ 

 
Práce v domácnosti 

/poriadok, 

33 Vytvárať správne stereotypy 

hygienických návykov, sebaobslužných 

činností a stravovacích návykov, 

 
Osvojiť si základné pracovné zručnosti pri 

práci v domácnosti. 

 
Osvojiť si základné pracovné zručnosti pri 
práci v dielni. 

  

 

polievanie kvetov, 
práce sa súv. so 

stolovaním a prípr. 

Jedla, pranie 

bielizne a žehlenie, 
čistenie obuvi/ 

33 Vedieť rozlišovať rôzne materiály a pracovné 
náradie. 

  

Práce v dielni 
  

/rozpoznávanie, 

strihanie materiálov, 

poznávanie náradia, 
montážne 

a demontážne práce 

so stavebnicami/ 

  

 16,5  

 

 

 
 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
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Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Kresba 11 Rozvíjať a dopĺňať získané poznatky a 

výtvarné zručnosti, 

  

/predmetov, 
postavy, javu, 

predlohy/ 

  

Rozvíjať koordináciu oko – ruka, 

  Rozvíjať priestorovú orientáciu, 

Maľba 11  

  Rozvíjať predstavivosť a fantáziu, 

/plocha, línia, 
odtláčanie/ 

  

Učiť sa znázorniť postavu, 

Modelovanie 
 

Kresliť podľa predlohy, 
 11  

/základ. geom. 
tvarov, 

predmetov, 

 Dotvárať pozadie v maľbe 

 

 

 

 

zvierat/     

 

 

 
 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Rozlišovanie tempa, rytmu piesne 3 Udržať dané tempo   

alebo inštrumentálnej skladby.  piesne, nespomaľovať, 

Rytmizácia jednoduchých  nezrýchľovať, 

detských piesní tlieskaním,   

vyťukávaním, hrou na telo. 3 Rozlišovať niektoré 
  hudobné nástroje. 

Rytmické cvičenia s využitím 3  

Orffovho inštrumentária (ozvučné  Osvojiť si jednoduché 

drievka, bubon, triangel, činely).  piesne a hudobno- 
  pohybové hry, 

Rozlišovanie tónov hudobných 3  

nástrojov: bubon , klavír, trúbka,  Tvorivo vyjadrovať 

husle, gitara.  pocity, zážitky a nálady 
  hrou na detských 

Počúvanie jednoduchých detských 
piesní a hudobných skladieb 

3 rytmických a 
melodických nástrojoch. 

rôzneho žánru.   
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  Spolupracovať pri 

Osvojovanie si ďalších 

jednoduchých piesní. 
15 spoločných hudobných 

aktivitách v skupine 

 

Uplatňovanie ďalších tanečných 
3  

prvkov v hudobno-pohybových   

hrách.   

 

Názov predmetu Zdravotná telesná výchova 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby 3 hodín týždenne, 99 hodín ročne 

 
Rámcový obsah vzdelávania pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia: 

 
 

Tematický celok hod Edukačné ciele Učebné 

zdroje 
Poznámka 

Základné zdravotné cviky 10 Rozvíjať obratnosť, rýchlosť   

/držanie tela, posilňovanie/  a pohotovosť. 

Chôdza /v tempe, okolo 
 

Rozvíjať kultivovaný pohybový 

prekážok, prekračovanie/ 13 prejav. 

  
Posilňovať samostatnosť a 

  rozhodnosť pri vykonávaní 

Lezenie /preliezanie, 4 pohybových aktivít. 

podliezanie, na rebrík/   

  Utvárať schopnosť chápať a 
  rešpektovať pravidlá hry, 
 3  

Beh /naháňačky/  Utvárať základy telesnej 

  kultúry. 

 
Skoky a preskoky, 

  

zoskoky. 3  

 
Hádzanie, chytanie, 

 
33 

 

kopanie, prihrávky,   

kolektívna hra.   

 
Sezónne činnosti 

 
33 
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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 

PROGRAM 
pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 

 

DEVIATÝ ROČNÍK 
 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie komunikačných schopností 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby 4 hodín týždenne, 132 hodín ročne 

1 . CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Pri MP sa najvýraznejšie poškodenie prejavuje v oblasti komunikácie, preto je rozvíjanie 

komunikačných schopností jednou z prioritných VP. 

 

2 . CIELE PREDMETU 

- Stimulovať komunikáciu žiaka v sociálnej interakcii, 

- rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť, 

- rozvíjať porozumenie reči, 

- podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov žiaka, 

- podporovať verbálnu i neverbálnu formu komunikácie žiaka, 

- naučiť žiaka základy čítania. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti žiaka stimulujeme a rozvíjame 

nasledovné oblasti: 

Rozvíjanie sluchovej diferenciačnej schopnosti 

Hry s nerečovými zvukmi, rozlišovanie rôznych druhov zvukov (zvuky zvierat, štrnganie, 

búchanie, šuchot, zvonček, píšťalka a pod.), rozlišovanie intenzity a smeru prichádzajúcich 

zvukov. 

Rozlišovanie zvukov reči, rytmizovanie slabík. Rozlišovanie poradia hlások v slove (prvá a 

posledná hláska). 

Porozumenie reči 

Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjame porozumenie 

pojmov a ich vzájomných súvislostí. Komentovanie aj takých činností a dejov, ktoré sa 

odohrali v minulosti. Kategorizovanie pojmov podľa daných kritérií. 

Počúvanie krátkych príbehov s porozumením, podporených ilustráciami alebo dramatizáciou. 

Rozvíjanie expresívnej reči 

Námetové hry, pri ktorých žiak môže komentovať svoju činnosť. Vo všetkých hrách kladieme 

dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo spoločné komentovanie s pomocou učiteľky.  



66 
 

Vytváranie situácií z bežného života tak, aby ich mohli žiaci lepšie pochopiť a komentovať a 
tým si upevňovať slovnú zásobu. Jednoduché aktívne pomenovávanie predmetov a dejov v 

prostredí školy a rodiny, jednoduché komentovanie vykonávaných alebo prebiehajúcich 

činností a situácií. Tvorenie dvojslovných a trojslovných viet, slovných pomenovaní. 

Rozvíjanie jazykového citu. Tvorenie záporu. Tvorenie otázok v rozhovoroch spojených s 

konkrétnymi situáciami a v námetových hrách. Krátke jednoduché príbehy, rozvíjanie 

chápania časovej následnosti dejov. Vyjadrenie minulosti a budúcnosti. 

Jednoduchý rozhovor, striedanie role s komunikačným partnerom, odpoveď na otázku. 

Jednoduché rozprávanie zážitku alebo reprodukcia príbehu podľa obrázkov s pomocou 

učiteľky. Práca s detskými ilustrovanými knihami, leporelami, pestovanie vzťahu ku knihám a 

k čítaniu. 

Rozvíjanie schopností potrebných pre základy čítania 

Diferencovanie obrázkov, symbolov alebo znakov. Schematické znázornenie slov. 

Rytmizovanie riekaniek a detských pesničiek. 

Rozvíjanie schopnosti orientácie v priestore a v rovine (chápanie a vyjadrenie polohy 

predmetu hore, dolu, v prostriedku; sledovanie a ukladanie prvkov v rade zľava doprava. 

Pre osvojovanie čítania analyticko-syntetickou i globálnou metódou je nevyhnutné 

dosiahnutie určitej úrovne fonologického uvedomenia. Preto je potrebné hrovou formou 

rozvíjať schopnosť diferencovať zvuky reči (slabiky, hlásky a ich dĺžku). 

Ak individuálne schopnosti žiaka nedovoľujú osvojovanie si všetkých tvarov písmen, 

odporúča sa čítanie a písanie len veľkých tlačených písmen. 

Hlásky a písmená v, p, t. sluchové rozlišovanie v slove, poznávanie písmena a hlásky, 

použitie v slabikách a slovách. Dvojslovné vety. Obrázkové čítanie 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Metódy: 

-modifikované vyučovacie metódy 

-špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda nadmerného 

zvýraznenia informácie, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda algoritmizácie 

obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu 

-metódy a techniky augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK) , obrázkové systémy, 

piktogramy a iné; systémy používajúce multimediálnu techniku. 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakom. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Rozprávkové knihy 

Vecné učenie 

Pramienok rôzne obrázky, omaľovánky 

CD 

DVD 

Internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti žiakov porozumieť 

hovorenému, vyjadrovať sa ústne, vedieť počúvať, reagovať a vyjadrovať svoj názor. 
Žiak vie: 
-správne sedieť pri manipulácii s knihou, písacími a kresliacimi potrebami 

-manipulovať s leporelami, knihami 

-tvoriť vety, chápať obsah vety 

-jednoduché rečňovanky, vyčítanky 

-pomenovať javy, činnosti, obrázky 
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-porovnávať predmety, obrázky a pomenovať ich vlastnosti vo vzťahu k veľkosti, farbe a 

tvaru 

-vyhľadávať tvarovo , farebne rovnaké obrazce spomedzi navzájom podobných, ktoré sú 

usporiadané v rade ( v každom rade je len jedna dvojica rovnakých obrazcov), postupovať 

zľava doprava 

-vyhľadávať tvarovo, farebne odlišné obrazce, ktoré sú usporiadané v rade ( do radu sa 

umiestnia 3 -4 rovnaké predmety a jeden iný) 

-vyjadrovať, chápať polohy predmetu hore, dole, v prostriedku 

-spontánne vyjadrovať žiadostí nezávisle na situačnom kontexte 

-používať aktívnu a pasívnu slovnú zásobu s prihliadnutím na osobitosti žiaka. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 36 / 2011 na hodnotenie žiakov s ťažkým 

alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1. 

Spôsob a formu záznamu hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol 

priebežne využiť svoje záznamy, aby mohol podať a preukázať informáciu o prospechu a 

správaní žiaka. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne. 

4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne. 
 
 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie sociálnych zručností 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník deviaty 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne /66 hodín ročne/ 

 

1 . CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Z oblastí, ktoré sú pri mentálnom postihnutí poškodené, je najmarkantnejšie 

poškodenie v 

oblasti sociálnych zručností a komunikačných schopností. Rozvíjanie sociálnych zručností je 

preto jedným zo základných cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu detí s mentálnym 

Dôležité je vytvorenie, resp. rozvíjanie komunikačných schopností s atribútmi prostriedku 

vyjadrovania potrieb, nadväzovania kontaktov, ako aj výmeny informácií, a vyjadrovanie 
vlastných emocionálnych stavov a ich „čítanie“ zo správania iných ľudí .  

 

2 . CIELE PREDMETU 

- Rozvíjať schopnosť spolupracovať s blízkymi osobami a vykonávať jednoduché úkony, 

- vytvárať pozitívne vzťahy k spolužiakom a kolektívu, 

- zapájať sa do jednoduchých sociálnych aktivít, 

- vedieť sa primerane vysporiadať s odmietnutím, 

- viesť žiakov k akceptácii rôznych názorov a prístupov k riešeniu problémov. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Starostlivosť o dobré vzťahy v triede, rešpektovanie a podporovanie detí i dospelých. 

Spoločenská komunikácia pri odmietaní, ospravedlnení, pri riešení konfliktu, prosbe, 
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vysvetľovaní. 

Akceptácia rôznych názorov a prístupov k riešeniu problémov. 

Udržiavanie priateľského vzťahu s inými žiakmi, vyhýbanie sa agresívnym spôsobom 

kontaktu. 

Nácvik primeraného riešenia vzniknutých sociálnych situácií. 

Rozvíjanie individuálnych zručností žiakov pre spoluprácu a podriadenie sa v kolektíve. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Metódy: 

-modifikované vyučovacie metódy 
-špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda nadmerného 

zvýraznenia informácie, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda algoritmizácie 

obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu 

-metódy a techniky augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK) , obrázkové systémy, 

piktogramy a iné; systémy používajúce multimediálnu techniku 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakom 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Rozprávkové knihy 

Náučné knihy 

Vecné učenie 

Pramienok , rôzne obrázky, omaľovánky 

CD 

DVD 

Internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak vie: 

-vyjadrovať súhlas a nesúhlas v sociálnych situáciách s dospelým, aj inými deťmi, 

- spolupracovať s blízkymi osobami a vykonávať jednoduché úkony, 
- vyjadrovať svoje vlastné city prijateľným spôsobom, a tým vytvárať pozitívne vzťahy 
k spolužiakom a kolektívu, 

- poznávať a rozlišovať kladné a záporné vlastností formou dramatického prejavu, 

-základné osobné údaje vyjadrovať primeranými komunikačnými prostriedkami (meno 

a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, mená súrodencov), 

- byť trpezlivý, čakať na uspokojenie svojich potrieb, 

-používať základné pravidlá spoločenského správania (prosba, pozdrav, ospravedlnenie), 

v škole i na verejnosti, 

- spolupracovať pri práci v skupine s ostatnými, 

- odstraňovať zlozvyky. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 36 / 2011 na hodnotenie žiakov s ťažkým 

alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1. 

Spôsob a formu záznamu hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol 

priebežne využiť svoje záznamy, aby mohol podať a preukázať informáciu o prospechu a 

správaní žiaka. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
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Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne. 

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. 
 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník deviaty 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne /66 hodín ročne/ 

 

1 . CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vzhľadom na to, že od prevažnej väčšiny žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom 

mentálneho postihnutia nie je možné vyžadovať písanie písaným písmom a pre ich praktický 

život táto forma písma nemá praktický význam, je vhodné naučiť ich dorozumieť sa 

písomnou formou pri použití písmen veľkej tlačenej abecedy. 

K nácviku písmen malej a veľkej písanej abecedy pristupujeme len u detí s vhodnými 

dispozíciami na túto činnosť. Nácvik písaných tvarov písma vtedy nacvičujeme súčasne s 

nácvikom ich čítania. 

 

2 . CIELE PREDMETU 

- Zlepšovať kvalitu grafických tvarov, 

- poznať grafickú podobu písmen, 

- vedieť napísať niekoľko písmen. 

-  

3. OBSAH PREDMETU 

Uvoľňovacie a relaxačné cvičenia horných končatín. 

Opakovanie nacvičených tvarov. 

Upevnenie písania tvaru písmen p, t. 

Písanie slabík s písmenom p, t. 

Písanie slabík s doposiaľ precvičenými písmenami. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Metódy: 

-modifikované vyučovacie metódy 
-špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda nadmerného 

zvýraznenia informácie, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda algoritmizácie 

obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu 

-metódy a techniky augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK) , obrázkové systémy, 

piktogramy a iné; systémy používajúce multimediálnu techniku 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakom 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 
Pracovné listy, knihy, detské časopisy 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 
Žiak vie: 

- využívať uvoľňovacie a relaxačné cvičenia horných končatín, 

- listovať v knihe, 

- obkresľovať predkreslené geometrické tvary, 
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- písať nacvičené tvary ( šikmé zuby, zátrh), 

- písať tvar písmen p, t, 

- obkresľovať predpísané písmená preberané na čítaní: p, t - písať tvary preberaných písmen 

podľa predpísaného vzoru, 

- zmenšovať a spresňovať písané tvary, 

- uskutočňovať všetky pohyby pri písaní uvoľnene, plynulo. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 36 / 2011 na hodnotenie žiakov s ťažkým 

alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1. 

Spôsob a formu záznamu hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol 

priebežne využiť svoje záznamy, aby mohol podať a preukázať informáciu o prospechu a 

správaní žiaka. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne. 

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. 

Názov predmetu VECNÉ UĆENIE 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník deviaty 

Časový rozsah výučby 1 hodiny týždenne /33 hodín ročne/ 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

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

medzi nimi a vedia vyjadriť tieto zákonitosti slovom, usporiadaním, kresbou, alebo 

akýmkoľvek spôsobom prijateľným pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

V rámci základnej orientácie sa žiaci učia základné osobné údaje a údaje o svojich rodičoch. 

Členia rok na mesiace, týždne, dni, hodiny. Snažia sa o samostatnú orientáciu v danom 

priestore, utvrdzujú si pravo-ľavú orientáciu podľa ruky. Poznávajú vlastné telo, 

vymenovávajú a ukazujú jeho časti na sebe i na spolužiakovi. 

Z prírodovednej oblasti žiaci rozlišujú živú a neživú prírodu. Spoznávajú rastliny a živočíchy 

z blízkeho okolia, rozlišujú zvuky v prírode. Poznávajú blízke okolie obce. 

Zo spoločenskovednej oblasti sa žiaci učia orientovať v bežných životných situáciách. Učia sa 

využívať informácie potrebné na cestu vlakom, autobusom, používať mobilný telefón pri 

bežnom telefonovaní, ale aj v prípade tiesňových hovorov. Poznávajú blízke okolie obce, 

napríklad zdravotné stredisko, lekáreň, obchod, poštu. 

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

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

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

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

množstvom stimulov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom vecného učenia je: 

- poznať svoje osobné údaje a niektoré údaje rodičov, 

- samostatne sa orientovať v danom priestore, 

- orientovať sa v čase, v častiach dňa podľa činnosti, 

- rozoznať reálne a vyobrazené predmety, 

- poznať a rozlišovať rôzne zvuky a hlasy zvierat. 



71 
 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Obsahom predmetu vecné učenie je: 

 

Základná orientácia 

Poznanie základných osobných údajov: meno, priezvisko, vek, adresa bydliska, dátum 

narodenia. Poznanie mena, priezviska a zamestnania rodičov. Orientácia v čase: skladba roka 

– mesiace, týždne, dni, hodiny. Samostatná orientácia v danom priestore, samostatnosť 

vstupovania do miestností, orientácia podľa pokynov dnu – von, hore – dole. Utvrdzovanie 

pravo-ľavej orientácie podľa ruky. Poznávanie vlastného tela: vymenovanie a ukázanie na 

sebe a na spolužiakovi dvanásť častí ľudského tela. Rozlišovanie zdrojov zvuku. Rozlišovanie 

kontrastných farieb. 
Poznávanie prírody 
Rozlišovanie živej a neživej prírody. Rastliny a živočíchy z blízkeho okolia, ich úžitok. 

Rozlišovanie zvukov v prírode (hlasy zvierat, spev vtákov). Poznávanie blízkeho okolia obce. 

Orientácia v bežných životných situáciách 

Využívanie informačných služieb k vlakom a autobusom. Používanie mobilného telefónu. 

Význam telefónnych čísel tiesňového volania: 150, 155, 158, 112, nácvik privolania lekárskej 

pomoci. Orientácia v nemocnici, na zdravotnom stredisku, v lekárni, v obchode, na pošte. 

Poznávanie blízkeho okolia obce, mesta. Výber potravín a rozlišovanie podľa vône a zápachu, 

poznávanie pokazených potravín a nebezpečných látok. 

Žiaci v učive postupujú podľa vlastných schopností, na jednotlivých žiakov kladieme 

primerané a splniteľné požiadavky. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, klásť 

dôraz na zopakovanie už skôr osvojených vedomostí žiakov, dodržiavať pedagogicko- 

psychologické osobitosti žiakov a zásady individuálneho prístupu k žiakom. 

 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda , 
- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 

- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 

- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému), 

- výskumná  metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému). 

 

Metódy konkretizácie všeobecnodidaktických metód vo vyučovacom procese: 

- metóda výkladu , 
- metóda demonštrovania a pozorovania, 

- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 

- situačná metóda. 

 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 
-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebné zdroje využívané vo vyučovacom procese: 

Mgr. Eva Rosskopfová: Vecné učenie pre 1., 2., 3. ročník špeciálnych základných škôl, SPN, 
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1996, Atlas rastlín, Atlas zvierat 

 
 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 
 

Žiaci sa naučia: 
Základná orientácia – Základné osobné údaje o sebe a o svojich rodičoch. Orientácia 
v čase: skladba roka – mesiace, týždne, dni, hodiny. Samostatná orientácia v danom priestore, 

samostatnosť vstupovania do miestnosti, orientácia podľa pokynov. Utvrdzovanie pravo-ľavej 

orientácie podľa ruky. Poznávanie vlastného tela, vymenovanie a ukázanie častí ľudského 

tela. Rozlišovanie zdrojov zvuku. Rozlišovanie kontrastných farieb. 

Poznávanie prírody – Rozlišovanie živej a neživej prírody. Rastliny a živočíchy z blízkeho 

okolia, ich úžitok. Rozlišovanie zvukov v prírode (hlasy zvierat, spev vtákov). Poznávanie 

blízkeho okolia obce. 

Orientácia v bežných životných situáciách – Využívanie informačných služieb k vlakom a 

autobusom. Používanie mobilného telefónu. Význam telefónnych čísel tiesňového volania. 

Nácvik privolania lekárskej pomoci. Orientácia v zdravotnom stredisku, v lekárni, v obchode, 

na  pošte.  Poznávanie  blízkeho  okolia  obce.  Výber  potravín  a rozlišovanie  podľa  vône   

a zápachu, poznávanie pokazených potravín a nebezpečných látok. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Žiaci sú hodnotení podľa metodického pokynu č. 36/2011 na hodnotenie žiakov so s ťažkým 

alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ISCED-1. 

Spôsob a formu záznamu hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol 

priebežne využiť svoje záznamy, aby mohol podať a preukázať informáciu o prospechu a 

správaní žiaka. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne. 
 
 

Názov predmetu Etická výchova 
Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník deviaty 

Časový rozsah výučby 1 hodiny týždenne /33 hodín ročne/ 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Etická výchova predstavuje overený výchovný model, ucelený program,  vedúci  žiakov 

k pozitívnym hodnotám a k ich uplatneniu v bežnom živote. 

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

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

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

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

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

pomocou moderných interaktívnych výchovných metód pozitívne ovplyvňuje hodnotovú 

orientáciu žiaka. Podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem, napomáha 

osvojenie si správania, ktoré je s nimi v súlade. 

Cieľom etickej výchovy je v rámci možností nahradiť žiakom chýbajúce pozitívne 

skúsenosti, vrátiť im pocit dôvery v seba i okolie, pomáhať im nadobudnúť zdravé 

sebavedomie, učiť ich vychádzať s rovesníkmi, podporovať rozvoj pozitívnych osobnostných 
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vlastností. Usilujeme sa, aby chápali pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva 
a rodiny, začínajú si uvedomovať riziká spojené s predčasným sexuálnym životom. 

Rozvíjame u nich pozitívny postoj k postihnutým, chorým a k iným skupinám obyvateľstva, 

ktoré potrebujú pomoc a porozumenie. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu etická výchova je: 

- upevniť si základné komunikačné zručnosti a základy spoločenského správania, 

- učiť sa primerane vyjadrovať city, 

- učiť sa spoznávať pozitívne vlastnosti svojich najbližších, 

- dodržiavať dohodnuté pravidlá správania. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Obsahom predmetu etická výchova je: 

 
Verbálna a neverbálna komunikácia 

Otázka a prosba. 
Precvičovanie schopností klásť otázky a formulovať prosby vedúce k priateľstvu v hre alebo 

spoločnej činnosti. 

Poďakovanie a ospravedlnenie. 

Precvičovanie poďakovania za splnenie vyslovenej prosby, za požičanú hračku alebo 

pomôcku. 

Uvedomenie si chyby a vyslovenie ospravedlnenia. 

Rozhovor. 

Prejavovanie schopnosti začať, udržiavať a ukončiť rozhovor. Prejavovanie schopnosti 

ovládať svoju impulzivitu a zlepšovať sebaovládanie v rozhovore. 

Počúvanie. 

Prejavovanie schopnosti trpezlivého počúvania, odpútanie sa od seba a sústredenie na 

hovoriacu osobu. 

Pravda a lož. 

Rozlišovanie pravdy od lži, uvedomovanie si negatívnych dôsledkov lži. 

 

Pozitívne hodnotenie seba a druhých 

Pozitívne sebahodnotenie. 
Utváranie pozitívneho vzťahu k sebe. Uvedomovanie si vlastných pozitívnych stránok. 

Sebaovládanie. 

Hry a aktivity podporujúce pozitívne sebahodnotenie. 

Pozitívne hodnotenie druhých. 

Vyjadrenie uznania a sympatie. Konkrétne vyjadrenie vlastností dobrého priateľa. 

Odpustenie. 

Uvedomenie si účinnosti pochvaly na sebe a iných. Vyslovovanie a prijímanie pochvaly 

druhých. 

Vyjadrovanie a prijímanie kritiky a pochvaly. 

 

Tvorivosť v medziľudských vzťahoch 

Pozorovanie. Hry a úlohy rozvíjajúce tvorivosť. 
Tvorivé riešenie každodenných situácií zo života žiakov. 

4. METÓDY A FORMY PRÁCE 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, 

dodržiavať pedagogicko-psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho 

prístupu k žiakom. 
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Metódy vyučovacieho procesu: 

- slovné metódy – vysvetľovanie, rozhovor, rozprávanie, práca s učebnicou a inými 

literárnymi prameňmi, 

- demonštračné metódy – premietanie filmov, prezentácií, počúvanie vhodných 

nahrávok, spojené so slovným doprovodom, 

- aktivizujúce metódy – diskusné, situačné, prípadové, inscenačné, pri ktorých sa 

vychádza z konkrétnej situácie alebo udalosti, ktorú treba riešiť, 

- inscenačné metódy – spočívajú v prostredí situácie, ktorú treba riešiť, pričom žiakom 

sú prideľované určité role, ktoré pri riešení majú plniť. Stávajú sa aktérmi živej 

skutočnosti, prežívajú pridelené postavenie a uvedomelo sa pokúšajú riešiť konkrétny 

problém (problém v rodine, nezrovnalosti v partnerstve, správanie sa v rôznych 

situáciách a pod.), 

- informačno – receptívna metóda, 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 

- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 

- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému), 

- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 
problému). 

 

Metódy konkretizácie všeobecno - didaktických metód vo vyučovacom procese: 

- metóda výkladu, 
- metóda demonštrovania a pozorovania, 

- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 

- situačná metóda. 

 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 
-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Lexikón slušného správania MATYS 1997, 

Etická výchova, Istropolitana 1992, 

Mravná výchova, SPN 1963, 

Bratská, M. Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia, Bratislava, UK, 1994, 

Lencz, L. Pedagogika etickej výchovy, MC, Bratislava, 1992, 

Košč, M. Základy psychológie, SPN Bratislava, 1994, 

Prokopius, V. Základy etiky, Praha 1994, 

Kmeť, M. Využitie prvkov etickej výchovy vo vyučovacích predmetoch na špeciálnej 

základnej škole, MPC Prešov, 2002 
Pracovné listy, detské časopisy, nástenné obrazy, fotografie, modely, relácie v školskom 
rozhlase, CD, videoprogramy, DVD, Internet. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

 

Verbálna a neverbálna komunikácia 

- spýtať sa a poprosiť, 
- klásť otázky a formulovať prosby vedúce k priateľstvu v hre alebo spoločnej činnosti, 

- poďakovať a ospravedlniť sa, 

- poďakovať sa za splnenie vyslovenej prosby, za požičanú hračku alebo pomôcku, 

- uvedomiť si chybu a vysloviť ospravedlnenie, 

- viesť rozhovor, 
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- začať, udržiavať a ukončiť rozhovor, 

- ovládať svoju impulzivitu a zlepšovať sebaovládanie v rozhovore, 

- počúvať, 

- trpezlivo počúvať, odpútať sa od seba a sústrediť sa na hovoriacu osobu, 

- rozlišovať pravdu od lži, uvedomovať si negatívne dôsledky lži. 

 

Pozitívne hodnotenie seba a druhých 

- pozitívnemu sebahodnoteniu, 
- utvárať si pozitívy vzťah k sebe, 

- uvedomovať si vlastné pozitívne stránky, 

- sebaovládaniu, 

- hry a aktivity podporujúce pozitívne sebahodnotenie, 

- pozitívne hodnotiť druhých, 

- vyjadriť uznanie a sympatie, 

- konkrétne vyjadriť vlastnosti dobrého priateľa, 
- odpúšťať, 

- uvedomovať si účinnosť pochvaly na sebe a iných, 

- vyslovovať a prijímať pochvalu druhých, 

- vyjadrovať a prijímať kritiku a pochvalu. 

 

Tvorivosť v medziľudských vzťahoch 

- pozorovať, 
- hry a úlohy rozvíjajúce tvorivosť, 

- tvorivo riešiť každodenné situácie zo života žiakov. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

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

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Spôsob a formu záznamu hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol 

priebežne využiť svoje záznamy, aby mohol podať a preukázať informáciu o prospechu a 

správaní žiaka. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

Názov predmetu Matematika 
Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník Deviaty 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne /66 hodín ročne/ 
 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovanie matematiky na špeciálnej základnej škole plní vzdelávaciu funkciu 

súvisiacu s osvojovaním si vedomostí, zručností a návykov, ale participuje významnou 

mierou i na komplexnom harmonickom rozvoji psychických procesov a vlastností osobnosti 

žiaka s mentálnym postihnutím a tým sa podieľa na výchovnej úlohe vyučovacieho procesu. 

Žiak získava prostredníctvom matematiky základné matematické vedomosti, zručnosti a 

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

aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. 

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

orientovaný 

na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného prístupu pôsobili na pozitívny 
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kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka. 

Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne 

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

schopnostiam žiaka. Dôležitý je výber vhodných  metód, foriem, didaktických prostriedkov    

a pomôcok a vhodné učebné prostredie. Učivo musí byť prezentované takými formami a 

metódami, ktoré sú pre daného žiaka najprijateľnejšie. Matematika by mala byť pre žiakov 

hrou a nie deprimujúcim predmetom, z ktorého majú strach. Hravou formou si ľahšie osvoja 

základné matematické a počtové úkony. Utvoria si dobré vzťahy v kolektíve. Hravá forma 

môže podporiť aj vzájomnú zdravú súťaživosť so spravodlivým ohodnotením seba samého. 

Správny prístup k žiakovi častokrát urobí viac, ako nekompromisné vyžadovanie niečoho, 

čoho žiak nie je schopný. Nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie množstvo učiva, 

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

 

2. CIELE PREDMETU 

 
Matematika ako vyučovací predmet sa v ŠZŠ zameriava na formovanie pozitívneho 

vzťahu žiaka k objavovaniu a poznávaniu, prispieva k zvyšovaniu motivácie žiakov k učeniu 

a školskej práce vôbec. Jej cieľom je sprostredkovať žiakovi primeraným spôsobom 

matematickú dimenziu okolitého prostredia v kontexte celkového poznávania a zákonitostí.   

Z tohto aspektu si výučba matematiky kladie za cieľ poskytnúť príležitosti a podnety na 

získanie praktických zmyslových skúseností a predstáv formou viaczmyslových aktivít, hier, 

praktických manuálnych činnosti, ktorých vedľajším, ale nie nepodstatným zámerom je 

rozvíjanie praktických, motorických zručností a návykov. 

Vyučovanie matematiky v 9. ročníku má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä 

tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 
- vedieť tvoriť skupiny z rozličných predmetov, 
- vedieť priraďovať predmety k danému číslu a číslo k danej skupine predmetov, 

- pochopiť množstvo 9, 

- oboznámiť sa so základmi numerácie, 

- oboznámiť sa s jednoduchou kalkulačkou. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Žiaci si pri konkrétnej manipulácii s predmetmi, budujú predstavu o prirodzenom 

čísle, ktorú rozvíjajú v procese numerácie. Osvojujú si prirodzené čísla a základy numerácie: 

sčítanie a odčítanie v obore do 9. 

Postupne sa preberajú tieto témy: 
 

Triedenie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar. 

Porovnávanie: viac – menej - rovnako. 

Číslo 9. Počítanie do 9. Čítanie a písanie číslice 9. Číselný rad do 9. 

Priraďovanie predmetov k číslu, priraďovanie čísla k skupine predmetov. 

Rozklad čísla s názorom. 

Základy numerácie, symboly +, -, =. 

Oboznámenie sa s používaním jednoduchej kalkulačky. 

 

V závislosti od individuálnych schopností učíme žiakov základy numerácie: sčítanie a odčítanie. 

Žiak musí vidieť zmysel operácie, preto vychádzame z konkrétnej manipulácie s predmetmi. Táto 

manipulácia je prípravou na pochopenie operácie sčítania a odčítania. Pri manipulácii používame 

predmety rovnakého druhu. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Žiaci sa učia triediť predmety, tvoriť skupinu predmetov podľa určeného znaku, zoraďovať 

predmety podľa pokynov. Osvojujú si základy numerácie v obore do 9. 
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Pri výučbe na úvod zaraďujeme úlohu na opakovanie,  ktorú  má  už  žiak  osvojenú, ktorú 

rád  vykonáva  a ktorá  súčasne  pôsobí  na žiaka motivujúco, čo je dobrým predpokladom 

pre zvládnutie ďalších náročnejších úloh. 

 

Pri vyučovaní odporúčame použitie týchto metód: 

 

- motivačné – ide o stimulačné pôsobenie – rozprávkový príbeh, rozhovor, didaktickú 

hru, demonštráciu. Zmysel osvojovania si matematických poznatkov je potrebné 

žiakom demonštrovať na konkrétnych reálnych situáciách ako napr. nakupovanie, 

počítanie a sporenie peňazí, čísla domov, meranie , váženie, varenie a pod., 

- metódu viacnásobného opakovania informácie – v záujme vytvorenia pamäťovej 

stopy,  pri   vytváraní   kvantitatívnej   a priestorovej   predstavy  na   základe   názoru 

a manipulácie, 

- nadmerné zvýraznenie informácie spočíva v grafickom alebo hlasovom zvýraznení 

informácie s cieľom uľahčenia jej vnímania, 

- metódu zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácie – prostredníctvom 

konkrétnej   manipulácie   s reálnymi    predmetmi    z rôznych    druhov    materiálov 

a pohybových činnosti so zapojením viacerých zmyslov, 

- metódu pozitívneho posilňovania a vytváranie pocitu úspešnosti u žiakov, 

- metódu intenzívnej spätnej väzby, 
- problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného 

problému), 

- kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov), 

- metóda  nadmerného  zvýraznenia  informácie  inštrukčnými  médiami  (prezentácia 

s využitím dataprojektoru), 

- metóda individuálneho prístupu. 

 

didaktické formy: 

 
- skupinová forma práce (rozvíja aktivitu žiakov, učia sa pracovať v kolektíve = kolektívnosť, 

zvýšenie humanizácie vyučovania), 
- individuálna/samostatná práca - žiak sa spolieha len na svoje vedomosti a schopnosti, žiak pracuje 

vlastným tempom (s pracovným listom, s počítačom, s internetom), 

- frontálna forma práce- práca s celou triedou. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice – Matematika pre 1.ročník špeciálnych základných škôl, 1.časť, SNP, PaedDr. 

Janka Rýglová,1996, Matematika pre 1.ročník špeciálnych základných škôl, 2.časť, SNP, 

PaedDr. Janka Rýglová,1996, Matematika pre 2.ročník špeciálnych základných škôl, 1.časť, 

SNP, PaedDr. Janka Rýglová,1997, Matematika pre 2.ročník špeciálnych základných škôl, 

2.časť, SNP, PaedDr. Janka Rýglová,1998, pracovné listy, didaktické prostriedky( modely, 

makety, a magnetické obrázky konkrétnych predmetov, peňazí a pod., drobné predmety, 

prírodný a odpadový materiál), internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

- triediť predmety podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar, 

- porovnávať: viac – menej – rovnako, 

- počítať do 9, čítať a písať číslicu 9, číselný rad do 9, 

- priraďovať predmety k číslu, priraďovať číslo k skupine predmetov, 

- rozkladať číslo s názorom, 

- základom numerácie, symboly +, -, =, 

- používať jednoduchú kalkulačku. 
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7. HODNOTENIE PREDMETU 

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

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Spôsob a formu záznamu hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol 

priebežne využiť svoje záznamy, aby mohol podať a preukázať informáciu o prospechu a 

správaní žiaka. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

 

Názov predmetu Informatická výchova 
Štátny vzdelávací program 0,5 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník deviaty 

Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne / 16,5 hodín ročne / 
 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet informatická výchova má dôležité postavenie vo vzdelávaní žiakov s 

mentálnym postihnutím, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich 

schopnosť hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich v praxi s použitím IKT. 

V 9. ročníku variantu C sa ešte stále budujú základy informatiky, pričom opakujeme 

učivo prebraté v predošlom ročníku a plynulo naň nadväzujeme. Poslaním vyučovania 

informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, 

postupov a techník používaných pri práci s údajmi a informáciami v počítačových systémoch. 

Žiaci si prostredníctvom práce s jednoduchými edukačnými počítačovými programami 

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

elementárnej užívateľskej úrovni primerane k ich individuálnym schopnostiam. Získané 

zručnosti im v praktickom živote uľahčia spôsob komunikácie. Tieto zručnosti žiaci upevňujú 

v medzipredmetových vzťahoch pri práci so špeciálnymi edukačnými programami, ktoré sú 

ľahko ovládateľné – jednou alebo dvoma klávesmi. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov je 

jedným z predpokladov úspešnej inklúzie, ktorá zabezpečí rovnakú príležitosť pre 

produktívny a plnohodnotný život aj osôb s mentálnym postihnutím. 
 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, 

postupov 

a techník pri práci s počítačom. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku a postihnutiu 

žiakov majú získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových 

vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, 

slovenského jazyka, ale aj ostatných predmetov. Najvhodnejšie sa javí využitie programov 

určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími 

činnosťami vykonávanými na počítači. 

Vyučovanie má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a 

všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

- Poznať počítač, monitor, myš, klávesnicu, 

- Vedieť zapnúť/vypnúť počítač, samostatne alebo s pomocou, 

- Vedieť pracovať s myšou a klávesnicou samostatne alebo s pomocou, 

- Oboznámiť sa s jednoduchým edukačným programom a hrou. 
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3. OBSAH PREDMETU 

Oboznámenie sa s počítačom: 

- rozlišovanie jednotlivých častí počítačovej zostavy (PC, monitor, klávesnica, myš) 

- ovládanie klávesnice a myši samostatne, alebo s pomocou. 

Ovládanie jednoduchej hry: 
- pustenie / ukončenie hry samostatne alebo s pomocou. 

Práca v jednoduchom grafickom editore pre deti: 

- kreslenie vlastných obrázkov, obrázkov podľa návodu 
- kreslenie voľnou rukou i s použitím nástrojov editora (podľa individuálnych možností 

žiaka). 

Práca s edukačným programom: 

- na rozvíjanie vnímania, pozornosti, pamäti, myslenia, koordinácie pohybov 
- na rozvoj slovnej zásoby, základov počítania a iné 

- pre alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu. 

 

Podľa individuálnych možností jednotlivých žiakov používame jednoduché programy, ktoré 

sú ľahko ovládateľné. Ich výber prispôsobíme primerane schopnostiam žiaka.  Žiaci  pracujú  

s pomocou učiteľa s ohľadom na ich stupeň postihnutia. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na 

individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové 

kompetencie žiakov pre daný predmet. 

Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä: 

- riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

- motivácia, názorná ukážka, demonštrácia, prezentácia prác, počítačové didaktické hry, 

vyhľadávanie informácií a materiálov, 

- problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), 

- rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

- kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

- samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom), 

- individuálny prístup, 

- metóda optimálneho kódovania informácie, 
- intenzívna spätná väzba. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

A. Blaho, Ľ. Salanci, M. Chalachánová, Ľ. Gabajová: Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ, 

Aitec, 2010 

M. Chalachánová, V kráľovstve počítačov (Pracovný zošit pre 1. stupeň) Bratislava, MAPA 

Slovakia Plus, s.r.o. 2008 

Program Drawing for Children, Logomotion 

Program Skicár 

Program  Baltík 

Prezentácie v Power Pointe 

Pracovné listy vytvorené v Gimpe 

Edukačné DVD a CD (Ferdova matematika, Detský kútik a iné) 

www.alik.cz 

www.rexik.zoznam.sk 

www.infovekacik.infovek.sk 

http://www.alik.cz/
http://www.rexik.zoznam.sk/
http://www.infovekacik.infovek.sk/
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6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

- pracovať s počítačom, rozlišovať jednotlivé časti počítačovej zostavy, 

- ovládať klávesnicu a myš samostatne alebo s pomocou, 

- ovládať jednoduchú hru, pustiť a ukončiť hru samostatne alebo s pomocou, 

- pracovať v jednoduchom grafickom editore pre deti, 

- kresliť vlastné obrázky, obrázky podľa návodu, 

- kresliť voľnou rukou i s použitím nástrojov editora (podľa individuálnych možností 

žiaka), 

- pracovať s edukačným programom (zamerať sa na rozvíjanie vnímania, pozornosti, 

pamäti, myslenia, jemnej motoriky, koordinácie pohybov, ale aj na rozvoj slovnej 

zásoby, základov počítania), 

- používať edukačné programy podporujúce alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu, 

primerane k postihnutiu jednotlivých žiakov. 

Žiaci by mali sa oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote, pochopiť, že 

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

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

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

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

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa 

jeho možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, schopnosť uplatniť 

vedomosti v nových situáciách (v bežnom živote), úroveň samostatnosti myslenia, presnosť   

a výstižnosť  spôsobu  vyjadrovania.  Aj  v 9.  ročníku  je  na  1.  mieste  slovné  hodnotenie   

s atribútmi:   pozitívnosti,   individuálneho   prístupu.   Veľký   dôraz   kladieme   na   kladné 

a motivujúce hodnotenie. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

 
0, 5 hodiny týždenne , 16,5 hodín ročne. 

 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 
Štátny vzdelávací program 2,5 hodín týždenne 

Školský vzdelávací program - 

Ročník deviaty 

Časový rozsah výučby 2,5 hodín týždenne / 82,5 hodín ročne / 
 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Pracovné vyučovanie je pre žiakov s mentálnym postihnutím najdôležitejším 

rehabilitačným predmetom, je jednou zo zložiek edukačného procesu, ktorý sa prelína v jeho 

jednotlivých formách. Má významný dosah na všetky úrovne mentálneho postihnutia v 

každom vekovom období. Pre úspešnú realizáciu pracovného vyučovania je dôležité poznať 

osobitosti telesného vývoja žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí zaostávajú v raste tela, 

hmotnosti, majú slabšie vyvinuté svalstvo, zhoršenú jemnú motoriku  rúk. To sa prejavuje      

v rýchlejšej unaviteľnosti pri práci, v narušení pohybových aktivít. 

U žiakov rozvíjame pracovné schopnosti vzhľadom k ich možnostiam a potrebám. Dbáme na 

správne a bezpečné prenášanie predmetov a manipuláciu s nimi počas pracovného 

vyučovania. 
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Pracovnými činnosťami sa snažíme zlepšovať telesnú a manuálnu obratnosť žiakov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Pri stanovení cieľov vzdelávania vo variante C vychádzame z faktu, že sa nedá 

predpokladať naplnenie cieľov základného vzdelania pre nízku mieru rozvinutosti 

psychických funkcií týchto žiakov. Postupujeme tak, aby žiak bol vybavený čo najširším 

záberom kompetencií na úrovni, ktorá je pre neho dosiahnuteľná. 

- upevňovať správne stereotypy hygienických návykov, sebaobslužných činností a 

stravovacích návykov, 

- upevniť si základné pracovné zručnosti pri práci v domácnosti a v dielni, 

- rozvíjať aktivitu, sústredenosť a vytrvalosť v práci 

- umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné rozvojové možnosti, postupovať podľa 

vlastných schopností individuálnym tempom bez toho, aby bol stresovaný. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Obsah pracovného vyučovania sa člení na zložky: 

 

Sebaobslužné činnosti 

Upevňovanie sebaobslužných stereotypov pri obliekaní, obúvaní a osobnej hygiene, 

Čistenie obuvi. 

Upevňovanie správnych stereotypov pri stolovaní s čo najvyššou mierou samostatnosti.  

 

Práce v domácnosti 

Udržiavanie poriadku v hračkách, školských pomôckach, osobných veciach. 
Udržiavanie poriadku v okolitom priestore utieraním, zametaním, vysávaním. 
Hygiena kúpeľne. 

Práce v kuchyni súvisiace so stolovaním a konzumáciou pokrmov. 

Príprava jednoduchých jedál, manipulácia s mikrovlnou rúrou. 

Pranie osobnej bielizne. 

Žehlenie bez / s pomocou. 

 

Práce v dielni 

Strihanie papiera, nalepovanie, zlepovanie, koláž. 
Strihanie textilu podľa predlohy, lepenie textilu, koláž, šitie. 

Rozoznávanie a pomenovanie náradia: kladivo, pílka ,kliešte, pilník, práca s náradím. 

Montážne a demontážne práce s jednoduchými stavebnicami a skladačkami. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

 modifikované vyučovacie metódy, 

 špecifické metódy, 

 metóda pozitívneho posilňovania, 

 metóda individuálneho prístupu, 

 vychádzky, exkurzie, praktické aktivity, názorné ukážky. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Kniha malých majstrov, vecné učenie 

Omaľovánky, rôzne obrázky 

Fotografie, schémy, modely 

DVD prezentácie, CD, internet 
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6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

- žiak si upevňuje samostatnosť pri obliekaní, obúvaní, dokáže si očistiť obuv, 

- upevňuje sebaobslužne stereotypy pri osobnej hygiene, 

- dokáže udržiavať poriadok v hračkách, školských pomôckach, a osobných veciach, 

- dokáže udržiavať poriadok utieraním, zametaním, vysávaním, 

- prať osobnú bielizeň bez / s pomocou učiteľa, 

- žehliť bez / s pomocou učiteľa, 

- dokáže pripraviť jednoduché jedlá, vie manipulovať s mikrovlnnou rúrou / dodržiavať 

bezpečnostné predpisy/, 

- dokáže strihať papier, nalepovať, zlepovať, 

- podľa predlohy vie strihať textil, 

- vie rozoznávať rôzne materiály / papier, textil, drevo, kov /a pomenovať pracovné 

náradie / kladivo, pílka, kliešte, pilník, 

- dokáže montovať a demontovať jednoduché stavebnice a skladačky. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 
 
Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 
s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Spôsob a formu záznamu hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol 

priebežne využiť  svoje  záznamy,  aby  mohol  podať  a preukázať  informáciu  o prospechu  

a správaní žiaka. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

Časová dotácia spolu 2,5 hodín týždenne, 82,5 hodín ročne. 
 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina týždenne 

Školský vzdelávací program - 

Ročník deviaty 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne / 

 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet výtvarná výchova má nezastupiteľné miesto vo vzdelávaní žiakov 

s mentálnym postihnutím. Prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou 

činnosťou rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i 

analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Hlavným cieľom 

výtvarnej výchovy je využiť esteticko – výchovný charakter predmetu, čo znamená 

prebúdzanie a formovanie vzťahu žiaka s mentálnym postihnutím ku skutočnosti 

prostredníctvom výtvarných aktivít a výtvarného umenia. 

Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktoré napomáhajú žiakom rozvíjať 

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

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

forma komunikácie. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Ciele predmetu výtvarná výchova pre žiakov s mentálnym postihnutím vychádzajú zo 

všeobecne stanovených cieľov výtvarnej výchovy ako vyučovacieho predmetu a zo všeobecne 

stanovených cieľov vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím. 
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Cieľom predmetu výtvarná výchova je : 

- rozvíjať schopnosť vyjadriť vlastné vnemy, predstavy a pocity, 

- zládnuť základné zručnosti pre vlastné výtvarné vyjadrenie, 

- podporovať individuálny vzťah žiakov k farebnej skladbe, 

- vedieť primerane zaobchádzať s farbou, štetcom hustou farbou vypĺňať plochu medzi 

líniami maľby, 

- dotvárať pozadie v maľbe. 

-  

3. OBSAH PREDMETU 

 
1. Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

2. Práca s výtvarnými prostriedkami 

3. Výtvarné umenie 

 

Kresba 

(ceruza, rudka, fixka, suchý pastel, voskový pastel) 
Rozvíjanie výtvarno-grafickej predstavy na základe zmyslového vnímania: dokresľovanie 

koláže, dokresľovanie vystrihnutých častí obrázkov a pod. 

Vyjadrenie kontrastu figúry a pozadia 

Kresba ľudskej a zvieracej postavy 

Vyfarbovanie predkreslených tvarov 

 

Maľba 

(tampón, drievko, akvarelové farby, tempery) 
Maľbou znázorňovanie prostredia, v ktorom sa odohráva dej 

Rozvíjanie deja po celej ploche, uplatňovanie svojho vzťahu k farbe 

Farebné vymaľovávanie pozadia 

Rozvíjanie zmyslu pre tvarový a farebný rytmus 

 

Modelovanie 

(hlina, cesto, plastelína, modurit ainé modelovacie materiály) 
Modelovanie jednoduchých tvarov technikou konštruovania, zlepovanie jednotlivých častí a 

spevňovanie navlhčenými prstami 

Vytváranie reliéfu odtláčaním predmetov rôzneho profilu na hlinený plát 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

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

a skúseností. 

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom 

praktických činností žiaka. 
 

Formy a metódy : 

Riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

Diskusie 

Demonštračné metódy 

Rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

Kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

Individuálna práca žiakov 

Vychádzky, návštevy výtvarných prác detí 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Teória vyučovania výtvarnej výchovy – Banáš J., SPN Bratislava, 1980 

Didaktika výtvarnej výchovy – J. Banáš, SPN Bratislava, 1989 



84  

Výtvarné techniky v osobitnej škole - H. Gregušová, KPU Bratislava, 1989 
Detský výtvarný prejav – B. Šupšáková 

Psychoterapia a reedukácia – O. Kondáš a kol., Osveta Martin, 1989 

DVD 

CD 

Internet 

Televízia 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Vyučovacie hodiny výtvarnej výchovy v 9. ročníku majú v prevažnej miere relaxačný 

charakter. 

Vyberáme témy vyvolané citovými zážitkami. Vedieme žiakov k uplatňovaniu spontánneho 

prejavu. Ten istý námet môžeme realizovať rozmanitými technikami. Využívame aj techniky, 

ktoré si žiaci osvojili v nižších ročníkoch. Při modelovaní sa snažíme rozvíjať priestorovú 

predstavivosť a hmatový zmysel jednotlivých žiakov, vedieme ichk vystihnutiu 

trojrozmernosti. 

Pri voľbe námetov a techník zohľadňujeme mieru postihnutia každého žiaka. Nevyžadujeme, 

aby žiaci zvládli všetky zvolené techniky súčasne. Využívame najčastejšie individuálne 

výtvarné aktivity, ktoré uvoľňujú napätie , stres a uspokojujú potrebu zmysluplnej činnosti.  

Umelecké aktivity obsiahnuté v predmete výtvarná výchova by mali viesť predovšetkým 

k estetickému rozvoju žiaka a vytváraniu si správneho estetického vzťahu k prostrediu a 

okolitému svetu, čo prispieva k procesu socializácie. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

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

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého žiaka podľa jeho možností a schopností. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina týždenne 

Školský vzdelávací program - 

Ročník deviaty 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne / 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet hudobná výchova ako jeden z výchovných predmetov je neoddeliteľnou 

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

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

školy sú podmienené špecifickosťou úloh školy, spoločnými a individuálnymi problémami 

rozvoja osobnosti žiakov, bezprostrednou fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami 

jej psychoterapeutického pôsobenia. 

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

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

tomu, aby sa učili rozlišovať v hudbe kvalitu. Výchovno-vzdelávacie úlohy hudobnej 

výchovy plnia žiaci v príťažlivo motivovaných hudobných činnostiach speváckych, 

inštrumentálnych, pohybových a posluchových. Piesne sa učia spievať kultivovaným hlasom, 
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intonačne arytmicky správne. HV prispieva aj k formovaniu 

psychických procesov a vlastností žiakov. Pôsobí na ich pozornosť, predstavivosť, pamäť, 

výrazne ovplyvňuje sluchové vnímanie a obohacuje citových život žiakov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Ciele predmetu hudobná výchova pre žiakov s mentálnym postihnutím vychádzajú zo 

všeobecne stanovených cieľov hudobnej výchovy ako vyučovacieho predmetu a  zo 

všeobecne stanovených cieľov vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím. 

 
Cieľom predmetu hudobná výchova je : 

- udržať dané tempo piesne alebo inštrumentálnej skladby, nespomaľovať, 

nezrýchľovať, 

- rozlišovať niektoré hudobné nástroje, 

- osvojiť si jednoduché piesne a hudobno – pohybové hry, 

- tvorivo vyjadriť pocity, zážitky a nálady hrou na detských rytmických a melodických 

nástrojoch. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Rozlišovanie tempa, rytmu piesne alebo inštrumentálnej skladby. 

Rytmizácia jednoduchých detských piesní tlieskaním, vyťukávaním, hrou na telo. 

Rytmické cvičenia s využitím Orffovho inštrumentária (ozvučné drievka, bubon, triangel, 

činely). 

Rozlišovanie tónov hudobných nástrojov : bubon , klavír, trúbka, husle, gitara. 

Počúvanie jednoduchých detských piesní a hudobných skladieb rôzneho žánru. 

Osvojovanie si ďalších jednoduchých piesní. 

Uplatňovanie ďalších tanečných prvkov v hudobno -pohybových hrách. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Na princípe detskej hry utvárame predpoklady k primeranému vnímaniu hudby, spevu. 

Rozvíjame hudobnú pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel pre tonalitu a rytmus. 

Hudobno –pohybovými hrami vytvárame interakcie s viacerými žiakmi, zjednocujeme 

kolektívny spev. 

Učíme žiakov pohybom reagovať na počutú hudbu, snažíme sa kultivovať ich 

hudobno - pohybové prejavy. 

Prostredníctvom hudobných hádaniek učíme žiakov poznávať, vybaviť si uhádnuť známu 

pieseň podľa predhranej melódie, alebo zaspievaného úryvku. Vedieme ich k zosúlaďovaniu 

celkového pohybového prejavu s hudbou. Prostredníctvom inštrumentálnej hry čo 

najpresnejšie vyjadriť pravidelnú pulzáciu. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice hudobnej výchovy pre ŠZŠ, zborníky piesní zregiónu Spiša a Šariša, CD –nosiče 

DVD –nosiče, videokazety. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

- Žiak spoznávaním hudby rešpektuje špecifiká, váži si kultúru svojho národa a iných 

národov, 

- žiak prostredníctvom dobre usmerňovanej výchovy hudbou a k hudbe pochopí, že hudobné 

aktivity sú ušľachtilou formou trávenia voľného času, 

- podporovanie samovzdelávania a sebahodnotenia, 
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- osvojiť si správanie sa na koncertoch a slávnostných podujatiach, 

- prostredníctvom spoločných hudobných činností a získaných vedomostí pestovať 

kompetenciu spolupracovať s druhými, chápať a rešpektovať multikulturalitu a odlišnosť, 

osvojiť si pozitívne etnické postoje. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

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

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého žiaka podľa jeho možností a schopností. Podklady pre 

samotné hodnotenie a klasifikáciu žiakov získava učiteľ sústavným pozorovaním žiaka, 

sledovaním jeho aktivity počas vyučovacieho procesu. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne.Názov 
predmetu 

Zdravotná telesná výchova 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny týždenne 

Školský vzdelávací program - 

Ročník deviaty 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne/ 99 hodín ročne 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

V ydravotnej telesnej výchove sa žiaci vedú najmä k prirodzeným pohybom, ktoré 

tvoria náplň kondičných cvičení. Zoznamujú sa so základmi akrobatických cvičení, 

osvojujú si niektoré prvky atletických disciplín a kolektívnych hier. Spojením pohybu s 

hudbou je podporovaná plynulosť a ľahkosť pohybov. V tomto ročníku je telesná výchova 

zameraná na dosiahnutie čo najvyššieho stupňa telesnej zdatnosti a odolnosti. 

Cieľom telesnej výchovy je dosiahnutie optimálneho telesného a pohybového rozvoja žiakov, 

t.j. dosiahnutie žiadaného stupňa telesnej zdatnosti, odolnosti a pohybových zručností. 

Snažíme sa u žiakov vypestovať hygienické návyky, dobrý vzťah k pohybu, cvičeniu, 

k telovýchove a športu v rámci ich obmedzených možností s rešpektovaním ich výrazných 

individuálnych osobitostí. 

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

výchovy zameraná k zmierňovaniu alebo odstraňovaniu pohybových nedostatkov, 

nahradzovaniu chýbajúcich zručností inými a k zlepšovaniu celkového fyzického stavu. 

Rozvíjanie pohybovej aktivity súvisí s rozvojom poznávacej činnosti, lebo v telesnej výchove 

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

pozornosť, fantázia, myslenie a reč. Učíme žiakov spoľahlivo rozlišovať obsah základných 

telovýchovných pojmov a správne na ne reagovať. Vhodným výberom pohybových hier zá 

merne rozvíjame pohybové schopnosti a zdokonaľujeme niektoré pohybové činnosti žiakov. 

Zaradenie pohybových hier do vyučovacej hodiny spájame s osvojovaním vybraných 

poznatkov 

 

2. CIELE PREDMETU 

-Rozvíjať aktívnu hybnosť, 

-zvyšovať samostatnosť pri vykonávaní pohybových aktivít, 

-využívať pohybové schopnosti a zručnosti, 

-posilňovať samostatnosť a rozhodnosť, 

-odstraňovať mimovoľné pohyby, 

-utvárať schopnosť chápať a rešpektovať pravidlá hry, 

-osvojiť si základné pohybové činnosti a priestorovú orientáciu podľa individuálnych 
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Predpokladov. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Základné zdravotné cviky 

Cvičenia na upevňovanie návykov správneho držania tela, posilňovacie cvičenia na zvýšenie 

svalového tonusu a sily, na spevnenie kĺbového spojenia, na zväčšenie objemu svalov. 

Cvičenia s využitím tradičného a netradičného náčinia. 
Chôdza 

Chôdza po schodoch. 

Chôdza po naklonenej rovine, zostupovanie z 

nízkych prekážok bez držania. 

Lezenie 

Lezenie a plazenie medzi prekážkami. 

Beh 

Beh so zmenami smeru. Beh na krátke vzdialenosti. 

Využívanie behu pri naháňačkách s 

jednoduchými pravidlami. 

Skoky 

Skoky znožmo, preskoky. 

Skok do diaľky: preskok medzery medzi dvoma žinenkami bez rozbehu, s 

krátkym rozbehom. 

Hádzanie a chytanie 

Hod lopty do diaľky, na cieľ. 

Prihrávky vo dvojiciach. 

Kop do lopty, nácvik prihrávky. 

Kolektívne hry s využitím lopty. 

 

SEZÓNNE ČINNOSTI: 

V zimnom období hry na snehu, chôdza po klzkej ploche, kĺzanie na snehu, na ľade, 

šmýkanie, sánkovanie, bobovanie z mierneho svahu. 

V jarnom a letnom období turistika. 

Jazda na bicykli a kolobežke podľa individuálnych možností. 

Odporúča sa plávanie žiakov, cvičenie v suchom bazéne s guličkami (podľa možností školy) 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať zkonkrétnej situácie, 

dodržiavať pedagogicko-psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho 

prístupu k žiakom. 

 

Metódy vyučovacieho procesu: 

-informačno –receptívna metóda, 
-reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 

-problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 

-heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému), 

-výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému). 

 

Metódy konkretizácie všeobecno - didaktických metód vo vyučovacom procese: 

-metóda výkladu, 
-metóda demonštrovania a pozorovania, 



88  

-metóda riešenia úloh, 

-metóda rozhovoru, 
-situačná metóda. 

 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 
-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Hammond, T. Zdravotná telesná výchova, Prešov Šport, , Tatran, Bratislava, 1991 

Metodika nácviku a technika priamej dopomoci vgymnastických prvkoch v 

školskej TV, 

Klaček, T. Prešov, 2005 IAAF Kid s Athletics –praktická príručka, 2000 

Rovná, Varga, Športová gymnastikaB. Bystrica, 1985 

Kos,Abeceda gymnastiky, Praha, 1972 

Slávik,Teória a didaktika športovej gymnastiky, Košice, 1991 

CD-nosiče 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

 

3 ZDRAVOTNÉ CVIČENIA 

-realizovať cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých 

svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela, na zväčšovanie pohybového 

rozsahu kĺbov a chrbtice, 

-jazdiť na rehabilitačnom bicykli, 

-absolvovať chôdzu na akupresúrnom chodníku. 

 

4 KONDIČNÉ CVIČENIA 

 
CHÔDZA: 

-upevňovať základy lokomócie, 
-správne kladenie chodidiel, 

-správnemu držaniu tela pri chôdzi, prácu paží, chôdzu daným smerom, chôdze po čiare, po 

lane, po hadici, chôdza v zástupe za učiteľom, chôdza vrytme udávanom bicími nástrojmi, 

riekankami. 

-obchádzať prekážky, 

-prekračovať nízke prekážky pri chôdzi, 

-chôdzu po výpone, chôdzu naboso v bezpečnom teréne. 

 

BEH: 

-tiché našľapovanie pri behu, 
-dvíhanie nôh, 

-ohýbanie vkolenách, 

- vybehnutie na daný signál, beh po celej ploche, beh v zástupe za učiteľom, beh v danom 

tempe, ktorý zodpovedá prirodzenému tempu detskej chôdze. Beh so zmenami smeru. 

Opakovaný krátky beh 10 –15 sekúnd. Beh po slalomovej dráhe, orientácia v priestore. 

SKOKY: 
-poskoky na mieste znožmo a 
striedavo na jednej, na druhej nohe, 

-skoky zmiesta, 

-skok cez čiaru, 

-zoskok z výšky 10 –15 cm do drepu, 



89  

-sed a udržanie rovnováhy na fit –lopte 

- skákanie na lopte vsede, 

-skoky znožmo vchôdzi, 

-skoky z nohy na nohu, 

-výskoky s naťahovaním sa za predmetom umiestneným nad hlavou žiaka. 

 

LEZENIE: 

-ľubovoľným smerom dopredu, podliezanie, preliezanie vhodných prekážok, preliezačky, 

nízky rebrík, švédske lavičky, diely švédskej debny, obruče na stojanoch, Polikarpova 

stavebnica, 

-lezenie k cieľu, 

-lezenie od značky po značku. 

 

HÁDZANIE A CHYTANIE: 

-chytanie lopty gúľajúcej sa po zemi, po mierne šikmej ploche, 
-chytanie lopty hodenej učiteľom, 

-hádzať loptou do terča a na cieľ, 

-hádzať loptu spolužiakovi, 

-manipulácii s drobnými predmetmi: zbieranie, podávanie, prenášanie, skladanie, upratovanie. 

-triafať loptou pri hre s plastovými kolkami. 

Cvičenia s využitím švédskej lavičky, švédskej debny, 

-výstup na lavičku, prechod po lavičke, zostup z lavičky, obraty na lavičke, nácvik 

udržiavania rovnováhy, 

-sed a kľak na švédskej debne, preliezanie jednotlivých dielov švédskej debny. 

 

SEZÓNNE ČINNOSTI 

V zimnom období hry na snehu (tvarovať snehové gule 
–hádzať ich na cieľ, stavať snehuliaka), 

-chôdzu po klzkej ploche, 

-šmýkať sa, 

-sánkovať sa na miernom svahu. 

Prekonať strach z kĺzania. 

V jarnom a letnom období absolvuje turistiku –osvojovanie techniky presunu v teréne. 

Jazdu na trojkolke. Jazdu na kolobežke: cvičenie rovnováhy, nácvik rýchlostí. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

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

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie (nielen slovom a známkou). 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 
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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 

PROGRAM 
pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 

 

 

 

 

 

 

DESIATY  ROČNÍK 
 
 

 

 

 
 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie komunikačných schopnosti 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník desiaty 

Časový rozsah výučby 4 hodín týždenne, 132 hodín ročne 

 

1 . CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Pri MP sa najvýraznejšie poškodenie prejavuje v oblasti komunikácie, preto je rozvíjanie 

komunikačných schopností jednou z prioritných VP. 

 

2 . CIELE PREDMETU 

 Stimulovať komunikáciu žiaka v sociálnej interakcii, 

 rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť, 

 rozvíjať porozumenie reči, 

 podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov žiaka, 

 podporovať verbálnu i neverbálnu formu komunikácie žiaka, 

 naučiť žiaka základy čítania. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti žiaka stimulujeme a rozvíjame 

nasledovné oblasti: 

Rozvíjanie sluchovej diferenciačnej schopnosti 

Hry s nerečovými zvukmi, rozlišovanie rôznych druhov zvukov (zvuky zvierat, štrnganie, 

búchanie, šuchot, zvonček, píšťalka a pod.), rozlišovanie intenzity a smeru prichádzajúcich 

zvukov. 

Rozlišovanie zvukov reči, rytmizovanie slabík. Rozlišovanie poradia hlások v slove (prvá a 

posledná hláska). 
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Porozumenie reči 

Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjame porozumenie 

pojmov a ich vzájomných súvislostí. Komentovanie aj takých činností a dejov, ktoré sa 

odohrali v minulosti. Kategorizovanie pojmov podľa daných kritérií. 

Počúvanie krátkych príbehov s porozumením, podporených ilustráciami alebo dramatizáciou. 

Rozvíjanie expresívnej reči 

Námetové hry, pri ktorých žiak môže komentovať svoju činnosť. Vo všetkých hrách kladieme 

dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo spoločné komentovanie s pomocou učiteľky. 

Vytváranie situácií z bežného života tak, aby ich mohli žiaci lepšie pochopiť a komentovať a 

tým si upevňovať slovnú zásobu. Jednoduché aktívne pomenovávanie predmetov a dejov v 

prostredí školy a rodiny, jednoduché komentovanie vykonávaných alebo prebiehajúcich 

činností a situácií. Tvorenie dvojslovných a trojslovných viet, slovných pomenovaní.  

Rozvíjanie jazykového citu. Tvorenie záporu. Tvorenie otázok v rozhovoroch spojených s 

konkrétnymi situáciami a v námetových hrách. Krátke jednoduché príbehy, rozvíjanie 

chápania časovej následnosti dejov. Vyjadrenie minulosti a budúcnosti. 

Jednoduchý rozhovor, striedanie role s komunikačným partnerom, odpoveď na otázku. 

Jednoduché rozprávanie zážitku alebo reprodukcia príbehu podľa obrázkov s pomocou 

učiteľky. Práca s detskými ilustrovanými knihami, leporelami, pestovanie vzťahu ku knihám a 

k čítaniu. 

Rozvíjanie schopností potrebných pre základy čítania 
Diferencovanie obrázkov, symbolov alebo znakov. Schematické znázornenie slov. 

Rytmizovanie riekaniek a detských pesničiek. 

Rozvíjanie schopnosti orientácie v priestore a v rovine (chápanie a vyjadrenie polohy 

predmetu hore, dolu, v prostriedku; sledovanie a ukladanie prvkov v rade zľava doprava. 

Pre osvojovanie čítania analyticko-syntetickou i globálnou metódou je nevyhnutné 

dosiahnutie určitej úrovne fonologického uvedomenia. Preto je potrebné hrovou formou 

rozvíjať schopnosť diferencovať zvuky reči (slabiky, hlásky a ich dĺžku). 

Ak individuálne schopnosti žiaka nedovoľujú osvojovanie si všetkých tvarov písmen, 

odporúča sa čítanie a písanie len veľkých tlačených písmen. 

Hlásky a písmená v, p, t. sluchové rozlišovanie v slove, poznávanie písmena a hlásky, 

použitie v slabikách a slovách. Dvojslovné vety. Obrázkové čítanie 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Metódy: 

-modifikované vyučovacie metódy 
-špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda nadmerného 
zvýraznenia informácie, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 
metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda algoritmizácie 

obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu 

-metódy a techniky augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK) , obrázkové systémy, 

piktogramy a iné; systémy používajúce multimediálnu techniku. 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakom. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Metodická literatúra, detská literatúra 

Vecné učenie 

Pramienok, 

rôzne obrázky, omaľovánky 

CD 

DVD 

Internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 
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Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti žiakov porozumieť 

hovorenému, vyjadrovať sa ústne, vedieť počúvať, reagovať a vyjadrovať svoj názor. 

Žiak vie: 

-správne sedieť pri manipulácii s knihou, písacími a kresliacimi potrebami 

-manipulovať s leporelami, knihami 

-rozlišovať rôzne zvuky, ich intenzitu a smer 

-rytmizovať slabiky, 

-tvoriť vety, chápať ich obsah, rozvíjať schopnosti potrebné pre základy čítania 

-jednoduché rečňovanky, vyčítanky 

-pomenovať javy, činnosti, obrázky 

-porovnávať predmety, obrázky a pomenovať ich vlastnosti vo vzťahu k veľkosti, farbe a 

tvaru 

-vyhľadávať tvarovo , farebne rovnaké obrazce spomedzi navzájom podobných, ktoré sú 

usporiadané v rade ( v každom rade je len jedna dvojica rovnakých obrazcov), postupovať 

zľava doprava 

-vyhľadávať tvarovo, farebne odlišné obrazce, ktoré sú usporiadané v rade ( do radu sa 

umiestnia 3 -4 rovnaké predmety a jeden iný) 

-vyjadrovať, chápať polohy predmetu hore, dole, v prostriedku 

-spontánne vyjadrovať žiadostí nezávisle na situačnom kontexte 

-používať aktívnu a pasívnu slovnú zásobu s prihliadnutím na osobitosti žiaka. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

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

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, schopnosť uplatniť vedomosti 

v nových situáciách (v bežnom živote), úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť 

spôsobu vyjadrovania. 
Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj 
na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti. Aj v desiatom ročníku je na 

prvom mieste slovné hodnotenie s atribútmi: pozitívnosti a individuálneho prístupu. Veľký 

dôraz kladieme na kladné a motivujúce hodnotenie. 

Spôsob a formu záznamu hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol 

priebežne využiť svoje záznamy, aby mohol podať a preukázať informáciu o prospechu a 

správaní žiaka. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne. 

5 hodiny týždenne, 132 hodín ročne. 
 

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie sociálnych zručností 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník desiaty 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne /66 hodín ročne/ 

 

 

1 . CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Z oblastí, ktoré sú pri mentálnom postihnutí poškodené, je najmarkantnejšie 
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poškodenie v oblasti sociálnych zručností a komunikačných schopností. Rozvíjanie 

sociálnych zručností je preto jedným zo základných cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu 

detí s mentálnym posihnuím. 

Dôležité je vytvorenie, resp. rozvíjanie komunikačných schopností s atribútmi prostriedku 

vyjadrovania potrieb, nadväzovania kontaktov, ako aj výmeny informácií, a vyjadrovanie 

vlastných emocionálnych stavov a ich „čítanie“ zo správania iných ľudí .  

 

2 . CIELE PREDMETU 

 Zvládnuť základné pravidlá spoločenskej komunikácie, 

 rešpektovať a dodržiavať pravidlá spoločenského spolužitia v škole a v rodine, 

 uplatňovať vhodné spôsoby správania a rozlišovať prejavy neprimeraného správania, 

 prejavovať toleranciu k odlišnostiam spolužiakov. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Spoločenská komunikácia pri odmietaní, ospravedlnení, pri riešení konfliktu, prosbe, 

vysvetľovaní. 

Vyvolávanie a udržiavanie kladných sociálnych vzťahov v triede. 

Spolupráca so spolužiakmi, zapájanie sa do jednoduchých sociálnych aktivít v triede. 

Nácvik primeraného riešenia vzniknutých sociálnych situácií, prejavovanie a zvládanie 

emócií. 
Prijímanie kritiky a kontrolovanie svojho správania v konfliktných situáciách. 
Vyjadrenie vlastného názoru sociálne prijateľným spôsobom. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Metódy: 

-riadený rozhovor 
-učenie hrou 

-priama činnosť so žiakmi 

-pozorovanie, … 

Formy: 

-individuálny prístup 
-práca vo dvojiciach 

-práca v skupinách, kvízy 

-hry: didaktické, konštruktívne 

-vychádzky 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

metodická literatúra, detská literatúra, internet, pracovné listy vytvorené učiteľom, bábiky 

hračky, názorné pomôcky, rozprávkové knihy- bájky 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak vie: 

-používať základné pravidlá spoločenského správania (prosba, pozdrav, poďakovanie, 

ospravedlnenie) v škole, v rodine i na verejnosti, 

-vyjadrovať súhlas a nesúhlas prijateľným spôsobom v sociálnych situáciách s dospelými, aj 

inými deťmi, 

-vyjadrovať svoje vlastné city prijateľným spôsobom, a tým vytvárať pozitívne vzťahy k 

spolužiakom a kolektívu, 

-rozlíšiť problémové situácie v triede a s pomocou pedagóga ich riešiť, 
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-vnímať význam pozitívnej klímy v triede a svojím konaním prispieť 

k dobrým medziľudským vzťahom, 

-prejaviť čo najviac samostatnosti v sociálnom prostredí, zaradiť sa do daných životných 

podmienok a dosiahnuť primeranú kvalitu života, 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

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

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, schopnosť uplatniť vedomosti 

v nových situáciách (v bežnom živote), úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť 

spôsobu vyjadrovania 

Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj 

na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti. Aj v desiatom ročníku je na 

prvom mieste slovné hodnotenie s atribútmi: pozitívnosti a individuálneho prístupu. Veľký 

dôraz kladieme na kladné a motivujúce hodnotenie. 
Spôsob a formu záznamu hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol 
priebežne využiť svoje záznamy, aby mohol podať a preukázať informáciu o prospechu a 

správaní žiaka. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne. 

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. 
 

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program 1 hodina 

Ročník desiaty 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne /66 hodín ročne/ 

 

1 . CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa na 

rozvíjaní a upevňovaní grafomotorických zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety, 

najmä výtvarná výchova. 

Vzhľadom na to, že od prevažnej väčšiny žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom 

mentálneho postihnutia nie je možné vyžadovať písanie písaným písmom a pre ich praktický 

život táto forma písma nemá praktický význam, je vhodné naučiť ich dorozumieť sa 

písomnou formou pri použití písmen veľkej tlačenej abecedy. 

K nácviku písmen malej a veľkej písanej abecedy pristupujeme len u detí s vhodnými 

dispozíciami na túto činnosť. Nácvik písaných tvarov písma vtedy nacvičujeme súčasne s 

nácvikom ich čítania. 

Vzhľadom na individuálne potreby žiakov je potrebné aj vo vyšších ročníkoch systematicky 

rozvíjať koordináciu pohybov oko-ruka, jemnú a hrubú motoriku, potrebu viacnásobného 

precvičovania tvaru písma, zvyšovanie záujmu o písomný prejav. 

 

2 . CIELE PREDMETU 

 Správne zaobchádzať s písacími potrebami a inými pomôckami, 

 poznať grafickú podobu písmen, 
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 vedieť napísať niekoľko písmen, 

 vedieť napísať svoje meno tlačenými písmenami, 

 uplatňovať hygienické návyky pri písaní. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Uvoľňovacie a relaxačné cvičenia horných končatín. 

Opakovanie a precvičovanie nacvičených tvarov. 

Opisovanie a prepisovanie písmen a slabík. 

Nácvik písania ďalších písmen. 

Písanie písmen, slabík a krátkych slov v závislosti od individuálnych možností žiakov. 

Písanie podľa diktátu v závislosti od individuálnych možností žiakov. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Metódy: vysvetľovanie, demonštrácia cvičenia, priamy rozhovor, riadený rozhovor, riadená 

hra, pozorovanie ukážky, skupinová práca, zážitkové učenie, manipulácia s predmetmi 

Formy: individuálny prístup, práca vo dvojiciach, práca v skupinách. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Pracovné listy, knihy, detské časopisy, internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak vie: 

-správne zaobchádzať s písacími potrebami a inými pomôckami 

-využívať uvoľňovacie a relaxačné cvičenia horných končatín 

- obkresľovať predkreslené geometrické tvary, 

- písať nacvičené tvary písmen, napísať z nich svoje meno 

- zmenšovať a spresňovať písané tvary, 

- uskutočňovať všetky pohyby pri písaní uvoľnene, plynulo. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

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

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, schopnosť uplatniť vedomosti 

v nových situáciách (v bežnom živote), úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť 

spôsobu vyjadrovania 

Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj 

na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti. Aj v desiatom ročníku je na 

prvom mieste slovné hodnotenie s atribútmi: pozitívnosti a individuálneho prístupu. Veľký 

dôraz kladieme na kladné a motivujúce hodnotenie. 

Spôsob a formu záznamu hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol 

priebežne využiť svoje záznamy, aby mohol podať a preukázať informáciu o prospechu a 

správaní žiaka. 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
 

Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu týždenne. 

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
 

Názov predmetu VECNÉ UĆENIE 
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Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník deviaty 

Časový rozsah výučby 1 hodiny týždenne /33 hodín ročne/ 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

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

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

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

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

spôsobom prijateľným pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

V rámci základnej orientácie sa žiaci učia základné osobné údaje, rozlišujú rodinných 

príslušníkov a blízkych príbuzných. Členia rok na mesiace, týždne, dni, hodiny. Snažia sa 

o samostatnú orientáciu v blízkom okolí. Poznávajú vlastné telo. Oboznamujú sa s významom 

osobnej hygieny, ale aj so škodlivosťou fajčenia a konzumáciou alkoholu. Pozornosť je 

venovaná  aj  témam  ako  sú  vzťah  medzi  chlapcom  a dievčaťom,  vznik  nového  života    

a orientácia v otázkach bezpečného sexuálneho a intímneho života. 

Z prírodovednej oblasti žiaci spoznávajú hospodársky významné druhy zvierat a rastlín, lesné 

plody, liečivé a jedovaté rastliny. Oboznamujú sa s ochranou prírody, životného prostredia, 

triedením odpadu, oboznamujú sa s pojmami pitná, úžitková a odpadová voda. 

V rámci náuky o vlasti spoznávajú Slovenskú republiku s jej susednými štátmi,  symboly 

štátu, hlavné mesto, hlavných predstaviteľov štátu, obecný či mestský úrad. 

Zo spoločenskovednej oblasti sa žiaci učia orientovať v bežných životných situáciách. 

Poznávajú  v praxi  pravidlá  cestnej  premávky  a dopravné  značky  pre  chodcov,  zvukovú  

a svetelnú signalizáciu. Učia sa využívať informácie potrebné na cestu vlakom, autobusom, 

používať mobilný telefón pri bežnom telefonovaní, ale aj v prípade tiesňových hovorov. Učia 

sa podať pomoc pri drobnom poranení, privolať lekársku pomoc. Oboznámia sa s pojmom 

horľavina a so zásadami bezpečného zaobchádzania s nimi. 

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

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

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

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

množstvom stimulov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom vecného učenia je: 

 zvládnuť jednoduchú orientáciu v čase, 

 poznať vybrané druhy zvierat a rastlín, 

 poznať pravidlá bezpečného správania sa v prírode, 

 poznať pravidlá cestnej premávky pre chodcov, 

 poznať najbližšie miesta v okolí školy a bydliska, 

 poznať symboly štátu. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Obsahom predmetu vecné učenie je: 

Základná orientácia 

Poznanie základných osobných údajov. Rozlišovanie rodinných príslušníkov a blízkych 

príbuzných. Orientácia v čase: skladba roka – mesiace, týždne, dni, celé hodiny, včera – dnes 

- zajtra. Orientácia v blízkom okolí. Poznávanie vlastného tela. Význam osobnej hygieny ako 

prevencie pred rozličnými ochoreniami, ochrana pred infekčnými ochoreniami. Škodlivosť 

fajčenia a konzumácie alkoholických nápojov. Vzťah medzi chlapcom a dievčaťom: 
priateľstvo a láska. Vznik nového života: počatie, tehotenstvo, pôrod. Orientácia v otázkach 
bezpečného sexuálneho a intímneho života. 
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Poznávanie prírody 

Hospodársky významné druhy zvierat. Hospodársky významné druhy rastlín. Les, lesné 

plody, správanie sa v lese. Liečivé a jedovaté rastliny. Ochrana prírody a životného prostredia. 

Triedenie odpadu, pojem plasty, ich použitie a likvidácia. Oboznámenie sa s pojmami pitná, 

úžitková a odpadová voda. 

Naša vlasť 

Slovenská republika a susedné štáty. Symboly štátu, hlavné mesto. Hlavní predstavitelia štátu. 

Obecný a mestský úrad. 

Orientácia v bežných životných situáciách 

Praktické poznávanie pravidiel cestnej premávky pre chodcov, dopravné značky pre chodcov, 

zvuková a svetelná signalizácia. Využívanie informačných služieb k vlakom a autobusom, 

zakúpenie cestovného lístka, požiadanie o pomoc. Pomoc pri drobnom poranení, úraze, páde, 

nácvik privolania lekárskej pomoci. Používanie mobilného telefónu. Pojem horľavina, zásady 

bezpečného zaobchádzania s horľavinami, prvá pomoc pri popálení a poleptaní. Oboznámenie 

sa s piktogramom označujúcim nebezpečnú látku (horľavina, jed, žieravina, výbušnina). 

Oboznamujeme žiakov so základnými právami a povinnosťami občana prostredníctvom 

vysvetľovania konkrétnych príkladov. Primerane k chápaniu a mentálnym možnostiam žiakov 

ich oboznámime vybavovaním osobných záležitostí na obecnom alebo mestskom úrade. Žiaci 

prezentujú svoje vedomosti s pomocou obrazového a názorného materiálu, pomocných otázok 

a podľa individuálnych schopností. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, klásť 

dôraz na zopakovanie už skôr osvojených vedomostí žiakov, dodržiavať pedagogicko- 

psychologické osobitosti žiakov a zásady individuálneho prístupu k žiakom. 

 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- informačno – receptívna metóda , 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 

- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 

- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému), 

- výskumná  metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému). 

 

Metódy konkretizácie všeobecnodidaktických metód vo vyučovacom procese: 

- metóda výkladu , 
- metóda demonštrovania a pozorovania, 

- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 

- situačná metóda. 

 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 
-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebné zdroje využívané vo vyučovacom procese: 

Mgr. Eva Rosskopfová: Vecné učenie pre 1., 2., 3. ročník špeciálnych základných škôl, SPN, 

1996, Atlas rastlín, Atlas zvierat 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 
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Žiaci sa naučia: 

 

Základná   orientácia   –    Základné  osobné  údaje.  Rozlišovanie  rodinných   príslušníkov 

a blízkych príbuzných. Orientácia v čase: skladba roka – mesiace, týždne, dni, hodiny. 

Orientácia v blízkom okolí. Poznávanie vlastného tela. Význam osobnej hygieny ako 

prevencie pred rozličnými ochoreniami. Škodlivosť fajčenia a konzumácie alkoholických 

nápojov. Vzťah medzi chlapcom a dievčaťom. Vznik nového života. Orientácia v otázkach 

bezpečného sexuálneho a intímneho života. 

Poznávanie prírody – Hospodársky významné druhy zvierat a rastlín. Les, lesné plody, 

správanie sa v lese. Liečivé a jedovaté rastliny. Ochrana prírody a životného prostredia. 

Triedenie odpadu, pojem plasty, ich použitie a likvidácia. Oboznámenie sa s pojmami pitná, 

úžitková a odpadová voda. 

Naša vlasť – Slovenská republika a susedné štáty. Symboly štátu, hlavné mesto. Hlavní 

predstavitelia štátu. Obecný a mestský úrad. 

Orientácia v bežných životných situáciách – Praktické poznávanie pravidiel cestnej 

premávky pre chodcov, dopravné značky pre chodcov, zvuková a svetelná signalizácia. 

Využívanie informačných služieb k vlakom a autobusom, zakúpenie cestovného lístka, 

požiadanie o pomoc. Pomoc pri drobnom poranení, úraze, páde, nácvik privolania lekárskej 

pomoci. Používanie mobilného telefónu. Pojem horľavina, zásady bezpečného zaobchádzania 

s horľavinami, prvá pomoc pri popálení a poleptaní. Oboznámenie sa s piktogramom 

označujúcim nebezpečnú látku. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

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

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. 

Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj 

na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti. Aj v desiatom ročníku je na 

prvom mieste slovné hodnotenie s atribútmi: pozitívnosti a individuálneho prístupu. Veľký 

dôraz kladieme na kladné a motivujúce hodnotenie. 

Spôsob a formu záznamu hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol 

priebežne využiť svoje záznamy, aby mohol podať a preukázať informáciu o prospechu a 

správaní žiaka. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Názov predmetu Etická výchova 
Štátny vzdelávací program 1 hodina 

Školský vzdelávací program - 

Ročník desiaty 

Časový rozsah výučby 1 hodiny týždenne /33 hodín ročne/ 
 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Etická výchova predstavuje overený výchovný model, ucelený program, vedúci žiakov 

k pozitívnym hodnotám a k ich uplatneniu v bežnom živote. 

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

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

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

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

Etická výchova sa neuspokojuje iba podávaním informácií o morálnych zásadách, ale 
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pomocou moderných interaktívnych výchovných metód pozitívne ovplyvňuje hodnotovú 

orientáciu žiaka. Podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem, napomáha 

osvojenie si správania, ktoré je s nimi v súlade. 

Cieľom etickej výchovy je v rámci možností nahradiť žiakom chýbajúce pozitívne 

skúsenosti, vrátiť im pocit dôvery v seba i okolie, pomáhať im nadobudnúť zdravé 

sebavedomie, učiť ich vychádzať s rovesníkmi, podporovať rozvoj pozitívnych osobnostných 

vlastností. Usilujeme sa, aby chápali pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva 

a rodiny, začínajú si uvedomovať riziká spojené s predčasným sexuálnym životom. 

Rozvíjame u nich pozitívny postoj k postihnutým, chorým a k iným skupinám obyvateľstva, 

ktoré potrebujú pomoc a porozumenie. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu etická výchova je: 

 upevniť si základné komunikačné zručnosti a základy spoločenského správania, 

 učiť sa primerane vyjadrovať city, 

 učiť sa spoznávať pozitívne vlastnosti svojich najbližších, 

 dodržiavať dohodnuté pravidlá správania. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Obsahom predmetu etická výchova je: 

 

Verbálna a neverbálna komunikácia 

Otázka a prosba. 

Precvičovanie schopností klásť otázky a formulovať prosby vedúce k priateľstvu v hre alebo 

spoločnej činnosti. 

Poďakovanie a ospravedlnenie. 

Precvičovanie poďakovania za splnenie vyslovenej prosby, za požičanú hračku alebo 

pomôcku. 

Uvedomenie si chyby a vyslovenie ospravedlnenia. 
Rozhovor. 
Prejavovanie schopnosti začať, udržiavať a ukončiť rozhovor. Prejavovanie schopnosti 

ovládať svoju impulzivitu a zlepšovať sebaovládanie v rozhovore. 

Počúvanie. 

Prejavovanie schopnosti trpezlivého počúvania, odpútanie sa od seba a sústredenie na 

hovoriacu osobu. 

Pravda a lož. 

Rozlišovanie pravdy od lži, uvedomovanie si negatívnych dôsledkov lži. 

Pozitívne hodnotenie seba a druhých 

Pozitívne sebahodnotenie. 

Utváranie pozitívneho vzťahu k sebe. Uvedomovanie si vlastných pozitívnych stránok. 

Sebaovládanie. 

Hry a aktivity podporujúce pozitívne sebahodnotenie. 

Pozitívne hodnotenie druhých. 

Vyjadrenie uznania a sympatie. Konkrétne vyjadrenie vlastností dobrého priateľa. 

Odpustenie. 

Uvedomenie si účinnosti pochvaly na sebe a iných. Vyslovovanie a prijímanie pochvaly 

druhých. 

Vyjadrovanie a prijímanie kritiky a pochvaly. 

Tvorivosť v medziľudských vzťahoch 

Pozorovanie. Hry a úlohy rozvíjajúce tvorivosť. 

Tvorivé riešenie každodenných situácií zo života žiakov. 

 

4. METÓDY A FORMY PRÁCE 
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V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, 

dodržiavať pedagogicko-psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho 

prístupu k žiakom. 
 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- slovné metódy – vysvetľovanie, rozhovor, rozprávanie, práca s učebnicou a inými 

literárnymi prameňmi, 

- demonštračné metódy – premietanie filmov, prezentácií, počúvanie vhodných 

nahrávok, spojené so slovným doprovodom, 

- aktivizujúce metódy – diskusné, situačné, prípadové, inscenačné, pri ktorých sa 

vychádza z konkrétnej situácie alebo udalosti, ktorú treba riešiť, 

- inscenačné metódy – spočívajú v prostredí situácie, ktorú treba riešiť, pričom žiakom 

sú prideľované určité role, ktoré pri riešení majú plniť. Stávajú sa aktérmi živej 

skutočnosti, prežívajú pridelené postavenie a uvedomelo sa pokúšajú riešiť konkrétny 

problém (problém v rodine, nezrovnalosti v partnerstve, správanie sa v rôznych 

situáciách a pod.), 

- informačno – receptívna metóda, 

- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobu činnosti napodobovaním), 

- problémový výklad (osvojovanie zdôvodňovaného informovania), 

- heuristická metóda (osvojovanie skúsenosti z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému), 

- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému). 

Metódy konkretizácie všeobecno - didaktických metód vo vyučovacom procese: 

- metóda výkladu, 
- metóda demonštrovania a pozorovania, 
- metóda riešenia úloh, 

- metóda rozhovoru, 

- situačná metóda. 

 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov, 

-vychádzky, exkurzie, návšteva a besedy s odborníkmi. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Lexikón slušného správania MATYS 1997, 

Etická výchova, Istropolitana 1992, 

Mravná výchova, SPN 1963, 

Bratská, M. Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia, Bratislava, UK, 1994, 

Lencz, L. Pedagogika etickej výchovy, MC, Bratislava, 1992, 

Košč, M. Základy psychológie, SPN Bratislava, 1994, 

Prokopius, V. Základy etiky, Praha 1994, 

LENCZ, L., IVANOVÁ, E.: Metodický materiál III. K predmetu etická výchova. Bratislava: 

MC, 1995. 

Kmeť, M. Využitie prvkov etickej výchovy vo vyučovacích predmetoch na špeciálnej 

základnej škole, MPC Prešov, 2002 

Pracovné listy, detské časopisy, nástenné obrazy, fotografie, modely, relácie v školskom 

rozhlase, CD, videoprogramy, DVD, Internet. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak sa naučí: 

 primerane vyjadrovať svoje pocity, 

 kultivovane vyjadrovať negatívne city ako hnev, vzdor, smútok. 
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 Vinu alebo chybu si uvedomuje, vie si ju priznať, 

 Dokáže sa ospravedlniť, 

 vie ovládať svoje city, 

 počúvať svojich kamarátov, 

 akceptovať city iných, 

 spoznávať pozitívne vlastnosti svojich najbližších v rodine i v škole 

 dodržiavať dohodnuté pravidlá správania. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

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

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, schopnosť uplatniť vedomosti 

v nových situáciách (v bežnom živote), úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť 

spôsobu vyjadrovania 

Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj 

na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti. Aj v desiatom ročníku je na 
prvom mieste slovné hodnotenie s atribútmi: pozitívnosti a individuálneho prístupu. Veľký 
dôraz kladieme na kladné a motivujúce hodnotenie. 

Spôsob a formu záznamu hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol 

priebežne využiť svoje záznamy, aby mohol podať a preukázať informáciu o prospechu a 

správaní žiaka. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 
 

Názov predmetu Matematika 
Štátny vzdelávací program 2 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník Desiaty 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne /66 hodín ročne/ 

 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovanie matematiky na špeciálnej základnej škole plní vzdelávaciu funkciu súvisiacu 

s osvojovaním si vedomostí, zručností a návykov, ale participuje významnou mierou i na 

komplexnom  harmonickom  rozvoji  psychických  procesov  a vlastností   osobnosti   žiaka   

s mentálnym postihnutím a tým sa podieľa na výchovnej úlohe vyučovacieho procesu. Žiak 

získava prostredníctvom matematiky základné matematické vedomosti, zručnosti a návyky 

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

stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. 

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

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

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

Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne vzdelávanie 

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

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

vhodné učebné prostredie. Učivo musí byť prezentované takými formami a metódami, ktoré 

sú pre daného žiaka najprijateľnejšie. Matematika by mala byť pre žiakov hrou a nie 

deprimujúcim predmetom, z ktorého majú strach. Hravou formou si ľahšie osvoja základné 

matematické a počtové úkony. Utvoria si dobré vzťahy v kolektíve. Hravá forma môže 

podporiť aj vzájomnú zdravú súťaživosť so spravodlivým ohodnotením seba samého.  
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Správny prístup k žiakovi častokrát urobí viac, ako nekompromisné vyžadovanie niečoho, 

čoho žiak nie je schopný. Nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie množstvo učiva, 

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

 

2. CIELE PREDMETU 

Matematika ako vyučovací predmet sa v ŠZŠ zameriava na formovanie pozitívneho 

vzťahu žiaka k objavovaniu a poznávaniu, prispieva k zvyšovaniu motivácie žiakov k učeniu 

a školskej práce vôbec. Jej cieľom je sprostredkovať žiakovi primeraným spôsobom 

matematickú dimenziu okolitého prostredia v kontexte celkového poznávania a zákonitostí.   

Z tohto aspektu si výučba matematiky kladie za cieľ poskytnúť príležitosti a podnety na 

získanie praktických zmyslových skúseností a predstáv formou viaczmyslových aktivít, hier, 
praktických manuálnych činnosti, ktorých vedľajším, ale nie nepodstatným zámerom je 
rozvíjanie praktických, motorických zručností a návykov. 

Vyučovanie matematiky v 10. ročníku má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto 

cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

 vedieť tvoriť skupiny z rozličných predmetov, 

 vedieť priraďovať predmety k danému číslu a číslo k danej skupine predmetov, 

 pochopiť množstvo 10, 

 používať kalkulačku samostatne/s pomocou, 

 oboznámiť sa so základnými rovinnými útvarmi a geometrickými telesami. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Žiaci si pri konkrétnej manipulácii s predmetmi, budujú predstavu o prirodzenom 

čísle, ktorú rozvíjajú v procese numerácie. Osvojujú si prirodzené čísla a základy numerácie: 

sčítanie a odčítanie v obore do 10. 

Postupne sa preberajú tieto témy: 

 

- Triedenie predmetov podľa vlastností. 

- Porovnávanie: viac – menej - rovnako. 

- Číslo 10. Počítanie do 10. Čítanie a písanie číslice 10. Číselný rad do 10. 

- Priraďovanie predmetov k číslu, priraďovanie čísla k skupine predmetov. 

- Rozklad čísla s názorom. 

- Základy numerácie, symboly +, -, =. 

- Používanie kalkulačky samostatne/s pomocou. 

- Rovinné útvary: štvorec, kruh, trojuholník, obdĺžnik – priraďovanie názvu. 

- Geometrické telesá: guľa, kocka – priraďovanie názvu. 

- Uplatňovanie matematických vedomostí pri manipulácii s peniazmi. 

 

Práca na hodinách matematiky je založená na praktických činnostiach a zručnostiach, ktoré 

žiaci využijú v bežnom živote. Snažíme sa posilňovať pamäť a rozvíjať logické myslenie 

prostredníctvom matematických operácií. Využívame didaktické hry a tiež jednoduché 

edukačné programy v závislosti od individuálnych možností žiakov. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Žiaci sa učia triediť predmety, tvoriť skupinu predmetov podľa určeného znaku, zoraďovať 

predmety podľa pokynov. Osvojujú si základy numerácie v obore do 10. 

Pri výučbe na úvod zaraďujeme úlohu na opakovanie,  ktorú  má  už  žiak  osvojenú, ktorú 

rád  vykonáva  a ktorá  súčasne  pôsobí  na žiaka motivujúco, čo je dobrým predpokladom 

pre zvládnutie ďalších náročnejších úloh. 

Pri vyučovaní odporúčame použitie týchto metód: 

 

- motivačné – ide o stimulačné pôsobenie – rozprávkový príbeh, rozhovor, didaktickú 
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hru, demonštráciu. Zmysel osvojovania si matematických poznatkov je potrebné 

žiakom demonštrovať na konkrétnych reálnych situáciách ako napr. nakupovanie, 

počítanie a sporenie peňazí, čísla domov, meranie , váženie, varenie a pod., 

- metódu viacnásobného opakovania informácie – v záujme vytvorenia pamäťovej 

stopy,  pri  vytváraní   kvantitatívnej   a priestorovej   predstavy  na   základe   názoru 

a manipulácie, 
- nadmerné zvýraznenie informácie spočíva v grafickom alebo hlasovom zvýraznení 
informácie s cieľom uľahčenia jej vnímania, 

- metódu zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácie – prostredníctvom 

konkrétnej   manipulácie   s reálnymi    predmetmi    z rôznych    druhov    materiálov 

a pohybových činnosti so zapojením viacerých zmyslov, 

- metódu pozitívneho posilňovania a vytváranie pocitu úspešnosti u žiakov, 

- metódu intenzívnej spätnej väzby. 

- problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), 

- kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 

- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov), 

- metóda nadmerného  zvýraznenia  informácie  inštrukčnými  médiami  (prezentácia 

s využitím dataprojektoru), 

- metóda individuálneho prístupu. 

 

a tieto didaktické formy: 

 

- Skupinová forma práce (rozvíja aktivitu žiakov, učia sa pracovať v kolektíve = 

kolektívnosť, zvýšenie humanizácie vyučovania), 

- individuálna/samostatná práca - žiak sa spolieha len na svoje vedomosti a schopnosti, 

žiak pracuje vlastným tempom (s pracovným listom, s počítačom, s internetom), 

- frontálna forma práce- práca s celou triedou. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice – Matematika pre 1.ročník špeciálnych základných škôl, 1.časť, SNP, PaedDr. 

Janka Rýglová,1996, Matematika pre 1.ročník špeciálnych základných škôl, 2.časť, SNP, 

PaedDr. Janka Rýglová,1996, Matematika pre 2.ročník špeciálnych základných škôl, 1.časť, 

SNP, PaedDr. Janka Rýglová,1997, Matematika pre 2.ročník špeciálnych základných škôl, 

2.časť, SNP, PaedDr. Janka Rýglová,1998, pracovné listy, didaktické prostriedky( modely, 

makety, a magnetické obrázky konkrétnych predmetov, peňazí a pod., drobné predmety, 

prírodný a odpadový materiál), internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

- triediť predmety podľa vlastností, 

- porovnávať: viac – menej – rovnako, 

- počítať do 10, čítať a písať číslicu 10, číselný rad do 10, 

- priraďovať predmety k číslu, priraďovať číslo k skupine predmetov, 

- rozkladať číslo s názorom, 

- základom numerácie, symboly +, -, =, 

- používať kalkulačku samostatne/s pomocou, 

- poznať rovinné útvary: štvorec, kruh, trojuholník, obdĺžnik – priraďovať názvy, 

- poznať geometrické telesá: guľa, kocka – priraďovať názvy, 

- uplatňovať matematické vedomosti pri manipulácii s peniazmi. 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

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

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 
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Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. 

Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj 

na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti. 

Spôsob a formu záznamu hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol 

priebežne využiť svoje záznamy, aby mohol podať a preukázať informáciu o prospechu a 

správaní žiaka. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

2 hod. týždenne, 66 hodín ročne. 
 
 

Názov predmetu Informatická výchova 
Štátny vzdelávací program 0,5 hodiny 

Školský vzdelávací program - 

Ročník desiaty 

Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne / 16,5 hodín ročne / 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet informatická výchova má dôležité postavenie vo vzdelávaní žiakov s 

mentálnym postihnutím, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich 

schopnosť hľadať riešenia problémových úlohách a overovať ich v praxi s použitím IKT. 

V 10. ročníku variantu C sa naďalej budujú základy informatiky, pričom opakujeme učivo 

prebraté v predošlom ročníku a plynulo naň nadväzujeme. Poslaním vyučovania 

informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, 

postupov a techník používaných pri práci s údajmi a informáciami v počítačových systémoch. 

Žiaci si prostredníctvom práce s jednoduchými edukačnými počítačovými programami 

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

elementárnej užívateľskej úrovni primerane k ich individuálnym schopnostiam. Získané 

zručnosti im v praktickom živote uľahčia spôsob komunikácie. Tieto zručnosti žiaci upevňujú 

v medzipredmetových vzťahoch pri práci so špeciálnymi edukačnými programami, ktoré sú 

ľahko ovládateľné – jednou alebo dvoma klávesmi. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov je jedným        

z predpokladov úspešnej inklúzie, ktorá zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a 

plnohodnotný život aj osôb s mentálnym postihnutím. 

 

2. CIELE PREDMETU 

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

a techník pri práci s počítačom. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku a postihnutiu 

žiakov majú získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových 

vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, 

slovenského jazyka, ale aj ostatných predmetov. Najvhodnejšie sa javí využitie programov 

určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa oboznámili s najbežnejšími 

činnosťami vykonávanými na počítači. 

Vyučovanie má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné 

požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

 poznať počítač, monitor, myš, klávesnicu, 

 vedieť zapnúť/vypnúť počítač, samostatne alebo s pomocou, 

 vedieť pracovať s myšou a klávesnicou samostatne alebo s pomocou, 

 oboznámiť sa s jednoduchým edukačným programom a hrou. 

 

3. OBSAH PREDMETU 
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Oboznámenie sa s počítačom: 

- rozlišovanie jednotlivých častí počítačovej zostavy (PC, monitor, klávesnica, myš) 

- ovládanie klávesnice a myši samostatne, alebo s pomocou. 

Ovládanie jednoduchej hry: 

- pustenie / ukončenie hry samostatne alebo s pomocou. 

Práca v jednoduchom grafickom editore pre deti: 

- kreslenie vlastných obrázkov, obrázkov podľa návodu 
- kreslenie voľnou rukou i s použitím nástrojov editora (podľa individuálnych možností 

žiaka). 

Práca s edukačným programom: 

- na rozvíjanie vnímania, pozornosti, pamäti, myslenia, koordinácie pohybov 
- na rozvoj slovnej zásoby, základov počítania a iné 

- pre alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu. 

Podľa individuálnych možností jednotlivých žiakov používame jednoduché programy, ktoré 

sú ľahko ovládateľné. Ich výber prispôsobíme primerane schopnostiam žiaka.  Žiaci  pracujú  

s pomocou učiteľa s ohľadom na ich stupeň postihnutia. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na 

individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové 

kompetencie žiakov pre daný predmet. 

Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä: 

- riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

- motivácia, názorná ukážka, demonštrácia, prezentácia prác, počítačové didaktické hry, 

vyhľadávanie informácií a materiálov, 

- problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), 

- rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 
- kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach), 
- samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom), 

- individuálny prístup, 

- metóda optimálneho kódovania informácie, 

- intenzívna spätná väzba. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

A. Blaho, Ľ. Salanci, M. Chalachánová, Ľ. Gabajová: Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ, 

Aitec, 2010 

M. Chalachánová, V kráľovstve počítačov (Pracovný zošit pre 1. stupeň) Bratislava, MAPA 

Slovakia Plus, s.r.o. 2008 

Program Drawing for Children, Logomotion 

Program Skicár 

Program  Baltík 

Prezentácie v Power Pointe 

Pracovné listy vytvorené v Gimpe 

Edukačné DVD a CD (Ferdova matematika, Detský kútik a iné) 

www.alik.cz 

www.rexik.zoznam.sk 

www.infovekacik.infovek.sk 
 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiaci sa naučia: 

- pracovať s počítačom, rozlišovať jednotlivé časti počítačovej zostavy, 

- ovládať klávesnicu a myš samostatne alebo s pomocou, 

http://www.alik.cz/
http://www.rexik.zoznam.sk/
http://www.infovekacik.infovek.sk/
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- ovládať jednoduchú hru, pustiť a ukončiť hru samostatne alebo s pomocou, 

- pracovať v jednoduchom grafickom editore pre deti, 

- kresliť vlastné obrázky, obrázky podľa návodu, 

- kresliť voľnou rukou i s použitím nástrojov editora (podľa individuálnych možností 

žiaka), 

- pracovať s edukačným programom (zamerať sa na rozvíjanie vnímania, pozornosti, 

pamäti, myslenia, jemnej motoriky, koordinácie pohybov, ale aj na rozvoj slovnej 

zásoby, základov počítania), 

- používať edukačné programy podporujúce alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu, 

primerane k postihnutiu jednotlivých žiakov. 

Žiaci by sa mali oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote, pochopiť, že 

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

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

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

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

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Hodnotíme úroveň vedomostí, činností, schopnosť uplatniť vedomosti 

v nových situáciách (v bežnom živote), úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť 

spôsobu vyjadrovania 
Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj 
na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti. Aj v desiatom ročníku je na 

prvom mieste slovné hodnotenie s atribútmi: pozitívnosti a individuálneho prístupu. Veľký 

dôraz kladieme na kladné a motivujúce hodnotenie. 

Spôsob a formu záznamu hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol 

priebežne využiť svoje záznamy, aby mohol podať a preukázať informáciu o prospechu a 

správaní žiaka. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

0, 5 hodiny týždenne / 16,5 hodín ročne/ 
 
 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 
Štátny vzdelávací program 2,5 hodín týždenne 

Školský vzdelávací program - 

Ročník desiaty 

Časový rozsah výučby 2,5 hodín týždenne / 82,5 hodín ročne / 

 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Pracovné vyučovanie je pre žiakov s mentálnym postihnutím najdôležitejším 

rehabilitačným predmetom, je jednou zo zložiek edukačného procesu, ktorý sa prelína v jeho 

jednotlivých formách. Má významný dosah na všetky úrovne mentálneho postihnutia a to v 

každom vekovom období. Pre úspešnú realizáciu pracovného vyučovania je dôležité poznať 

osobitosti telesného vývoja žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí zaostávajú v raste tela, 

hmotnosti, majú slabšie vyvinuté svalstvo, zhoršenú jemnú motoriku  rúk. To sa prejavuje      

v rýchlejšej unaviteľnosti pri práci, v narušení pohybových aktivít. 

U žiakov rozvíjame pracovné schopnosti vzhľadom k ich možnostiam a potrebám. Dbáme na 

správne a bezpečné prenášanie predmetov a manipuláciu s nimi počas pracovného 

vyučovania. 

Pracovnými činnosťami sa snažíme zlepšovať telesnú a manuálnu obratnosť žiakov. 
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2. CIELE PREDMETU 

Pri stanovení cieľov vzdelávania vo variante C vychádzame z faktu, že sa nedá 

predpokladať naplnenie cieľov základného vzdelania pre nízku mieru rozvinutosti 

psychických funkcií týchto žiakov. Postupujeme tak, aby žiak bol vybavený čo najširším 

záberom kompetencií na úrovni, ktorá je pre neho dosiahnuteľná. 

 

 upevňovať správne stereotypy hygienických návykov, sebaobslužných činností a 
stravovacích návykov, 

 získať základné vedomosti o materiáloch, nástrojoch a pracovných postupoch, 

 rozlišovať rôzne druhy materiálov, 

 zostaviť samostatne/s pomocou montáž a demontáž jednoduchého modelu, 

 naučiť sa pracovať podľa slovného návodu a jednoduchej predlohy. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Obsah pracovného vyučovania sa člení na zložky: 

 

Sebaobslužné činnosti 

Upevňovanie sebaobslužných stereotypov pri obliekaní, obúvaní a osobnej hygiene, pri 

stolovaní, skvalitňovanie činností súvisiacich so základnou starostlivosťou o odev a obuv. 

 

Práce v domácnosti 

Udržiavanie poriadku v osobných veciach a vo svojom okolí. 

Nákup a skladovanie potravín. 

Príprava studených a teplých nápojov, studených a teplých jedál s ohľadom na individuálne 

schopnosti žiakov. 

Zásady zdravej výživy. 

Bezpečná manipulácia so spotrebičmi v kuchyni a v byte. 

Pranie a sušenie osobnej bielizne. 

Žehlenie bez / s pomocou, skladanie bielizne a šatstva. 

Prišívanie gombíkov, zošívanie látok. 

Výmena batérií v elektrospotrebičoch. 

 

Práce v dielni 

Rozoznávanie materiálov: papier, textil, drevo, kov, plasty a ich využitie v praxi. 

Rozoznávanie a pomenovanie náradia: kladivo, pílka ,kliešte, pilník, skrutkovač, ručný vrták, 

práca s náradím. 

Montážne  a demontážne práce s jednoduchými stavebnicami a skladačkami, zostavovanie 

modelov konštrukčných stavebníc. 

Pestovateľské práce 

Pestovanie a ošetrovanie izbových rastlín. 

Sezónne práce na školskom pozemku s ohľadom na individuálne schopnosti žiakov. 

Pestovanie vybraných druhov zeleniny (siatie do riadkov, do jamiek, sadenie, pletie záhonov, 

zber a uskladnenie zeleniny). 

Pri  práci  vedieme  žiakov  k tomu,  aby  vedeli  zvoliť  vhodný  pracovný  postup  v súlade   

s druhom spracúvaného materiálu, aby využívali jednoduché pracovné techniky a zvládali 

pracovné postupy primerane k svojim individuálnym možnostiam. Dbáme na správne 

používanie nástrojov a náradia. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

 metóda motivačná, 

 expozičná, 
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 demonštračná, 

 metóda fixačná, 

 vychádzky, exkurzie, praktické aktivity, názorné ukážky 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Kolektív autorov: Úvod do sveta práce, Bratislava: Logos, 2000 

Publikácie Svet práce, Bratislava: Logos, 2000 

Fotografie, schémy, modely. DVD prezentácie, odborná literatúra, Občianska náuka, internet 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

- žiak si upevňuje sebaobslužné stereotypy pri obliekaní, obúvaní, 

- upevňuje sebaobslužné stereotypy pri osobnej hygiene, pri stolovaní 

- dokáže udržiavať poriadok v osobných veciach a vo svojom okolí, 

- dokáže nakúpiť a skladovať potraviny, 

- pripraviť studené a teplé nápoje, studené a teplé jedlá, 

- pozná zásady zdravej výživy, 

- dokáže bezpečne manipulovať so spotrebičmi v kuchyni a v byte, 

- prať a sušiť osobnú bielizeň, 

- žehliť bez / s pomocou učiteľa, skladať bielizeň a šatstvo, 

- dokáže prišívať gombíky, zošívať látky, 

- dokáže vymeniť batériu v elektrospotrebičoch, 

- dokáže rozoznávať materiály: papier, textil, drevo, kov, plasty a pozná ich využitie, 

- dokáže rozoznávať a pomenovať náradie: kladivo, pílka, kliešte, pilník, skrutkovač, 

ručný vrták, pracovať s náradím, 

- pestovať a ošetrovať izbové rastliny, 

- pestovať vybrané druhy zeleniny. 

- dokáže montovať a demontovať jednoduché stavebnice a skladačky. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

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

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. 

Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj 

na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti. Veľký dôraz kladieme na 

kladné a motivujúce hodnotenie. 

Spôsob a formu záznamu hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol 

priebežne využiť svoje záznamy, aby mohol podať a preukázať informáciu o prospechu a 

správaní žiaka. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

Časová dotácia spolu 2,5 hodín týždenne, 82,5 hodín ročne. 

 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina týždenne 

Školský vzdelávací program - 

Ročník desiaty 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne / 
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1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné 

vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a 

príťažlivosť objavovania nových možností. Výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu detí 

hravú činnosť. 

Vyučovací predmet umožňuje hlbšie nahliadnuť do pocitov, fantázie i želaní každého 

detského jedinca. Tvorivými výtvarnými činnosťami, vnímaním a prežívaním umeleckých 

diel sa žiaci naučia rozvíjať tvorivú fantáziu, estetickú citlivosť a výtvarne vyjadriť svoj 

vlastný postoj k spoločnosti a prírode. 

Estetické zážitky a tvorivé činnosti prispievajú k postupnému zlepšovaniu psychomotorického 

stavu mentálne postihnutých žiakov, k vyrovnávaniu ich disharmonického rozvoja a celkovej 

rehabilitácii umožňujúcej úspešné zaradenie do praktického života. 

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

mentálne postihnutých detí je v špeciálnej základnej škole nezastupiteľná. Má široký záber 

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

rehabilitácii žiakov. 

V procese vyučovania výtvarnej výchovy je potrebné neustále brať do úvahy nielen výtvarnú 

typológiu detí, ale hlavne druh a stupeň postihnutia s prihliadnutím na individuálne možnosti 

každého dieťaťa. 

Pri výtvarných činnostiach využívame zmyslové vnímanie, fantáziu a vlastné skúsenosti 

žiakov. Zoznamujeme ich s bežnými i netradičnými technikami. Vedieme ich k tomu, aby 

podľa svojich individuálnych schopností zvládli najzákladnejšie zručnosti k vlastnej tvorbe. 

Výtvarné činnosti a témy prepájame s preberaným učivom v iných predmetoch. 

Vhodné je využiť možnosti terapeutického pôsobenia predmetu s použitím relaxačných 

činnosti spätých s emocionálnym prežívaním žiakov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

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

znamená  prebúdzanie  a  formovanie  estetického   vzťahu   mentálne   postihnutého   žiaka 

ku skutočnosti prostredníctvom výtvarných aktivít a výtvarného umenia. 

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

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

a k rozvoju už osvojených základných výtvarných zručnosti. 

Cieľom predmetu výtvarná výchova je: 

- uplatňovať línie, farby, tvary a objekty na ploche i v priestore podľa vlastného 

zámeru, 

- rozlišovať odtiene a ladiť farby, 

- spontánne kresliť a maľovať námety zo života, 

- prezentovať výsledky svojej činnosti. 

-  

3. OBSAH PREDMETU 

I. Kresba a maľba 

Vytváranie jednoduchej koláže, dokresľovanie a vlepovanie drobných detailov. 

Vyjadrenie kontrastu figúry a pozadia. 

Vyfarbovanie predkreslených tvarov. 

Rozvíjanie zmyslu pre tvarový a farebný rytmus. 

Rozlišovanie odtieňov, miešanie a prekrývanie farieb, zapúšťanie farieb. 

Vytváranie objektov vychádzajúcich z farebných škvŕn a ladenia farieb. 

Dekoratívne práce vychádzajúce z radenia plošných a líniových prvkov. 

 

II. Modelovanie a priestorová tvorba 
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Uplatňovanie získaných poznatkov a výtvarných zručností s využitím rôzneho dostupného 

výtvarného materiálu. 

Priestorové hry so stavebnicovými prvkami a hotovými papierovým i objektmi. 

 

III. Výtvarná kultúra 

Oboznamovanie sa s umeleckými ilustráciami v detských knihách a časopisoch. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY PRÁCE 

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

a skúseností. 

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom 

praktických činností žiaka. 

Metódy a formy: 

Názorná ukážka 

Zážitková metóda 

Riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

Diskusie 

Demonštračné metódy 

Rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

Pozorovanie 

Výtvarné hry 

Výtvarný experiment 

Kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca 

Vyučovanie v exteriéri a v IKT učebni 

Vychádzky, návštevy výtvarných prác detí 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Teória vyučovania výtvarnej výchovy – Banáš J., SPN Bratislava, 1980 

Didaktika výtvarnej výchovy – J. Banáš, SPN Bratislava, 1989 

Výtvarné techniky v osobitnej škole - H. Gregušová, KPU Bratislava, 1989 

Detský výtvarný prejav – B. Šupšáková 

Psychoterapia a reedukácia – O. Kondáš a kol., Osveta Martin, 1989 

DVD 

CD 

Internet 

Televízia 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Žiak má v jednotlivých obsahoch v danom predmete s ohľadom na individuálne možnosti 

a schopnosti: 

 kresba a maľba: 

- vytvárať jednoduché koláže 

- dokresľovať a vlepovať drobné detaile 

- vyjadriť kontrast figúry a pozadia 

- vyfarbiť predkreslené tvary 

- rozvíjať zmysel pre tvarový a farebný rytmus 

- rozlišovať odtiene 

- miešať a prekrývať farby, zapúšťať farby 

- vytvárať objekty vychádzajúce z farebných škvŕn 

- ladiť farby 
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- vytvoriť dekoratívne práce vychádzajúce z radenia plošných a líniových prvkov 

- využívať kontrast svetlých a tmavých tónov, studených a teplých farieb 

 modelovanie a priestorová tvorba: 

- modelovať jednoduché tvary technikou konštruovania 

- zlepovať jednotlivé časti navlhčenými prstami 

- spevňovať jednotlivé časti navlhčenými prstami 

- rozvíjať priestorovú predstavivosť 

- rozvíjať hmatový zmysel 

- hrať priestorové hry so stavebnicovými prvkami 

- hrať priestorové hry s hotovými papierovými objektmi 

 výtvarná kultúra: 

- oboznámiť sa s umeleckými ilustráciami v detských knihách a časopisoch. 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

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

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého žiaka podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť  treba  to,  čo  žiak  vie.  Spôsob a formu záznamu 

hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol priebežne využiť svoje záznamy, 

aby mohol podať a preukázať informáciu o prospechu a správaní žiaka. 

 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne. 

 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Štátny vzdelávací program 1 hodina týždenne 

Školský vzdelávací program - 

Ročník desiaty 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne / 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Hudobná výchova je predmetom činnostným a zážitkovým, kde sa na základe hravých 

činnosti žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o hudbu a radosť 

z nej. Ako jeden z výchovných predmetov je neoddeliteľnou súčasťou výchovy harmonicky 

rozvinutej osobnosti,vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich každodenného 

života. . Pôsobí na ich pozornosť, predstavivosť, pamäť, výrazne ovplyvňuje sluchové 

vnímanie a obohacuje citových život žiakov. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Ciele predmetu hudobná výchova pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov hudobnej výchovy ako 

vyučovacieho predmetu a zo všeobecne stanovených cieľov vzdelávania žiakov s touto 

diagnózou. 

 

Cieľom predmetu hudobná výchova je: 

 Rozvíjať rytmické a intonačné schopnosti žiakov, 

 -zvládnuť hru na telo a jednoduché rytmické nástroje, 

 -rozlišovať niektoré hudobné nástroje podľa zvuku, 
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 -osvojiť si jednoduché piesne a hudobno-pohybové hry, 

 -sústrediť sa na počúvanie krátkych skladieb 

 

3. OBSAH PREDMETU 

Rytmické cvičenia, rytmizácia riekaniek a jednoduchých rytmov piesne. 

Hudobno-pohybové činnosti. 

Spev jednoduchých piesní s doprovodom hudobného nástroja. 

Rozlišovanie tónov hudobných nástrojov : bubon, klavír, trúbka, husle, gitara. 

Počúvanie krátkych skladieb rôzneho charakteru. 

Koncentrácia na počúvanie; vnímanie rytmu a melódie skladby 

S ohľadom na individuálne možnosti a schopnosti žiakov sa snažíme pri speve , aby žiaci 

mäkko nasadzovali tón, uvoľňovali hlasové orgány, učíme ich prirodzene vdychovať a 

prostredníctvom rôznych podnetných hier upevňovať správnu výslovnosť a artikuláciu. Pri 

pohybových činnostiach vedieme žiakov k tomu, aby sa naučili pohybom reagovať  na 

zmenu výšky, dĺžky, sily tónov, aby sa podľa rôznych úderov (napr. na bubienok) naučili 

meniť smer, tempo a druhy chôdze, behu, pochodu i poskokov. 

 

4. STRATÉGIA VYUČOVANIA – METÓDY A FORMY 

Vedieme žiakov k sústredeniu sa na počúvanie relaxačnej hudby a jednoduchých krátkych 

skladieb, k správnemu držaniu tela pri speve, správnu manipuláciu s hudobnými a rytmickými 

nástrojmi. Prostredníctvom hudobno-pohybových činností uvoľňujeme napätie užiakov a 

navodzujeme dobrú náladu. Využívame prvky muzikoterapie. Vyberáme jednoduché ľudové 

piesne, ktoré sa deti ľahšie naučia. 

Rozvíjame hudobnú pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel pre tonalitu a rytmus. 

Realizáciou hudobno-pohybových hier, piesní a rečňovaniek uvoľňujeme telesnú, pohybovú a 

spevácku motoriku žiakov 

Pri vyučovaní hudobnej výchovy je vhodné používať tieto metódy a organizačné formy 

vyučovania: 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, pochvala, povzbudenie) 

 expozičné (slovné metódy -rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, metódy 

sprostredkovaného prenosu poznatkov –demonštračné, manipulácia s predmetmi 

 fixačné (metódy opakovania a precvičovania a vedomostí a zručností) 

Z organizačných foriem viac využívať samostatnú prácu ako i prácu v skupinách. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnica hudobnej výchovy pre 1. ročník ZŠ – Kopinová, Ľ. – Damboráková, V.. 

Učebnica Hv pre 2., 3. Ročník ZŠ – Langsteinová, E. – Felix, B. 

Učebnice Hv pre ŠZŠ 

Zborníky piesní z regiónu Zemplína, Spiša a Šariša 

Programové balíčky pre Hv 

CD 

DVD 

Internet 

 

6.POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Prostredníctvom spoločných hudobných činností a získaných vedomostí pestovať 

kompetenciu spolupracovať s druhými, chápať a rešpektovať multikulturalitu a odlišnosť, 

osvojiť si pozitívne etnické postoje. 

Rozvíjať pasívne vnímanie zvukov a vedieť rozlišovať jednotlivé hud. nástroje - bubon, 

klavír, trúbka, husle, gitara. Vnímať jednoduché zvuky. 
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Počúvanie jednoduchých detských piesní a hudobných skladieb rôzneho žánru (napríklad 

uspávanka, pochod). 

Osvojovanie si jednoduchých piesní: 
Maličká som, Kukulienka, Červené jabĺčko, Zahrajte mi muzikanti, Sláviček, Ty a ja, 

Javorová brána, Malí muzikanti, Konvalinka, Šli dievčence vence viť a iné. 

Osvojiť si rytmizáciu jednoduchých riekaniek: 

,,Medveďku, daj labku―, ,,Haju, haju, hajušky― a iné 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

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

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne.  Neporovnávame výsledky 

detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. 

Spôsob a formu záznamu hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol 

priebežne využiť svoje záznamy, aby mohol podať a preukázať informáciu o prospechu a 

správaní žiaka. 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne/ 
 

Názov predmetu Zdravotná telesná výchova 

Štátny vzdelávací program 3 hodiny týždenne 

Školský vzdelávací program - 

Ročník desiaty 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne/ 99 hodín ročne 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Na hodinách zdravotnej telesnej výchovy prostredníctvom pohybových aktivít sa 

snažíme zmierňovať dôsledky zdravotného postihnutia, uvoľniť  napätie, prekonávať  únavu  

a rozvíjať hybnosť žiakov. Snažíme sa viesť žiakov k vnímaniu pocitov pri cvičení. Pomocou 

motivácie, stimulácie a radosti z hry sa snažíme zvyšovať aktivitu žiakov. Zaraďujeme 

pohybové činnosti v rytme hudby. Všetky pohybové aktivity vykonávame so zreteľom na 

individuálne možnosti žiakov. 

Pri relaxačných cvičeniach dbáme na to, aby boli žiaci schopní uvoľňovať svalové 

skupiny a uvedomovať si ich pri polohách a pri pohybe. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu zdravotná telesná výchova je: 

 Rozvíjať aktívnu hybnosť, 

 využívať pohybové schopnosti a zručnosti, 

 posilňovať samostatnosť a rozhodnosť, 

 odstraňovať mimovoľné pohyby, 

 utvárať schopnosť chápať a rešpektovať pravidlá hry, 

 osvojiť si základné pohybové činnosti a priestorovú orientáciu podľa individuálnych 

predpokladov. 

 

3. OBSAH PREDMETU 

 Základné zdravotné cviky 

Cvičenia na upevňovanie návykov správneho držania tela, posilňovacie cvičenia na zvýšenie 

svalového tonusu a sily, na spevnenie kĺbového spojenia, na zväčšenie objemu svalov. 

Cvičenia s využitím tradičného a netradičného náčinia. 
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 Chôdza 

Chôdza po schodoch. 
Chôdza po naklonenej rovine, zostupovanie z nízkych prekážok bez držania. 

Lezenie 

Lezenie a plazenie medzi prekážkami. 

Beh 

Beh so zmenami smeru. Beh na krátke vzdialenosti. 

Využívanie behu pri naháňačkách s jednoduchými pravidlami. 

Skoky 

Skoky znožmo, preskoky. 

Skok do diaľky, preskok medzi dvoma žinenkami bez rozbehu, s krátkym rozbehom. 

 Hádzanie a chytanie 

Hod lopty do diaľky, na cieľ. 

Prihrávky vo dvojiciach. 

Kop do lopty, nácvik prihrávky. 
Kolektívne hry s využitím lopty. 

 Sezónne činnosti 

V zimnom období hry na snehu, chôdza po klzkej ploche, kĺzanie na snehu, na ľade, 

šmýkanie, sánkovanie, bobovanie z mierneho svahu. 

V jarnom a letnom období turistika. 

Jazda na bicykli a kolobežke podľa individuálnych možností. 

Odporúča sa plávanie žiakov. 

 

4. METÓDY A FORMY PRÁCE 

V organizovaní vyučovacieho procesu je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie, 

dodržiavať pedagogicko-psychologické vekové osobitosti žiakov a zásady individuálneho 

prístupu k žiakom. 

 

Metódy vyučovacieho procesu: 

- Motivačné 

Vstupné a priebežné, 

 

Metódy oboznámenia sa s cvičením 

Slovné, názorné, praktický pokus žiaka, 

 

Metódy nácviku 

Praktické metódy, slovné metódy, názorné metódy, 

 

Metódy výcviku a zdokonaľovania 

Praktické etapy, slovné a názorné etapy, 

 

Fixačné metódy 

Opakovania, precvičovania a zdokonaľovania získaných zručností a návykov, 

 

Diagnostické a klasifikačné 

Skúšanie ústne a praktické, 

 

Metódy konkretizácie všeobecno-didaktických metód vo vyučovacom procese: 

Metóda výkladu, 
Metóda demonštrovania a pozorovania, 

Situačná metóda. 

 

Formy: 

-individuálna, skupinová a tímová práca žiakov. 
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5. UČEBNÉ ZDROJE 

Zdravotná telesná výchova, Prešov Šport, Timm Hammond, Tatran, Bratislava, 1991 

Metodika nácviku a technika priamej dopomoci v gymnastických prvkoch v školskej TV, 

Tibor Klaček, Prešov, 2005 

IAAF Kid´s Athletics – praktická príručka, 2000 

Športová gymnastika, Rovná, Varga, B. Bystrica, 1985 

Abeceda gymnastiky, Kos, Praha, 1972 
Teória a didaktika športovej gymnastiky, Slávik, Košice, 1991 
CD, DVD, videoprehrávač, televízor, internet. 

 

6. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 
Žiak sa naučí: 

 Základné zdravotné cviky 

Osvojiť si cvičenia na upevňovanie návykov správneho držania tela, posilňovacie cvičenia na 

zvýšenie svalového tonusu a sily, na spevnenie kĺbového spojenia, na zväčšenie objemu 

svalov. 

Osvojiť si cvičenia s využitím tradičného a netradičného náčinia. 

 Chôdza 

Osvojiť si chôdzu po schodoch. 
Osvojiť si chôdzu po naklonenej rovine, zostupovanie z nízkych prekážok bez držania. 

Lezenie 

Osvojiť si lezenie a plazenie medzi prekážkami. 

Beh 

Osvojiť si beh so zmenami smeru. Osvojiť si beh na krátke vzdialenosti. 

Osvojiť si využívanie behu pri naháňačkách s jednoduchými pravidlami. 

Skoky 
Osvojiť si skoky znožmo, preskoky. 

Osvojiť si skok do diaľky, preskok medzi dvoma žinenkami bez rozbehu, s krátkym 

rozbehom. 

 Hádzanie a chytanie 

Osvojiť si hod lopty do diaľky, na cieľ. 

Osvojiť si prihrávky vo dvojiciach. 

Osvojiť si kop do lopty, nácvik prihrávky. 

Osvojiť si kolektívne hry s využitím lopty. 

 Sezónne činnosti 

Získať vedomosti o ochrane prírody. 
V zimnom období si osvojiť hry na snehu, chôdza po klzkej ploche, kĺzanie na snehu, na ľade, 

šmýkanie, sánkovanie, bobovanie z mierneho svahu. 

V jarnom a letnom období si osvojiť základy turistiky. 

Osvojiť si jazdu na bicykli a kolobežke podľa individuálnych možností. 

Odporúča sa plávanie žiakov. 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

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

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne.  Neporovnávame výsledky 

detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Učiteľ sa riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. 

Spôsob a formu záznamu hodnotenia žiakových prejavov si volí učiteľ tak, aby mohol 

priebežne využiť svoje záznamy, aby mohol podať a preukázať informáciu o prospechu a 

správaní žiaka. 

8. ČASOVÁ DOTÁCIA 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne. 


