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I. Všeobecná charakteristika školy: 

 

1. Veľkosť školy 

Špeciálna základná škola s materskou školou sídli v dvoch budovách. 

Špeciálna základná škola  pre žiakov s mentálnym postihnutím sa nachádza na Karpatskej ul. č. 1 v Bratislave v 110 

ročnej budove v mestskej časti Bratislava Staré mesto. V školskom roku 2021/2022 je plnoorganizovaná, jednotlivé 

ročníky sú zastúpené nevyrovnane. V niektorých ročníkoch máme zastúpenie len žiakmi, ktorí plnia školskú 

dochádzku osobitným spôsobom – individuálnym vzdelávaním. V škole sa  vzdelávajú žiaci s mentálnym 

a viacnásobným postihnutím (narušená komunikačná schopnosť, zrakové postihnutie, žiaci s autizmom). Ide o školu 

rodinného typu, dobre dostupnú  železničnou a autobusovou dopravou z blízkeho okolia Bratislavy a dobrá je aj 

dostupnosť mestskou dopravou. Súčasťou školy je špeciálna materská škola. Štyri triedy špeciálnej materskej školy sú 

na elokovanom pracovisku na Mišíkovej ulici č. 19 v Bratislave, 3 triedy špeciálnej materskej školy sú v budove školy 

na Karpatskej ul. 1 v Bratislave. 

 

2. Charakteristika žiakov 

Škola vzdeláva žiakov s ľahkým, stredným a ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, žiakov 

s viacnásobným postihnutím vo veku od 6 do 17 rokov. Žiaci sa vzdelávajú podľa variantu A, B a za posledných 6 

školských  rokov aj variantu C a máme žiakov, ktorí majú povolenú osobitnú formu plnenia povinnej školskej 

dochádzky a sú individuálne vzdelávaní, jedného žiaka máme vzdelávaného doma, je oslobodený od povinnosti 

dochádzať do školy. 

Úzko spolupracujeme s CŠPP a občianskym združením UP-DOWN, OZ 7.bodka, ktoré má sídlo v našej škole a OZ 

Bratislavský Fénix. Školu navštevujú aj žiaci z iných mestských častí Bratislavy a  Bratislavského kraja. 

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

V škole pracuje skúsený pedagogický zbor, ktorý má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním mentálne postihnutých 

žiakov. Pedagogickí zamestnanci sú učitelia, vychovávateľky a asistentky učiteľov, a: 

– spĺňajú  kvalifikačné predpoklady, stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

– preukazujú odborné a pedagogické spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, 

ich diagnostikovaní, hodnotení,  v pozitívnom riadení triedy, 

– cieľavedome riadia svoje kontinuálne a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom raste. Sú 

schopní vzájomne efektívne komunikovať, spolupracovať a  kooperatívne riešiť pedagogické  problémy. 

Vedúci pedagogickí zamestnanci 

– svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúci, 

motivovaný a spolupracujúci kolektív, podporujú tvorivú atmosféru so zameraním na tvorbu podporujúceho 

inkluzívneho  prostredia, 

– starajú sa o svoj odborný a pedagogický rast, vytvárajú optimálne pracovné prostredie pre všetkých 

pedagogických, odborných, ale aj nepedagogických zamestnancov školy, 

– sú schopní poradiť učiteľom a ochrániť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali ich 

pedagogické pôsobenie. 

Pedagogickí asistenti – asistentky učiteľa 

- pracujú v triedach, ktoré navštevujú žiaci so stredným a ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho  postihnutia, 

ak si to vyžaduje ich výchova a vzdelávanie, v zmysle platných ustanovení Školského zákona a súvisiacich 

právnych noriem. 

Logopedičky 

Odborné zamestnankyne CŠPP. Logopedičky  vykonávajú odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, 

intervencie, terapie a prevencie so žiakmi s viacnásobným postihnutím, hlavne s narušenou komunikačnou 

schopnosťou. Poskytujú odborné poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým 
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zamestnancom školy, podieľajú sa na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti rozvíjania 

komunikačných a jazykových kompetencií žiakov. Zabezpečujú depistáž v teréne v rámci regionálnej pôsobnosti 

CŠPP.  

Psychológ 

Odborný zamestnanec CŠPP. Vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, terapie a prevencie 

žiakom s mentálnym a viacnásobným postihnutím v rámci služieb centra v regióne. 

Špeciálny pedagóg 

Odborný zamestnanec CŠPP. Vykonáva odborné činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva  

a diagnostiky, poskytuje individuálnu reedukáciu pre žiakov školy aj ostatných klientov poradne. 

Terénny špeciálny pedagóg 

Odborný zamestnanec CŠPP. Zabezpečuje depistáž a ranú intervenciu deťom, klientom centra a žiakom, ktorí sú 

začlenení.  

V škole pracuje: 

− výchovný poradca, ktorý spolupracuje s triednymi učiteľmi a rodičmi pri kariérovom poradenstve a  riešení 

výchovných problémov žiakov, zabezpečuje spoluprácu s triednymi učiteľmi pri aktivitách, ktoré súvisia so 

zdravým životným štýlom a prevenciou sociálno-patologických javov,  

− učiteľka pre koordináciu aplikácie prierezových tém – túto činnosť zabezpečuje vedúca metodického združenia 

školy. Prierezové témy sú zapracované do tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých vyučovacích 

predmetov. Metodické združenie v škole sa vnútorne delí na skupinu učiteľov pre žiakov vzdelávaných v A a B 

variante, a skupinu učiteľov a asistentov, ktorí vzdelávajú žiakov podľa individuálnych vzdelávacích programov. 

V školskom klube detí pracuje metodické združenie, ktoré má za úlohu interné vzdelávanie vychovávateliek 

v ŠKD a prípravu a realizáciu spoločných aktivít v školskom klube.   

Pedagogickí a odborní zamestnanci sa môžu priebežne vzdelávať v programoch kontinuálneho vzdelávania.  

 

4. Podmienky prijímania žiakov 

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

Z. z. o špeciálnych školách.  

Organizácia prijímacieho konania: 

O prijatí žiaka do špeciálnej základnej školy rozhoduje riaditeľ školy na základe  žiadosti rodiča a odporúčania odborného 

pracoviska - Centra špeciálnopedagogického poradenstva. Návrh posúdi komisia pre prijímanie žiakov a odporučí 

prijatie, prípadne neprijatie žiaka.  

O prijatí, resp. odôvodnenom neprijatí žiaka, vydáva riaditeľ školy rozhodnutie. 

 

5. Dlhodobé projekty 

V škole už viac rokov za sebou realizujeme celoškolské projekty, ktorých sa zúčastňujú všetci žiaci školy a ich aktivity sú 

zamerané na podporu kompetencií pre život. Úlohy projektu sú vždy vyberané starostlivo tak, aby sa mohli do ich plnenia 

zapájať všetci žiaci s aktívnou podporou svojich učiteliek.  

Tento školský rok realizujeme projekt: „Ty, ja, my učíme sa pre život“ (1. a 2. stupeň). Prioritou projektu je podpora  

a rozvoj životných kompetencií, finančnej gramotnosti, komunikačných kompetencií, sociálno-komunikačných 

kompetencií žiakov, dopravnú, environmentálnu výchovu a výchovu k zdravému životnému štýlu. V projekte sú 

rozpracované prierezové témy, ktoré aktívne podporujú ich realizáciu na školskom vyučovaní a obsahuje prvky 

integrovaného tematického vyučovania. 

 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 V škole na začiatku školského roka zvolávame plenárnu schôdzu rodičov, ďalej triedne rodičovské stretnutia 

a informatívne stretnutia rodičov a vyučujúcich v čase pred ukončením klasifikačného obdobia. Rodičia majú možnosť 
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využívať služby CŠPP ako i služby spolupracujúcich inštitúcií a občianskymi združeniami, materským centrom Hojdana 

a inými združeniami a neziskovými organizáciami v oblasti športu a spoločenského života. Naši žiaci sú aktívne zapojení 

do separovaného zberu druhotných surovín, ktorý organizuje spoločnosť OLO, a.s. – OLOmánia. 

Spolupracujeme so sociálnymi kurátormi, krízovými centrami a inými zariadeniami náhradnej starostlivosti.  

V rade školy sú zástupcovia rodičov, zamestnancov a zriaďovateľa. Rada školy zasadá najmenej 2 - krát do roka, zasadnutie 

je možné zvolať v prípade potreby aj viackrát.  

Radu školy zvoláva zástupca pedagogických zamestnancov PaedDr. Eva Lengyelová. 

 

7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

V tomto školskom roku využívame na vyučovanie 14 učební. Škola využíva na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti: 

veľkú  telocvičňu, odborné učebne pre vyučovanie pracovného vyučovania – dielňu – stolársku a zámočnícku, cvičnú 

kuchyňu,  terapeutickú miestnosť. Na vyučovanie predmetu informatická výchova a informatika sa využíva multimediálna 

učebňa, kde je 11 PC, 2 dotykové monitory, interaktívna tabuľa a multifunkčné zariadenie, 15 tabletov, v štyroch učebniach 

je interaktívna tabuľa. Logopedičky v CŠPP využívajú vo svojej práci 4 tablety.  

Pestovateľské práce realizujeme v areáli školy. V triedach a na chodbách školy sa staráme o izbové rastliny, pestujeme 

úžitkové plodiny.   

Využívanie odborných učební umožňuje plne realizovať učebné osnovy pre jednotlivé učebné varianty. 

Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z 

vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy. Školské ihrisko nemáme, na pobyt vonku využívame školský dvor 

a detské ihrisko, kde chodia hlavne deti materskej školy a žiaci prvého stupňa.  

Počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo umožnilo tvorivejšie  

a efektívnejšie vyučovanie. V škole (v kmeňovej budove) sú zriadené tri triedy špeciálnej materskej školy s plným 

vybavením. V areáli školy je výdajná školská jedáleň.  

 

8. Škola ako životný priestor 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, 

školského dvora, školských chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy sú zverejnené na informačných tabuliach  

a nástenkách, školský vzdelávací program je k nahliadnutiu u riaditeľky školy, školský poriadok je pre rodičov dostupný 

u triednych učiteľov ich detí. 

Počas celého vegetačného obdobia dbáme  na úpravu predzáhradky, školského dvora, okien. 

V interiéri dbáme o zabezpečenie  starostlivosti o čistotu a hygienu všetkých miestností, ich dezinfekciu a  pravidelné 

vetranie.  

Žiaci pod odborným vedením, a za pomoci pedagógov, zhotovujú rôzne výrobky z rôznych materiálov, ktoré sa 

rozmiestňujú po miestnostiach, skrášľujú a spríjemňujú celý priestor školy. Dekoračné predmety sa obmieňajú a radosť 

majú deti aj dospelí. 

Usilujeme sa o dobré pracovné i osobné medziľudské vzťahy a v budúcnosti tiež zostáva úloha mať na pamäti, že dobré 

pracovné výsledky a príjemné pocity z vykonanej práce možno dosiahnuť len v prostredí, kde vládne optimálna pracovná 

atmosféra, ochota vzájomne si poradiť a pomôcť, mať rád svoju prácu, aj deti a ľudí okolo seba. Vedenie školy sa usiluje, 

v rámci možností, vytvárať primerané materiálové podmienky pre zamestnancov, reagovať na ich potreby, podnety 

a nápady, riešiť problémy k obojstrannej spokojnosti, a tiež prispievať k pracovnej pohode a pokojnému vykonávaniu 

pracovných povinností. 

 

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

Jednou z  úloh organizácie je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a zamestnancov pri plnení pracovných 

povinností pri výchove a vzdelávaní. Žiaci sú na začiatku školského roka poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia počas 

pobytu v škole.  

Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo školy postupujeme podľa  

§ 2 vyhlášky č. 322/2008 Z.z.  

Škola realizuje jedenkrát v roku  školský výlet a školu v prírode podľa aktuálnej právnej úpravy.  
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V tejto oblasti podporujeme snahu všetkých zamestnancov školy o: 

- vytváranie zdravého prostredia tried (nábytok spĺňajúci ergonomické požiadavky, protišmyková podlaha, dostatočné 

denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie, osvetlenie, vykurovanie), 

- zabezpečenie priestoru pre ošetrenie drobných úrazov a na krátkodobý pobyt zraneného, resp. chorého žiaka, 

- zabezpečenie výrazného označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov a pravidelné kontroly ich bezpečnosti, 

- zabezpečenie obsahu lekárničiek tak, aby boli vybavené podľa predpisov a boli na dostupných miestach - zborovňa, 

telocvičňa, dielne,  

- zabezpečenie informácií  o  kontaktoch na RZP, políciu, linku dôvery a pod. na dostupných miestach,  

- zabezpečenie dostupnosti pitnej vody a stravovania žiakom a zamestnancom, 

- dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov, zamedziť pitiu alkoholu a používania iných návykových látok v škole a jej 

okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou. 

Kurz prvej pomoci absolvovala 1 učiteľka. 

Celý proces bezpečnosti a ochrany zdravia je rozpracovaný vo vnútorných smerniciach, pracovnom, školskom 

a prevádzkovom poriadku, ktorý je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR. 

Pre splnenie tejto dôležitej úlohy organizácia zabezpečuje: 

Odborné preškolenia zamestnancov podľa jednotlivých profesijných zaradení. Poučenie žiakov o bezpečnosti pri práci na 

hodinách pracovného vyučovania zabezpečujú triedni učitelia, záznam o poučení je uložený v triednej knihe, učitelia a žiaci 

sú poučení, ako sa majú správať v jednotlivých odborných učebniach (cvičná kuchyňa, školská dielňa, terapeutická 

miestnosť, telocvičňa). 

Bezpečný chod zariadení a prístrojov je zabezpečovaný pravidelnými revíziami v budove, je namontovaný monitorovací 

ochranný systém v plynovej kotolni, ktorý zabezpečuje monitorovanie úniku plynu a spalín. Kotolňa je v budove Základnej 

školy na Jelenej ulici.  

Hygiena na pracovisku je zabezpečovaná pravidelným upratovaním, dezinfekciou a deratizáciou všetkých priestorov. 

Stravovanie žiakov a zamestnancov je zabezpečené vo výdajnej školskej jedálni, výdaj zabezpečuje pracovníčka jedálne. 

Stravu poskytuje externý dodávateľ.    

Denný režim žiakov počas ich pobytu na vyučovaní a v školskom klube je v súlade s psychohygienickými požiadavkami 

na organizovanie vyučovania primerane ich veku a postihnutiu.  

Prípravný až štvrtý ročník sa vyučuje v jednom slede najviac 5 vyučovacích hodín, v piatom až deviatom ročníku najviac 

6 vyučovacích hodín za deň. 

Vyučovacia hodina trvá 45 minút, posledná vyučovacia hodina má 40 minút. 

Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10 minút, jedna veľká prestávka po druhej vyučovacej hodine je 20 minút, 

prestávka po piatej vyučovacej hodine je 5 minút, vyučovanie končí šiestou vyučovacou hodinou o 1320h.  

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

1. Ciele výchovy a vzdelávania 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania je rozvinutie kľúčových životných kompetencií (spôsobilosti), ako kombinácie 

vedomostí, skúseností a postojov žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia na úrovni, ktorá je pre nich osobne 

dosiahnuteľná. Nárast žiakov s viacnásobným postihnutím, hlavne s narušenou komunikačnou schopnosťou, vyvolal 

potrebu úpravy vzdelávacieho programu, ktorú realizujeme aj v tomto školskom roku. Upravili sme učebný plán v 

prípravnom, prvom a druhom ročníku.  

V školskom roku 2021/2022 pokračujeme vo vyučovaní predmetu individuálna logopedická intervencia v prvom a druhom 

ročníku A a B variantu – 2 hodiny týždenne. V prípravnom ročníku sme podľa aktuálneho znenia vzdelávacieho programu 

(platnosť od 1. 9. 2016) posilnili jednou hodinou vzdelávaciu oblasť jazyk a komunikácia, predmet rozvíjanie 

komunikačnej schopnosti. Obsah predmetu individuálna logopedická intervencia je prílohou ŠkVP. (príloha A) 

Jedným z významných cieľov školy aj pre tento školský rok je poskytnúť našim žiakom čo najväčší priestor na sociálnu 

integráciu a to účasťou na rôznych aktivitách v regióne v súčinnosti so spolupracujúcimi organizáciami a členstvom 

v združeniach a neziskových organizáciách.  

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových životných kompetencií žiakov. 

Snahou všetkých zamestnancov školy je čo možno v najvyššej miere: 
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- poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby získali 

záujem o poznávanie nového, 

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

a morálnej oblasti, 

- viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku kompenzácii svojich obmedzení  

a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého, 

- pomáhať rozvíjať a kultivovať osobnosť žiakov, aby žiaci získali základy spôsobilosti učiť sa a poznávať seba samého, 

- podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej 

poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov, 

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

v občianskom živote, 

- rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť životné situácie a iniciatívne konať, 

- podporovať u žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou spôsoby alternatívnej komunikácie, 

- podporovať rozvoj interpersonálnych vzťahov a  kompetencií, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť 

sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť,  

- rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu  

a prírodnému okoliu, 

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

rovnosti pohlaví, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými 

spoločenstvami, 

- naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho 

chrániť, 

- naučiť žiakov chrániť životné prostredie. 

      2. Stupeň vzdelania 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 

3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z., dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. (ISCED 1) 

 

      3. Profil absolventa 

Kľúčové kompetencie sú viacúčelové (multifunkčné), lebo slúžia na výkon pracovných a mimopracovných (občianskych, 

spotrebiteľských, rodinných, zdravotných a iných) aktivít v osobnom živote. Majú nadpredmetový charakter a vzájomne 

sa prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu celostného vzdelávania.  

K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné 

prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a v mimoškolskej činnosti. 

Vyvážene rozvíjajú percepčno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť osobnosti žiaka. 

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

a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (využívanie informačno-

komunikačných technológií), spôsobilosť učiť sa, učiť sa identifikovať a  riešiť problémy. Ďalej sú to osobné, sociálne a 

občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry. 

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

gramotnosti.  

Absolvent programu  primárneho  vzdelávania  pre žiakov s ľahkým  stupňom mentálneho postihnutia disponuje na 

primeranej úrovni nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami: 

- pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa, 

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

komunikačnej schopnosti v materinskom, štátnom jazyku, 

- rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, 

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

a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),  

- využíva  základné  matematické  myslenie  na  riešenie  praktických  problémov v každodenných situáciách, 
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- vie  používať  vybrané  informačné  a komunikačné  technológie  pri  učení  sa,  pozná riziká spojené  

s využívaním internetu a médií, 

- získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami, 

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

javmi, 

- chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia,  

- rozpozná  v škole  a vo  svojom  najbližšom  okolí  určitý  problém,  premýšľa  o jeho príčinách a vie  navrhnúť 

riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností, 

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

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

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

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

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

 

4. Pedagogické stratégie 

Vo výučbe našich žiakov využívame rôzne stratégie. Najdôležitejšie v práci všetkých pedagogických zamestnancov je 

akceptácia miery postihnutia žiaka. Výučbu  individualizujeme tým,  že  diferencujeme  učivo  a nároky  s ohľadom  na 

možnosti  žiaka,  rešpektujeme  jeho  individuálne  tempo  učenia  sa,  dávame  mu dostatočný  čas  na  splnenie  úloh. 

Modifikujeme  metódy  a formy  práce,  kritériá a spôsoby hodnotenia žiaka, snažíme sa o dosiahnutie ich osobného 

maxima. 

Stratégie výučby pri  rozvíjaní životných kompetencií by mali prestupovať celou výučbou v škole, aby aj naši žiaci boli 

vedení k tvorivému využívaniu osvojeného obsahu výučby.  

 

5. Vzdelávacie oblasti 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, 

ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií, ktoré má žiak vzdelávaním získať. Inovovaný 

vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia sa odlišuje od pôvodného len v oblasti Človek 

a svet práce, kde zostalo pracovné vyučovanie, z obsahu bol vyňatý vo vyšších ročníkoch predmet svet práce. (príloha A) 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v obsahu jednotlivých predmetov. 

 

6. Špecifiká výchovy a vzdelávania 

Dieťa  s ľahkým  stupňom  mentálneho  postihnutia môže začať  plniť  povinnú  školskú dochádzku v  prípravnom  ročníku 

ak  nedosiahlo  školskú  spôsobilosť  a nie   je   u neho predpoklad zvládnutia prvého ročníka. Žiakovi s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia a narušenou komunikačnou schopnosťou (symptomatickou poruchou reči) poskytuje individuálnu 

alebo skupinovú logopedickú terapiu logopéd – zamestnanec CŠPP. 

V prípade ťažkostí pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi vypracovať individuálny vzdelávací plán alebo 

program z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka. 

Hodnotenie žiakov  

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako 

žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež 

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

Výkony žiakov budú hodnotené podľa aktuálnych Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s mentálnym 

postihnutím č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne 

vzdelávanie. Žiaci v prípravnom ročníku a všetci žiaci, ktorí sú vzdelávaní poľa individuálnych vzdelávacích programov 

budú v tomto školskom roku hodnotení slovným komentárom. 

Dĺžka výchovy a vzdelávania 

Špeciálna základná škola - variant A má deväť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. Absolvovaním 9. 

ročníka získa žiak primárne vzdelanie. Dokladom o vzdelaní je vysvedčenie s doložkou.  
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Podmienky prijímania 

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

z. o špeciálnych školách. 

Vyučovací jazyk 

Vyučovacím jazykom v našej škole je slovenský jazyk – štátny jazyk Slovenskej republiky. 

Vzdelávacie štandardy  

Pre žiakov s mentálnym postihnutím nie sú vypracované vzdelávacie štandardy, čo vyplýva z charakteru postihnutia žiakov. 

Rámcový učebný plán v nereformnom ročník -  9. ročník  

Inovovaný rámcový učebný plán (prípravný, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8.  ročník)  

Vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 

V uvedenej vzdelávacej oblasti pokračujeme v prvom a druhom ročníku vo vyučovaní predmetu individuálna logopedická 

intervencia s časovou dotáciou v 1. a 2. ročníku 2 hodiny týždenne, v prípravnom ročníku je posilnený jednou hodinou 

predmet rozvíjanie komunikačnej schopnosti, túto 1 hodinu v týždni 

vyučujú 2 učitelia. Dosiahnutie výchovno-vzdelávacích cieľov slovenského jazyka a literatúry je predpokladom na splnenie 

úloh ostatných vyučovacích predmetov.  

Obsah predmetu slovenský jazyk a literatúra je rozdelený do troch oblastí: jazyková komunikácia, komunikácia a sloh 

a čítanie a literatúra. Obsah oblastí je určený vzdelávacím programom.  

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je naučiť žiakov jednoducho a zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou 

a písomnou formou spisovného jazyka, utvoriť u všetkých žiakov návyk správneho hlasného čítania, naučiť ich rozumieť 

prečítanému textu, vybudovať u žiakov kladný vzťah k literatúre, podporovať jazykové kompetencie žiakov na všetkých 

úrovniach. Ďalším cieľom je rozvíjať grafomotoriku potrebnú na vyučovanie písania. 

Slovenský jazyk a literatúra spája v sebe niekoľko oblastí, ktoré sa navzájom prelínajú a špecifickým spôsobom prispievajú 

k plneniu cieľov výchovy - rozvíjajú zmyslovú, emocionálnu, vôľovú a rozumovú stránku osobnosti dieťaťa, spoluutvárajú 

charakter žiaka. 

Na základe skúseností, nie vždy do prípravného a 1. ročníka ŠZŠ prichádzajú žiaci s dostatočne rozvinutými elementárnymi 

grafomotorickými zručnosťami. Preto, hlavne v prvých mesiacoch nástupu do školy, je potrebné venovať veľa času na 

vypestovanie správnych hygienických návykov pri písaní. Je potrebné pestovať sústredenie na prácu  

a zotrvanie pri nej určitý čas, ktorý postupne predlžujeme. Súčasťou by mali byť uvoľňovacie cviky, motivačné básničky, 

riekanky, využívanie rôznych kresliacich a písacích potrieb, striedanie rôznych pracovných plôch, aby dieťa získalo istotu 

v písomnom a výtvarnom prejave. Iba každodenným opakovaním grafomotorických aktivít sa dieťa učí intenzívnejšie  

a s trvalejšími výsledkami. A tak  má väčšiu šancu, že si zautomatizuje to, čo sa naučilo. 

Vyučovanie predmetu individuálna logopedická intervencia pomôže v prvom a druhom ročníku hlavne žiakom s narušenou 

komunikačnou schopnosťou. Pri realizácii obsahu učiteľky úzko spolupracujú s odbornými zamestnancami CŠPP. 

 

Individuálna logopedická intervencia 

Vyučovací predmet, určený žiakom v prípravnom (1 hodina týždenne), prvom a druhom ročníku 2 hodiny týždenne ako 

samostatný predmet).  

Obsah predmetu je prísne závislý na možnostiach žiakov s akceptáciou odporúčaní logopéda. Obsah predmetu je súčasťou 

ŠkVP.  

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Matematika 

Matematické kompetencie sa budujú podľa individuálnych schopností žiaka. Pri opakovaní  

a upevňovaní učiva sa žiaci učia využívať svoje matematické poznatky pri riešení úloh, ktoré zodpovedajú skúsenostiam a 

úrovni ich poznania. Zameriame sa na podporu kognitívnych procesov a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť. 

Týždenný počet hodín matematiky v 2. – 9. ročníku sme zvýšili o 1 hodinu. Dôležitým cieľom práce na hodinách 

matematiky je viesť žiakov k uvedomelej finančnej gramotnosti.  

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 
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Vecné učenie, vlastiveda 

Prostredníctvom tohto predmetu získavajú žiaci základné poznatky z oblasti živej a neživej prírody, vytvárajú si vzťah k 

miestu, kde žijú a učia sa ochraňovať životné prostredie v regióne, v ktorom žiak žije. Snahou je viesť žiakov k tolerancii, 

znášanlivosti, porozumeniu a akceptovaniu iných ľudí, ako aj uplatňovať svoje práva  a súčasne plniť svoje povinnosti, 

niesť zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať. 

 

Vzdelávacia oblasť Umenia a kultúra 

Hudobná výchova Cieľom hudobnej výchovy je rozvoj hudobnosti žiakov spevom, hrou na jednoduché hudobné nástroje,  

počúvaním  hudby,  pohybovým  prejavom  vychádzajúcim  z  hudby.  Pritom je potrebné rešpektovať ich hudobné 

schopnosti a zručnosti. Hudobná výchova orientuje žiakov aj v súčasných hudobných žánroch, citlivo ich vedie k tomu, 

aby sa učili rozlišovať v hudbe kvalitu. 

Výtvarná výchova 

Hlavným  cieľom  výtvarnej  výchovy  je  využiť  esteticko-výchovný  charakter  predmetu,  čo znamená  prebúdzanie  

 a  formovanie  estetického  vzťahu  žiaka  s mentálnym  postihnutím  ku skutočnosti prostredníctvom výtvarných aktivít a 

výtvarného umenia. Výtvarná výchova vzhľadom na jej rozmanité možnosti pôsobenia na motoriku a psychiku žiakov  

s mentálnym postihnutím je v špeciálnej základnej škole nezastupiteľná. Má široký záber medzipredmetových vzťahov,  

v rozvoji citovej výchovy a veľkou mierou prispieva k celkovej rehabilitácii žiakov. V reformných ročníkoch sme posilnili 

vyučovanie výtvarnej výchovy o 1 hodinu, bude sa vyučovať v dvojhodinových blokoch každý týždeň. 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Telesná výchova/telesná a športová výchova 

Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantné na telesné, funkčné, pohybové, rozumové zdokonaľovanie, 

čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravo orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje 

elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva  

k psychickému, sociálnemu, morálnemu, rozumovému vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu  

k pohybovej aktivite a plní významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Pôsobí na rozvoj psychických funkcií 

(vnímanie, pozornosť, pamäť, fantázia, reč, myslenie). Dôležitá je radosť z pohybu, rytmizácia. Rozhodli sme sa pridať  

1 hodinu týždenne tomuto predmetu v každom ročníku. Cieľom telesnej výchovy je:  

- rozvíjať prirodzenú pohyblivosť žiakov a špeciálnymi prostriedkami dosiahnuť ich optimálny telesný a pohybový 

rozvoj, 

- pri pohybových činnostiach upevňovať základné hygienické návyky, 

- formovať kladné postoje k pohybovej aktivite v škole i mimo nej a postupne žiakov viesť k dodržiavaniu zásad 

bezpečnosti pri cvičení, 

- podporovať rozvoj sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú 

zodpovednosť. 

Individuálne vzdelávaní žiaci a žiaci C variantu využívajú aktivity zdravotnej telesnej výchovy. Učitelia absolvovali 

seminár zameraný na prvky zdravotnej telesnej výchovy na hodinách v podmienkach našej školy. 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Pracovné vyučovanie 

Svet práce 

Keďže je pracovné vyučovanie pre mentálne postihnutých žiakov najdôležitejším rehabilitačným predmetom, ktorý 

ovplyvňuje rozvoj motoriky a pracovných zručností, vytvára kladný vzťah k práci, prispieva k zvyšovaniu rozumových 

schopností. 

V prvom ročníku posilňujeme počet hodín pracovného vyučovania na 2 hodiny, v 8. ročníku o jednu hodinu na 5 

vyučovacích hodín a v 9. ročníku o 2 hodiny na 5,5 h týždenne. V nereformných ročníkoch vyučujeme svet práce ako 

súčasť pracovného vyučovania s dotáciou 0,5 hodiny týždenne. Uvedenú časovú dotáciu považujeme za primeranú na 

dosiahnutie cieľov pracovného vyučovania, ktoré sú definované nasledovne: 

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

prípravy na povolanie, 

- utvárať základné hygienické návyky a samoobslužné zručnosti, 

- utvárať základné stravovacie návyky,  
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- rozvíjať jemno-motorické zručnosti a schopnosť napodobňovania, 

- rozlišovať rôzne materiály, 

- rozvíjať schopnosť adekvátne používať predmety a nástroje. 

 

7. Organizačné podmienky na vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy a vzdelávania 

Triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov, toto ustanovenie platí aj pri ustanovovaní skupín na pracovné 

vyučovanie a telesnú výchovu. Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s mentálnym postihnutím (A variant) sa 

ustanovuje takto:  

prípravný a prvý ročník 6 žiakov, druhý až piaty ročník 8 žiakov, šiesty až deviaty ročník 10 žiakov. 

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

V dennom režime je potrebné venovať jednotlivým zložkám výchovy a vzdelávania dostatok času tak, aby sa denne 

vystriedali všetky činnosti v primeranom rozsahu. 

Režim života školy je zostavený v súlade s potrebami žiakov a zabezpečenia ich bezpečnosti (režim odpočinku, pohybový 

režim, stravovací  a pitný režim, dodržiavaním hygieny, záujmová činnosť, mimoriadne  situácie). 

Uplatňované špeciálno-pedagogické metódy, formy a prístupy vo vzdelávacom procese, spôsob delenia tried, zlučovanie 

žiakov z rôznych ročníkov je v súlade s platnou legislatívou a podmienkami školy. V tomto školskom roku nie je možné 

deliť žiakov na hodinách telesnej výchovy a pracovného vyučovania, preto je potrebné prispôsobiť tematické výchovno-

vzdelávacie plány tejto skutočnosti.  

 

8. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní  

Dokladom o ukončení stupňa vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň 

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

školskú dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzky a to nasledovne: „Žiak (žiačka) ukončil 

(ukončila) povinnú školskú dochádzku". Na vysvedčení sa uvádza aj vzdelávací variant. Do doložky vysvedčenia sa 

zapisuje aj skutočnosť, ak sa žiak vzdeláva v niektorom predmete podľa IVP v inom ročníku ako navštevuje.  

 

9. Povinné personálne zabezpečenie  

Pedagogickí zamestnanci – učitelia, asistenti učiteľov, vychovávatelia v školskom klube detí  spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré 

využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy,  

riadia svoje sebarozvoj  a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom raste, ako súčasť kolektívu 

pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, tímovej práce  

a kooperatívneho riešenia problémov.  

Vedúci pedagogickí zamestnanci svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvárajú 

predpoklady pre fungujúci a spolupracujúci kolektív.  

Odborní zamestnanci školy zabezpečujú odborné poradenstvo pedagogickým zamestnancom, rodičom a odbornú 

starostlivosť všetkým žiakom. 

 

10. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie  

Triedy (univerzálne) sú vybavené viacúčelovým a funkčným zariadením, s ergonomicky vyhovujúcimi žiackymi stoličkami 

a stolmi. V budove školy máme dve špeciálne učebne – učebňu informatiky a učebňu pre individuálne vzdelávanie. Priestor 

na realizáciu hodín telesnej výchovy – telocvičňu a špeciálne učebne cvičnú kuchynku  

a malú stolársku a zámočnícku dielňu.  

 

11. Ochrana života a zdravia pri výchove a vzdelávaní  

Vhodná štruktúra pracovného a odpočinkového režimu žiakov a učiteľov, s dostatkom relaxácie a aktívneho pohybu  je 

v súlade s hygienickými požiadavkami na výchovno-vzdelávací proces. V tejto oblasti sa zameriame hlavne na uvedené 

oblasti: 
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- zabezpečenie vhodného stravovacieho a pitného režimu (podľa vekových a individuálnych potrieb žiakov),  

- zdravé prostredie tried a ostatných priestorov školy – podľa platných noriem (svetlo, teplo, bezhlučnosť, čistota, 

vetranie, veľkosť sedacieho a pracovného nábytku, hygienické vybavenie priestorov),  

- dodržovanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole, jej okolí,  

- ochrana žiakov pred úrazmi,  

- vhodne upravené priestory školy pre bezpečný pohyb žiakov,  

- výrazne označené všetkých nebezpečných predmetov a využívaných predmetov, pravidelná kontrola zariadenia  

z hľadiska ich bezpečnosti,  

- dostupnosť prostriedkov prvej pomoci (lekárnička), kontakt na lekára a iné špeciálne služby praktická schopnosť 

pedagóga poskytnúť prvú pomoc, 

- ochranu žiakov pred zneužívaním návykových látok a prevenciu násilia budeme zabezpečovať v rámci vzdelávania 

a budú súčasťou celoškolského projektu a využitie ponuky spolupráce OZ Bratislavský Fénix, s ktorými budeme 

realizovať aktivitu „Týždeň boja proti drogám“, 

- organizovaním cvičení v prírode, ktoré tvoria súčasť vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb. 

 

12. Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov  

Školský vzdelávací program pre žiakov ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je vypracovaný na základe Vzdelávacieho 

programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, ktorý je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre 

primárne vzdelávanie (ISCED 1) a inovovaného vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia, ktorý nadobudol platnosť od 1. 9. 2016. 

 

13. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

Pedagogickí a odborní zamestnanci môžu absolvovať programy kontinuálneho vzdelávania u rôznych poskytovateľov 

v zmysle zákona o pedagogických zamestnancoch, vyhlášky o kontinuálnom vzdelávaní a aktuálnych POP. 

Požiadavky PZ a OZ na kontinuálne vzdelávanie sú spracované v pláne kontinuálneho vzdelávania na príslušný kalendárny 

rok.  

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 

 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov sa bude prihliadať na stupeň ich mentálneho postihnutia, prípadne 

vplyvu viacnásobného postihnutia.  

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

žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1. č. 19/2015.  

Spoločne s rodičmi budeme sledovať žiakovo napredovanie, vzájomne  budeme sledovať jeho zdravotný stav, náročnosť 

kladených požiadaviek na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Súčasťou hodnotenia je 

sledovanie a tvorba žiackeho portfólia. Cieľom hodnotenia by malo byť predovšetkým povzbudzovanie, motivácia, 

spoločný návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

V prípravnom ročníku sa hodnotí slovným komentárom, ostatné ročníky využívajú klasifikáciu v zmysle metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Žiaci, ktorí plnia osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky alebo sú vzdelávaní 

podľa individuálnych vzdelávacích programov budú hodnotení slovným komentárom.  

V prvom polroku sa žiakom vydá výpis hodnotenia a klasifikácie. V závere školského roka bude žiakom vydané 

vysvedčenie s doložkou. 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Hodnotenie  pedagogických zamestnancov bude realizované prostredníctvom: 
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- pozorovania - hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách a vo výchovnej činnosti, individuálne pohovory, 

- hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov – výchovno-vzdelávací proces (príprava na súťaže, správanie,  

riešenie problémov v triede, škole, spolupráca), zapojenie žiakov do rôznych súťaží so žiakmi svojej triedy, účasť na 

školskom projekte), 

- posudzovania časovej náročnosti pri organizovaní podujatí (individuálny alebo hromadný charakter akcií, nácvik 

kultúrnych programov, exkurzie), 

- využívania sebahodnotenia, ankiet zameraných na jednotlivé činnosti, napr. aj na hodnotenie klímy v škole a pod., 

- sledovania účasti zamestnancov na kontinuálnom a celoživotnom vzdelávaní, 

- posudzovania schopnosti zamestnanca aplikovať nové poznatky, 

-  pozorovania aplikovania moderných vyučovacích metód (využívanie IKT), vzájomnej   spolupráce, ochoty poradiť, 

pomôcť si vzájomne, 

- pozorovania osobnej zainteresovanosti na pružnom chode školy nad rámec priamej vyučovacej povinnosti,  

-    posúdenia rozvíjania spolupráce s inými organizáciami, inštitúciami, sponzoring, 

-    posúdenia úrovne a schopnosti komunikovať s rodičmi, nadriadeným zamestnancom apod. 

Ohodnotenie zamestnancov je možné realizovať aj formou priznania osobného príplatku, vyplatenia mimoriadnych 

finančných odmien za prácu vykonanú nad rámec pracovných povinností, morálnym ohodnotením.  

 

3. Hodnotenie školy 

Cieľom hodnotenia školy je dôsledne posúdiť a vyhodnotiť: 

- dosiahnutú úroveň informovanosti rodičov o živote školy, úlohách a cieľoch obsiahnutých  v ŠkVP, celoročnom pláne 

práce školy, výchovnom pláne, činnosti záujmových útvarov na  škole  apod., 

- prezentáciu školy na verejnosti, šírenie dobrého mena školy, 

- spokojnosť rodičov s prácou všetkých zamestnancov školy. 

Pomoc škole zo strany rodičov, iných organizácií: 

- pomoc sponzorov, 

- spolupráca s neziskovými organizáciami so špecifickým zameraním. 

 

 

 

Bratislava 30. 8. 2021        Mgr. Ľubica Jägrová 

                                                                                                             riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy 

A - vzdelávacie oblasti a predmety 

B – Rámcový učebný plán  

C - Obsah predmetu individuálna logopedická intervencia 
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          príloha A 

 

Vzdelávacie oblasti pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom slovenským 

ISCED 1 – primárne vzdelávanie  

Prípravný, prvý, druhý, piaty a šiesty ročník (podľa inovovaného vzdelávacieho  programu, platného od 1. 9. 2016) 

VYUČOVACIE PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM 

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S VYUČOVACÍM JAZYKOM 

SLOVENSKÝM  

VZDELÁVACIA OBLASŤ  
VYUČOVACIE PREDMETY  

JAZYK A KOMUNIKÁCIA  

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI  

MATEMATIKA 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA/INFORMATIKA 

ČLOVEK A PRÍRODA  

VECNÉ UČENIE 

FYZIKA 

CHÉMIA 

BIOLÓGIA 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ  

VLASTIVEDA 

DEJEPIS 

GEOGRAFIA 

OBČIANSKA NÁUKA 

ČLOVEK A HODNOTY  

ETICKÁ VÝCHOVA 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO 

ČLOVEK A SVET PRÁCE  SVET PRÁCE/PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

UMENIE A KULTÚRA  

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB  TELESNÁ VÝCHOVA/TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

  



14 

 

          Príloha B 

 

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pre primárne 

vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským 
*inovovaný 

*inovovaný 

*neinovovaný 9. ročník 

  

Variant: A 

p
r
íp

r
a
v
n

ý

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

Ʃ

ŠkVP

slovenský jazyk a 

literatúra
8 8 8+1 7+1 6+1 6 5+1 5 5 58 58+4

rozvíjanie 

komunikačnej 

schopnosti

7+1 7 7+1

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností

2 2 2

individuálna 

logopedická 

intervencia

2 2 4

matematika 3 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 39 39+8

informatická výchova 

/informatika
1 1 1 1 1 5 5

vecné učenie 1 1 1 1 4 4

fyzika 1 1 1 3 3

chémia 1 1 1

biológia 1 1 1 3 3

vlastiveda 2 2 3 7 7

dejepis 1 1 1 3 3

geografia 1 1 1 3 3

občianska náuka 1 1 1 3 3

Človek a 

hodnoty

etická 

výchova/náboženská 

výchova/náboženstvo          

1 1 1 1 1 5 5

Človek a svet 

práce
pracovné vyučovanie 1 1+1 2 3 4 4 4 4 4+1 3,5+2 30,5 30,5+4

svet práce 0,5 0,5 0,5

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

výtvarná výchova 1 1 1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1 10 10+6

Zdravie a 

pohyb

telesná 

výchova/telesná a 

športová výchova

2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 20 20+10

18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 214

2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 37

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

Človek a 

spoločnosť

Umenie a 

kultúra 

Základ

Voliteľné (disponibilné) hodiny

Spolu

Vzdelávacia 

oblasť
Vyučovací predmet

Ročník

Jazyk a 

komunikáci

a

Matematika 

a práca 

s informácia

mi

Človek a 

príroda
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Poznámky: 

Týždenný počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je stanovený pre  každý ročník.  

V tomto rozdelení učebného plánu má vyučovacia hodina 45 minút. Škola si  zvolila organizáciu vyučovania  nasledovne: 

vyučovanie začína ráno o 800 hodine 

po 2. vyučovacej hodine  nasleduje  20 minútová veľká prestávka 

prestávky medzi ostatnými hodinami 10 minút, po piatej vyučovacej hodine je prestávka 5 minút 

6. vyučovacia hodina trvá 40 minút. 

Vyučovacie hodiny predmetov:  

Disponibilné hodiny: 

Prípravný ročník (2 hodiny) 

1 hodina rozvíjanie komunikačnej schopnosti (vyučujú dvaja vyučujúci, z toho jeden s kvalifikáciou na jeho vyučovanie) 

a 1 hodinou telesná výchova.  

1. ročník (4 hodiny)  

2 hodiny individuálna logopedická intervencia,  1 hodina pracovné vyučovanie, 1 hodina telesná výchova. 

2. ročník (4 hodiny) 

2 hodiny individuálna logopedická intervencia, 1 hodina matematika, 1 hodina telesná výchova. 

3. ročník 

1 hodina slovenský jazyk a literatúra, 1 hodina matematika, 1 hodina výtvarná výchova, 1 hodina telesná a športová 

výchova  

4. ročník 

1 hodina slovenský jazyk a literatúra, 1 hodina matematika, 1 hodina pracovné vyučovanie, 1 hodina telesná 

a športová výchova 

5. ročník (4 hodiny) 

1 hodina slovenský jazyk a literatúra, 1 hodina matematika, 1 hodina výtvarná výchova, 1 hodina telesná a športová 

výchova 

6. ročník (3 hodiny) 

1 hodina matematika, 1 hodina telesná a športová výchova, 1 hodina výtvarná výchova 

7. ročník 

1 hodina slovenský jazyk a literatúra, 1 hodina matematika, 1 hodina výtvarná výchova, 1 hodina telesná a športová 

výchova 

9. ročník 

Nereformovaný - 1 hodina matematika, 2 hodiny pracovné vyučovanie, 1 hodina telesnej výchovy 

Pracovné vyučovanie sa na  odporúčanie metodického združenia bude vyučovať v dvojhodinových blokoch, 

V deviatom  ročníku je súčasťou vyučovania pracovného vyučovania predmet svet práce, s časovou dotáciou 0,5 h 

týždenne. Uvedený predmet sa bude vyučovať ako súčasť pracovného vyučovania každý týždeň 0,5 hod. 

Hodiny telesnej a športovej výchovy sa budú vyučovať v telocvični, žiaci nebudú rozdelení v skupinách podľa pohlavia 

(nedostatok žiakov). Tematické výchovno-vzdelávacie plány budú prispôsobené tejto skutočnosti a vyučovaniu 

v oddeleniach.  

Informatická  výchova/informatika sa vyučujú  1hodinu každý týždeň.  

Etická výchova  sa vyučuje  1 hodinu týždenne. 

Náboženská výchova sa realizuje prostredníctvom krúžku náboženskej výchovy v popoludňajších hodinách na základe 

záujmu rodičov. Krúžok vedie učiteľka, ktorá má súhlas cirkvi  na vyučovanie tohto predmetu.  
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Variant: B 

Rámcový učebný plán pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia pre primárne 

vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským  

  

 

               

Vzdelávacia 

oblasť 
Vyučovací predmet 

Ročník   

p
rí

p
ra

v
n

ý
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ʃ ŠkVP 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra 
  

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 28 

rozvíjanie 

komunikačnej 

schopnosti 

5+1 3 3 3 3+1 3 3 2 2 2 2 31 31+2 

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

2 1 1 1 1 1 1     8 8 

  

individuálna 

logopedická 

intervencia 

  +2 +2           0 4 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

matematika 2 2+1 3+1 3+2 3+1 3+2 3+2 3+2 3+1 3+1 3+1 31 31+14 

informatická 

výchova/informatika 
            1 1 1 1 4 4 

Človek a príroda vecné učenie 1 2 2 2 2 2 2 3 3+1 3+1 3+1 25 25+3 

Človek a hodnoty 

etická 

výchova/náboženská 

výchova/náboženstvo                   

1 1 1 1 1 1 6 6 

Človek a svet 

práce 
pracovné vyučovanie 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4,5+1 

4,5+

1 
48 46+2 

 svet práce          0,5 0,5 1 1 

Umenie a kultúra  

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

výtvarná výchova 1 1 1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1 1 11 11+6 

Zdravie a pohyb 

telesná 

výchova/telesná a 

športová výchova 

2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 22 22+11 

Základ 18 18 19 20 20 21 21 22 22 22 22 225 225+42  

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

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

 

 

 

 

Vzdelávacie oblasti pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom 

slovenským 
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ISCED 1 – primárne vzdelávanie  

 

  

VZDELÁVACIA OBLASŤ  VYUČOVACIE PREDMETY  

JAZYK A KOMUNIKÁCIA  

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ 

SCHOPNOSTI 

ROZVÍJANIE SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH 

ZRUČNOSTÍ 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI  

MATEMATIKA 

INFORMATICKÁ 

VÝCHOVA/INFORMATIKA 

ČLOVEK A PRÍRODA  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 

4., 8., 9., 10. ročník   

prípravný ročník, 1. 2., 3.,5., 6., 7. ročník  
 

 

 

 


