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Čo je hluchota ucha, keď myseľ počuje. 

Skutočná hluchota je hluchota mysle.            
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Organizačné zložky školy:  
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Primárne vzdelávanie  ISCED 1:  Variant A: Prípravný – 9. ročník 

Primárne vzdelávanie  ISCED 1: Variant B:Prípravný  – 10. ročník 

Primárne vzdelávanie  ISCED 1: Variant C:  Prípravný – 10. ročník 

 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Študijná forma: denná                                            Druh školy: štátna škola 

Predkladateľ: Spojená škola internátna,  

                         Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava 
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IČO: 17319153  

 

Riaditeľ školy: Mgr. Mária Benová 

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP:  RNDr. Oľga Minárová, Mgr. Adela Štrpková, Mgr. Petra 

Janočová, Mgr. Eva Kacvinská 

 

Rok aktualizácie: 2018 

Ďalšie kontakty:   http://www.zsihrdlickovaba.edu.sk/htm/kontakty.htm 
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Tel. č:  02 547 71 203, 02 547 75 900, 547 74 621   

      Fax:     02 547 77 610   

 

Zriaďovateľ: Okresný úrad Bratislava III, odbor školstva. 
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I. Všeobecná charakteristika školy 
 

1. Pohľad do histórie školy.   
Základná škola pre sluchovo postihnutých v Bratislave je najstaršou školou pre vzdelávanie 

a výchovu sluchovo postihnutých detí na Slovensku. 

Počas 180- ročnej histórie zaznamenala rozličné vývojové etapy.  

Historická rekonštrukcia vzniku a vývoja školy bola uskutočnená na základe vedeckej 

analýzy, ktoré sme mali  možnosť získať z československých, maďarských a rakúskych 

archívov, knižníc, škôl, literárnych prameňov, vychádzajúcich od roku 1799. 

 

Z historických prameňov sme zistili, že prvý ústav pre sluchovo postihnuté deti vznikol vo 

Viedni v roku 1779 a podobný ústav založili v roku 1786 aj v Prahe. 

Sluchovo postihnuté deti v Uhorsku, ktorého súčasťou bolo aj Slovensko, museli na svoj 

ústav čakať ešte ďalšie desaťročia. 

Myšlienku, založiť takýto ústav aj v Uhorsku ako prvý vyslovil už v roku 1790 Andrej 

Cházár, rodák z Jovíc pri Rožňave. V roku 1802 vo Vacove takýto ústav vznikol. 

Prvý charitatívny ústav pre sluchovo postihnuté deti vznikol v Bratislave v roku 1833 

a súčasne bol druhým takýmto ústavom v Uhorsku. 

Na Slovensku prvý ústav pre hluchonemých založil MoricMauksch v Liptovskom Mikuláši 

ako súkromný ústav v roku 1835. Pri vyučovaní volil metódu odzerania hlások a slov, teda 

zvukovú reč. Po jeho smrti vedenie ústavu prevzal jeho syn Samuel Mauksch, no pre 

nedostatok finančných prostriedkov ústav v roku 1849 zanikol.  

 

I. bratislavský ústav pre hluchonemých 1836 - 1872 

Vznik prvého bratislavského ústavu hluchonemých bol spätý s menami Jána 

Blaškoviča, rodáka z Pezinka a grófky Terézie Brunswickovej. Grófka bola mimoriadne 

vzdelaná žena, ktorá pochopila význam vzdelávania sluchovo postihnutých detí. Dala 

podnet k založeniu ústavu, ktorý viedol od 1. decembra 1836 Ján Blaškovič. Už po dvoch 

rokoch deti preukázali verejnosti, že vedia čítať, písať a počítať.  

Po 36-tich rokoch, 2. júna 1872 mestské zastupiteľstvo pre nedostatok finančných 

prostriedkov ústav zrušilo. 

 

II. bratislavský ústav pre hluchonemých 1878 – 1892 

 Vznikol ako kurz pre hluchonemých pri učiteľskom ústave v Bratislave. Viedla ho 

profesorka bratislavského učiteľského ústavu Ida Konyokiová, ktorá teóriu spájala 

s praxou. 

 

III. ústav pre hluchonemých  1905 – 1921 

 Vznikol na príkaz vlády z Budapešti. Prvým riaditeľom ústavu bol Koloman Hercsut, 

v tej dobe známy odborník a organizátor v oblasti špeciálnej pedagogiky. Vo funkcii 

riaditeľa zotrval len rok a ďalší rok tu pôsobil ako triedny učiteľ. 

Vo funkcii ho vystriedal taktiež známy odborník v oblasti špeciálnej pedagogiky Dr. Károly 

Bihari.Bihariho vo funkcii riaditeľa  v roku 1909 vystriedal skúsený pedagóg 

FerencDeschenszky. 

V roku 1919 bol ústav poštátnený a zaviedlo sa v ňom vyučovanie v materinskej reči 

namiesto maďarčiny.  

Ústav bol v roku 1921 preložený do Dubnice nad Váhom a odtiaľ do Prešova. Tým sa 

vlastne stal základom dnešnej ZŠ internátnej pre sluchovo postihnutých v Prešove. 
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IV. bratislavský ústav pre hluchonemých v roku 1929 - 1945 

 Zásluhou Spolku starostlivosti o hluchonemých vznikol v rokoch 1929 – 1945  

Štátny ústav pre hluchonemých v Bratislave.Riaditeľom ústavu bol Július Valentovič. 

V roku 1938 mal ústav 60 žiakov a 13 učiteľov 

Počas druhej svetovej vojny evakuoval do Kochanoviec pri Trenčíne. V roku 1945 sa vrátil 

späť do Bratislavy do budovy slobodárne na Železničiarskej ulici. 

Známy je stav učiteľov z roku 1943, boli to: Gejza Slaninka, Ladislav Hnaupek, Michal 

Igaz, Ľudovít Braxatoris, BertaBraxatorisová, Leopold Drábek, Gizela Ladová. 

 Po oslobodení sa stal riaditeľom ústavu mladý, agilný učiteľ Gejza Slaninka. 

S veľkým zanietením a oddanosťou humánnemu poslaniu začal realizovať stavbu novej 

školy na Hrdličkovej ulici v Bratislave. Myšlienku postaviť modernú školu pomohol 

uskutočniť inžinier architekt Kančev. 

Vyučovať sa v modernej budove školy na Hrdličkovej ulici začalo 1. septembra 1960. 

V tomto období mala škola 152 žiakov, 42 pedagogických zamestnancov a 18 

prevádzkových zamestnancov. 

 Po odchode dlhoročného riaditeľa školy Gejzu Slaninku do dôchodku v roku 1977, 

nastupuje na jeho miesto nový riaditeľ Alojz Mikla. 

V roku 1978 vzrástol počet detí a žiakov školy na 234, čo je najvyšší počet v histórii školy. 

Riaditeľ školy musel hľadať nové priestory pre umiestnenie žiakov, preto sa začalo 

s výstavbou novej materskej školy v areáli školy.Nová materská škola bola otvorená v roku 

1986.  

Počas všetkých rokov fungovania školy na Hrdličkovej ulici pribudlo v areáli školy 

dopravné ihrisko, detské ihrisko, tenisové kurty, športové ihrisko, dielne, park pred školou. 

Budova školy si neustále vyžaduje  rekonštrukcie, opravy, modernizáciu. 

Aj výchovno-vzdelávací proces prechádzal a prechádza rôznymi zmenami, ktoré prinášajú 

nové trendy a možnosti ich aplikácie do praxe a vyučovania.  

Vybudovali sa odborné a  počítačové učebne, rehabilitačná a terapeutická miestnosť. Deti 

MŠ aj ZŠ sa učia v moderne a útulne zariadených triedach.  

V súčasnosti škola na Hrdličkovej ulici poskytuje výchovu a vzdelávanie nielen sluchovo 

postihnutým deťom a žiakom, ale aj deťom a žiakom s narušenou komunikačnou 

schopnosťou a viacnásobným postihnutím.  

 

Pohľad do histórie školy na Hrdličkovej ulici 17 v Bratislave. 

riaditelia školy 

Gejza Slaninka  1945 – 1977 

Alojz Mikla  1977 – 1990 

Pavol Žilinek  1990 – 1991 

Gizela Flikingerová 1991 – 2006 

Mária Benová             2006 - 2007 

Ľubomíra Kúdelová 2007 – 2009 

Mária Benová                  2009 doteraz 

 

zástupcovia riaditeľa materskej školy 

Eva Jančálková  1978 – 1984 

Mária Juranová  1984 – 1989 

Darina Révayová  1989 – 1991 

Miroslava Zubová 1991 – 1992 

Lenka Zelenská  1992 – 1998 

Miroslava Zubová 1998 – 2007 

Michaela Janáková 2007 doteraz 

zástupcovia riaditeľa základnej školy 

Oľga Tokárová  1960 – 1984 

Mária Benová  1984 – 2009 

Oľga Minárová  2009 doteraz

  

 

vedúci vo výchove mimo vyučovania 

Ladislav Horváth  1960 – 1977 

Mária Gombošová 1977 – 1979 

Gizela Flikingerová 1979 – 1981 

Magdaléna Janoušková 1981 – 1986 

Pavol Žilinek  1986 – 1990 

Dáša Čúzyová  1991 – 1994 

Juraj Čúzy   1994 – 1995 

Monika Jankovská 1995 – 1997 

Alžbeta Szilinszká 1997 – 2010 

Božena Villinová  2010 doteraz 



Zmeny v názve školy 

Do 31.8.2000 Základná škola internátna pre nepočujúcich 

Od 1.9.2000 do 30.9.2006  Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých 

Pri 170. výročí Ministerstvo školstva SR udelilo škole v roku 2006  čestný názov  

Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Gejzu Slaninku 

 

Od 1.9.2009Spojená škola internátna 

s organizačnými zložkami 

Základná škola pre sluchovo postihnutých internátna 

Špeciálna základná škola pre sluchovo postihnutých internátna 

Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna 

Špeciálna materská škola pre sluchovo postihnutých internátna 

 

a súčasťami 

 Centrum špeciálnopedagogického poradenstva 

Školský klub detí 

Školský internát 

Školská jedáleň 

 

Organizácia tried v šk. roku 2018/2019 podľa postihnutia: 

Trieda (roč.) Počet  

žiakov 

 Triedni učitelia, 

 asistenti  učiteľa 

Triedni vychovávatelia, 

asistenti vychovávateľa 

I.A ZŠ SP (prípr.roč.) 7 PaedDr. Monika Bilická p. Kvetka Lepótová 

III.A ZŠ SP (2.roč.) 6 Mgr. Zuzana Švantnerová Mgr. Jana Červeňová 

IV.E ZŠ   (4.roč.) 6 Mgr. Silvia Královičová Bc. Martina Kubačná 

V.E ZŠ  (4.roč.) 5 Mgr. Janeta Marková Bc. Martina Kubačná 

V.A ZŠ SP  (4.roč.) 6 Mgr. Jana Červeňová Mgr. Peter Birka 

VI.A ZŠ SP (5.roč.) 5 Mgr. Miroslav Gyurek p. Erika Horváthová 

VII.A ZŠ SP  (7.8. roč.) 4 Mgr. Beáta Kralovičová p. Erika Horváthová 

VII.A ŠZŠ SP(4.5.6.7.roč.) 8 MgA. Denisa Gálová 

p. Daniela Vozárová 

Božena Záhorcová 

VIII.A.ŠZŠ SP  

(pr.1.3.6.7.9.roč.) 

7 Mgr. Daniela Borovská – učit. 

p.KatkaMičíková– asist. 

Zuzana Kopasová 

Oľga Polúchová – asist. 

XII.A ŠZŠ SP (7.8.roč.) 4 Mgr. Ľubomíra Gáliková Mgr. Zuzana Hobrľová 

I.A ZŠ NKS (pr.r) 8 Mgr. Dana Odzganova Mgr. Jana Fraňová 

II.A ZŠ NKS (1.roč.) 8 Mgr. Viera Osuská Mgr. Eva Gabrišová 

III.A ZŠ NKS (2.roč.) 8 Mgr. Adela Štrpková 

p. Daniela Vozárová 

P. Ivica Gáliková 

V.B ZŠ NKS (pr.2.roč.) 7 Mgr. Sylvia Pribulová 

Mgr. Andrea Slneková 

Mgr. Dušan Švirik 

IV.A ZŠ NKS (2.roč.) 6 Mgr. Eva Kacvinská Ivica Gáliková 

V.A ZŠ NKS (4.roč.) 5 Mgr. Petra Janočová 

Mgr. Andrea Slneková. 

Mgr. Dušan Švirik 

VII.A ZŠ NKS (5.6.roč.)         7 Mgr. Gabriela Šaturová Mgr. Štefan Ľupták 

IX.A ZŠ NKS (7.roč.)        5 Mgr. Jakub Homola Mgr. Štefan Ľupták 

X.A ZŠ NKS (8.9.roč.)       4 Mgr. Jana Fraňová 

 

Mgr. Zuzana Hobrľová 

Spolu žiakov 116   

Spolu tried 19   
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2. Charakteristika žiakov 
Žiakmi školy sa môžu stať:    

 deti  so sluchovým postihnutím,  

 deti s narušenou komunikačnou schopnosťou,  

 deti s viacnásobným postihnutím (žiaci s mentálnym postihnutím a niektorým 

z horeuvedených postihnutí), 

 intaktní žiaci – vzdelávaní v experimentálnych triedach. 

z Bratislavského kraja, Trnavského kraja, Trenčianskeho kraja, Nitrianskeho kraja, ale 

v prípade záujmu rodičov i z ďalších krajov.     

 

Charakteristika žiakov so sluchovým postihnutím. 

 Žiaci so sluchovým postihnutím sú 

 nepočujúci žiaci,  

 nedoslýchaví žiaci,  

 žiaci s kochleárnym implantátom.  

 Nepočujúci žiaci sú žiaci u ktorých nastalo sluchové postihnutie v ranom veku (pre-

peripostnatálnom veku), pred osvojením reči (v prelingválnom veku) v takej miere, že úplne 

stratili sluch alebo sluchové postihnutie je veľmi ťažké. Nepočujúci žiaci  sú aj takí žiaci, ktorí 

stratili sluch v dôsledku ochorenia, úrazu či nesprávnej liečby v neskoršom veku. Strata sluchu 

u žiakov je taká veľká, že ani pri použití načúvacieho prístroja nie sú schopní identifikovať a 

diferencovať hovorenú reč. Sluchové postihnutie môže byť vrodené alebo získané.  

 Nedoslýchaví žiaci sú žiaci u ktorých poškodenie sluchového orgánu spôsobuje narušenie 

sluchového vnímania do takej miery, že pomocou načúvacieho prístroja môžu vnímať hovorenú 

reč (podľa druhu a stupňa sluchového postihnutia) a aj keď obmedzene auditívnou spätnou 

väzbou môžu kontrolovať vlastnú reč. Sluchové postihnutie môže byť vrodené alebo získané.  

 Žiaci s kochleárnym implantátom (KI) sú žiaci s vnútroušnou implantáciou. Individuálne 

dispozície a individuálne možnosti vývinu u žiakov sú rozličné.  

Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že najlepšie vyhliadky na osvojenie si hovoreného jazyka 

majú žiaci, ktorým bol KI voperovaný v ranom a predškolskom veku. Pokiaľ sa týmto žiakom 

poskytne adekvátna lekárska a špeciálnopedagogická starostlivosť, väčšina týchto žiakov sa 

dobre orientuje sluchom. Hovorenej reči rozumejú na základe sluchového vnímania.  

 Iná je situácia u žiakov, ktorých operovali v školskom veku. Títo žiaci si musia osvojiť 

sluchové vzory a stratégie počutia prostredníctvom sluchovej výchovy (prípadne rečovej a 

sluchovej výchovy).  

 Vo vzdelávaní tejto skupiny žiakov so sluchovým postihnutím sa do popredia dostáva 

tréning sluchového vnímania a pozornosti. 

 Žiaci so sluchovým postihnutím, ktorý majú  i ďalšie pridružené postihnutie (telesné, 

zrakové, poruchy učenia, správania, motoriky, vnímania, pozornosti ap.). Týchto žiakov 

odporúčame vzdelávame podľa individuálnych vzdelávacích programov. 

 

Charakteristika žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

Sú to takí žiaci: 

 ktorí z rôznych príčin zaostávajú za prirodzeným vývinom reči, a to nielen v oblasti 

výslovnosti, ale aj v rozvoji vetnej skladby, slovnej zásoby, zrakového a sluchového 

vnímania, oromotoriky 

 ktorí sa vo svojom prirodzenom fyziologickom vývine potrebujú len správne 

nasmerovať v snahe zabrániť vzniku neskorších možných porúch výslovnosti 

 ktorí majú problémy s artikuláciou hlások a tieto problémy môžu byť príčinou ich 

školskej neúspešnosti 
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 s hlasovými ťažkosťami, spôsobenými jednak organickými zmenami na hlasivkách 

alebo nesprávnym a nešetrným využívaním hlasových techník 

 s narušenou plynulosťou reči – zajakavosťou – ktorá ak nie je včas podchytená, môže 

prerásť do ťažkej formy a spôsobiť dlhodobé problémy. 

Ak chceme definovať žiaka s NKS, treba najskôr vymedziť samu komunikačnú schopnosť: ide 

o schopnosť človeka vedome a podľa patričných noriem používať jazyk ako systém znakov a 

symbolov v celej jeho komplexnosti a vo všetkých jeho formách a to za účelom realizovania 

určitého komunikačného zámeru. Komplexnosť znamená, že táto schopnosť zahŕňa všetky 

jazykové roviny (fonetickofonologickú, lexikálno-sémantickú, morfologicko-syntaktickú, 

pragmatickú...); pokiaľ ide o formy, komunikačná schopnosť zahŕňa všetky spôsoby 

komunikovania (napríklad hovorený, grafický, neverbálny spôsob komunikácie). 

O NKS hovoríme vtedy, ak niektorá rovina jazykových prejavov (alebo niekoľko rovín 

súčasne) človeka interferuje s jeho komunikačným zámerom. 

Jednotlivé druhy NKS možno analyzovať v rozličných koncepciách, v rámci rozličných teórií 

a v rozličných kontextoch. Pre naše potreby bude najjednoduchšie uplatniť nozologické 

hľadisko. Z tohto aspektu rozlišujeme viacero základných druhov NKS, ktoré sa potom v rámci 

Medzinárodnej klasifikácie chorôb členia na konkrétne diagnózy: 

- vývinová bezpečnosť – narušený vývin reči; 

- získaná orgánová bezpečnosť – afázia; 

- získaná psychogénna bezpečnosť- mutizmus, elektívnymutizmus; 

- narušenie zvuku reči – fufnavosť; 

- narušenie plynulosti reči – zajakavosť, brblavosť; 

- narušenie článkovania reči – dyslália, dyzartria; 

- poruchy hlasu – dysfónia, afónia; 

- kombinované chyby a poruchy reči – súčasný výskyt viacerých druhov narušenej 

- komunikačnej schopnosti; 

- symptomatické poruchy reči: NKS pri iných, dominujúcich postihnutiach, ochoreniach, 

- narušeniach - napr. pri sluchovom postihnutí, detskej mozgovej obrne; 

- narušenie grafickej stránky reči: agrafia, alexia, akalkúlia, dyslexia, dysortografia, dysgrafia, 

- dyskalkúlia.(Lechta In: Kerekrétiová a kol.,2009) 

 

Charakteristika žiakov s vývinovými poruchami učenia 

Medzinárodná klasifikácia chorôb - 10. revízia v kapitole poruchy psychického vývinu (F 

80 - 89) uvádza špecifické poruchy školských zručností (F 81):  

- F 81.0 špecifická porucha čítania (dyslexia)  

- F 81.1 špecifická porucha hláskovania (dysortografia) 

- F 81.2 špecifická porucha aritmetických schopností (dyskalkúlia) 

- F 81.3 zmiešaná porucha školských zručností (kombinácia dyskalkúlie s dyslexiou 

alebo dysortografiou)  

- F 81.8 iné vývinové poruchy školských zručností (dysgrafia) 

- F 81.9 nešpecifikovaná vývinová porucha školských zručností (neschopnosť učiť sa)  

Medzi zriedkavejšie sa vyskytujúce dysfunkcie patrí:  

- dysmúzia (problémy s rozoznávaním tónov, melódií, spievaním ap.), 

- dyspraxia (problémy pri vykonávaní účelových pohybov, neobratnosť),  

- dyspinxia (porucha výtvarných schopností). 

Uvedené delenie je teoretické, jednotlivé poruchy sa pomerne často vyskytujú vo vzájomnej 

kombinácii. 

Sú to poruchy vývinu školských zručností, pri ktorých je nadobúdanie zručností obmedzené 

od skorých vývinových štádií. Vznikajú na základe dysfunkcií centrálnej nervovej sústavy.  
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Školský zákon používa termín „žiaci s vývinovými poruchami učenia“, staršie pedagogické 

materiály a zdravotnícka literatúra používa termín „špecifické poruchy učenia“, „špecifické 

vývinové poruchy učenia“. 

 

Charakteristika žiakov s poruchami aktivity a pozornosti 

Poruchy aktivity a pozornosti patria podľa MKCH-102 do F90 HYPERKINETICKÉ 

PORUCHY. Je to skupina porúch charakterizovaná skorým vznikom (zvyčajne v prvých 

piatich rokoch života), neschopnosťou vydržať pri činnosti vyžadujúcej kognitívnu účasť, 

tendenciou prechádzať z jednej činnosti na druhú bez ich dokončenia a dezorganizovanou, 

nedostatočne regulovanou a nadmernou aktivitou. Môžu sa pridružovať aj viaceré ďalšie 

abnormality. Hyperkinetické deti sú často bezohľadné a impulzívne, náchylné na úrazy a často 

sa dostávajú do disciplinárnych problémov, skôr pre neúmyselné porušovanie pravidiel ako pre 

úmyselný vzdor. Ich vzťahy s dospelými sú často sociálne dezinhibované, bez normálnej 

ostražitosti a rezervovanosti. Sú nepopulárne medzi inými deťmi a môžu sa dostať do izolácie. 

Časté je zhoršenie poznávacej schopnosti a neúmerne časté sú špecifické oneskorenia vo vývine 

motoriky a reči. Sekundárne komplikácie zahŕňajú asociálne správanie a nízke sebahodnotenie. 

F90.0 Porucha aktivity a pozornosti Nedostatok pozornosti • porucha s hyperaktivitou • 

hyperaktívna porucha • syndróm s hyperaktivitou.  Nezahŕňa: hyperkinetickú poruchu spojenú 

s poruchou správania (F90.1) V odbornej literatúre sa stretávame aj s pojmami ADHD a ADD. 

ADD – Je vývinová porucha pozornosti s normálnou aktivitou, bez hyperaktivity (syndróm 

deficitu pozornosti). ADHD – Je vývinová porucha charakterizovaná veku dieťaťa 

neprimeraným stupňom pozornosti, rozptýlenou pozornosťou s hyperaktivitou. – Porucha 

pozornosti spojená s hyperaktivitou a impulzivitou. – Porucha pozornosti a koncentrácie 

spojená s agresivitou. – Porucha pozornosti a koncentrácie bez agresivity.  

 

Charakteristika žiakov s poruchami správania 

Pod poruchami správania rozumieme skupinu porúch premietajúcich sa najmä do 

sociálnych vzťahov jednotlivca a spoločnosti, kde dochádza opakovane a trvalo k aktívnemu a 

závažnému porušovaniu spoločensky akceptovaných morálnych alebo aj právnych noriem, 

pričom jedinec ešte nie je alebo v plnom rozsahu nie je právne zodpovedný. Vznik a vývin 

porúch správania je komplexne podmienený mnohými faktormi, u väčšiny prípadov majú 

primárny význam činitele sociálneho charakteru. V prípade, že je porucha správania 

kombinovaná s poruchou aktivity a pozornosti, ide o poruchu správania hyperkinetickú 

(MKCH – 10)5 . 

 

Charakteristika žiakov s mentálnym postihnutím 

Mentálne postihnutie je súčasťou V. kapitoly MKCH-10 Duševné poruchy a poruchy správania 

po číslom F70-F79. Za mentálne postihnutie sa pokladá zastavenie alebo nedokončenie 

vývinového intelektu. Porucha sa prejavuje počas vývinovej periódy a charakterizuje ju najmä 

poškodenie schopností patriacich k celkovej úrovni inteligencie, t.j poznávacích, jazykových, 

pohybových a sociálnych schopností. Postihnutie sa vyskytuje s inými psychickými či 

somatickými poruchami alebo bez nich. 

 

h) Charakteristika žiakov s viacnásobným postihnutím 
Viacnásobné postihnutie je multifaktoriálny, multikauzálny a multisymptomatologicky 

podmienený fenomén, ktorý je dôsledkom súčinnosti participujúcich postihnutí, či narušení. 

Ich interakciou a vzájomným prekrývaním vzniká tzv. „synergický efekt“, t.j. nová kvalita 

postihnutia. (Š. Vašek, 1999) 

Viacnásobné postihnutie netvorí jednoduchý súčet dominujúceho a pridruženého postihnutia, 

ale ide o kvalitatívne odlišnú špecifickú jednotku. Z toho vyplýva potreba novej kvality 
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odbornej starostlivosti, spolupráca viacerých špecialistov a určenie koordinujúcej osoby. V 

zmysle § 94 ods. 2 písmeno k) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 

245/2008 Z.z.) sa pri výchove a vzdelávaní žiakov s viacnásobným postihnutím postupuje 

podľa vzdelávacieho programu žiakov s viacnásobným postihnutím. 

V populácii žiakov s viacnásobným postihnutím je najviac takých žiakov, u ktorých sa 

kombinuje mentálne postihnutie s iným postihnutím. 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. Špecifické predmety podľa konkrétnej kombinácie postihnutia sa zaraďujú 

do školského vzdelávacieho programu alebo sa žiak s viacnásobným postihnutím vzdeláva 

podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 

Z.z., ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v 

kombinácii s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov 

na: 

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

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

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

žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, Vzdelávací program 

pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím je súčasťou štátnych vzdelávacích 

programov pre deti a žiakov bez zdravotného znevýhodnenia. Vzdelávací program pre 

žiakov s viacnásobným postihnutím charakterizuje výchovu a vzdelávanie a vymedzuje 

špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o túto skupinu žiakov. 

 

f) Charakterisika žiakov s autizmom  alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

(bez mentálneho postihnutia) 

Do skupiny pervazívnych vývinových porúch (F84) sú podľa MKCH-10-SK- 2016)1 zahrnuté 

nasledovné diagnostické kategórie: Detský autizmus (F84.0), Atypický autizmus (F84.1), 

Rettov syndróm (F84.2), Iná detská dezintegračná porucha (F84.3), Hyperaktívna porucha 

spojená s duševnou zaostalosťou a stereotypnými pohybmi (F84.4), Aspergerov syndróm 

(F84.5), Iná pervazívna vývinová porucha (F84.8), Pervazívna vývinová porucha, bližšie 

neurčená (F84.9). 

Výchova a vzdelávanie žiaka s AU alebo PVP (bez MP) sa uskutočňuje podľa individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho programu , ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským 

zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. 

Žiak s AU alebo PVP (bez MP) sa vzdeláva podľa rámcového učebného plánu príslušnej školy 

v ktorej sa vzdeláva. Obsah vzdelávania však vychádza zo vzdelávacieho programu pre žiakov 

s žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho 

postihnutia) pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie. Škola je povinná zabezpečiť 

žiakovi odborné vzdelávanie špecifických vyučovacích predmetov Rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti a sociálnych zručností (RSO), Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie( 

RGP). Rámcový obsah špecifických vyučovacích predmetov RKS a SZ a RGZ a P, je prílohou 

tohoto vzdelávacieho programu (Príloha 1) Špecifické vyučovacie predmety sa budú realizovať 

v kmeňovej triede súbežne s predmetmi KMN a ILI. 

Výchova a vzdelávanie žiaka s AU alebo PVP (bez MP) sa realizuje podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu.  
 

g) Charakteristika žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím 
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Pri výchove a vzdelávaní žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím ide o žiakov s rôznymi 

diagnostickými kategóriami a z toho vyplývajúcimi symptómami, ktoré zásadne ovplyvňujú 

nielen aktuálny vzdelávací proces, ale aj ich výchovu. Obsah a ciele jednotlivých vyučovacích 

predmetov je potrebné prispôsobovať individuálnym osobitostiam každého žiaka. Obsah 

vzdelávania pre žiakov s autizmom je vytvorený na troch úrovniach. Prvá úroveň zahŕňa 

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

požiadavky. Vzhľadom na autizmus alebo ďalšie pervazívne vývinové poruchy je potrebné 

zdôrazniť, že voľba úrovne (obsahu vzdelávania) sa nemôže riadiť diagnostikovaným stupňom 

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

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

druhej úrovne obsahu vzdelávania príslušného vyučovacieho predmetu, ale pedagóg zvolí pre 

neho tú úroveň, ktorú je na základe svojich predpokladov schopný zvládať. 

Pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím nie sú určené vzdelávacie štandardy pre jednotlivé ročníky, ktoré by bolo nutné 

splniť pre postup do ďalšieho ročníka.  

Výchova a vzdelávanie žiaka s AU alebo PVP s mentálnym postihnutím sa uskutočňuje podľa 

individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (ďalej aj „IVVP“), ktorý vypracúva 

škola v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. 

 

 

3. Charakteristika pedagogického zboru úseku ZŠ a ŠZŠ 
Učiteľský kolektív má 27 plne kvalifikovaných špeciálnych pedagógov (z toho sú štyria 

pedagógovia s ťažkým sluchovým postihnutím)  a 4 pedagogických asistentov. Vzdelávanie 

odborných  predmetov: slovenský jazyk, komunikačné zručnosti, anglický jazyk, matematika, 

informatika, a výchovných predmetov: telesná a športová výchova, etická výchova, technika  je 

zabezpečené učiteľkami a učiteľmi s príslušnou aprobáciou. Plne kvalifikovanými logopédmi 

je zabezpečené rozvíjanie a náprava reči našich žiakov. Pri riešení problémov žiakov pomáha 

školská psychologička a liečebná pedagogička. 

Pre zabezpečenie dobrej komunikácie so žiakmi so sluchovým postihnutím si noví členovia 

pedagogického zboru osvojujú základy posunkového jazyka do jedného roka od nástupu do 

našej školy.  

 

 

4. Organizácia prijímacieho konania 
Podmienkou prijatia žiaka do základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím 

alebo s narušenou komunikačnou schopnosťou je psychologická, logopedická 

a špeciálnopedagogická diagnostika v centre špeciálnopedagogického poradenstva.   

V prípade potreby sa vyžaduje aj odborná lekárska diagnostika (neurológ, psychiater, 

foniater, ORL a pod.). 

 

 

5. Aktuálne dlhodobé projekty  
 Projekt   Opačnej integrácie v experimentálnych triedach. 

 Projekt  Celoslovenská súťaž žiakov so sluchovým postihnutím v jazykových 

spôsobilostiach a v matematike s medzinárodnou účasťou. Projekt sa realizuje 

v priestoroch školy každý rok už od r. 1999. Cieľom projektu je motivácia  sluchovo 

postihnutých žiakov. Projekt sa realizuje cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, v spolupráci s Občianskym združením  GALANT. 

 

 

http://www.mvssp.sk/content/show/1001?lang=1
http://www.mvssp.sk/content/show/1001?lang=1
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6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
V septembri 2014 sa konala nová voľba delegátov do Rady školy na nové funkčné 

obdobie. Boli zvolení štyria delegáti za zástupcov rodičov, dvaja delegáti za pedagogických 

pracovníkov, jeden delegát za nepedagogických zamestnancov, štyria delegáti za Odbor 

školstva OÚ, jeden  delegát za správu obce a jeden delegát za iný výchovno-vzdelávací subjekt. 

Do funkcie predsedníčky Rady školy bola zvolená Mgr. Jana Fraňová. 

Stručná informácia o činnosti Rady školy  

 Predsedníčka Rady školy sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutí gremiálnych porád 

a stravovacej komisie. 

 Rada školy plní na škole funkciu poradného a kontrolného orgánu. 

 Rada školy sa v spolupráci s vedením školy zaoberá pripomienkami týkajúcimi sa 

fungovania školy. 

Informácie  o metodickom združení - poradnom orgáne riaditeľa školy: 

Poradný orgán riaditeľa školy ZŠ, ŠZŠ: 

 Metodické združenie  špeciálnej pedagogiky viacnásobne postihnutých. 

 Metodické združenie spoločenskovedných predmetov (SJL, ANJ, KMN, ILI, VLA, 

DEJ, ETV, VYV, HUV, DRA). 

 Metodické združenie prírodovedných predmetov (MAT, INF, PVO, PDA, BIO,  

FYZ, CHE, TSV, ZTV). 

Charakteristika systému práce poradného orgánu a hlavné úlohy: 

Metodické združenie pracuje podľa chválených plánov, ktoré boli vypracované v zmysle 

hlavných úloh  plánu práce školy pre výchovno-vzdelávaciu oblasť. 

Metodické združenia sa zaoberajú: 

 inováciou metodík práce so sluchovo postihnutými žiakmi, so žiakmi s narušenou 

komunikačnou schopnosťou, s viacnásobne postihnutými žiakmi a žiakmi s autizmom, 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia .  

 depistážou a diagnostikou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

 využívaním IKT a interaktívnej tabule  vo vyučovacom procese. 

 

 Operatívne porady 

 

Spolupráca s inými subjektmi:  

Naše školské zariadenie pri tvorbe a realizácii projektov spolupracuje s: 

 Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave - Katedrou špeciálnej 

pedagogiky, 

 Štátnym pedagogickým ústavom – Oddelením špeciálnej pedagogiky, 

 Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, 

 Pedagogickou a sociálnou akadémiou PaSA z Bratislavy – ktorej pomáha pri 

zabezpečovaní odbornej praxe,  

 Občianskym združením  GALANT, 

 všetkými školami nášho typu v Slovenskej republike v Levoči, v Prešove, Kremnici, 

Lučenci, Bratislave a tiež v zahraničí: Budapešti, Brne, Prahe, Ostrave, Valašskom 

Meziříčí, Hradci Králové, ...   

 

Spolupráca s rodičmi:  

Rodičia sú pravidelne pozývaní na triedne aktívy, na plenárnu schôdzu a sú pravidelne 

informovaní o správaní a výsledkoch žiakov. V prípade nutnosti sa rodičom poskytujú odborné 

rady, konzultácie a odborná pomoc pri deťoch.  
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7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 
Škola je priestranná, má veľkú telocvičňu, malú rehabilitačnú telocvičňu, bazén, dve 

IKT-učebne, tri logopedické miestnosti, školské dielne, relaxačno – rehabilitačnú miestnosť 

SNOEZELEN, spoločenskú miestnosť, ktorú využíva na besedy a rôzne spoločenské akcie, 

knižnicu, klubovne, herne, internát, ... 

Škola je veľmi dobre vybavená výpočtovou technikou, má  5 interaktívnych tabúľ, učebné  

pomôcky pravidelne obnovuje a vymieňa za modernejšie učebné pomôcky, čo umožňuje 

tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. 

Postupne sa škola obnovuje a modernizuje, vymenili sa okná na internáte,  v škole,   

zrekonštruoval sa bazén, balkóny, sociálne zariadenia a sprchy, mení sa žiacky nábytok 

v triedach, predovšetkým lavice, stoličky, zabezpečujú sa keramické tabule, postupne sa mení 

podlahová krytina ...  

 

 

8. Škola ako životný priestor 
Vo vestibule školy a na stenách chodieb sa nachádzajú nástenky, ktoré prinášajú pre 

rodičov informácie o aktuálnych aktivitách školy a školských projektoch. Okrem toho sa vo 

vestibule a na chodbách škôl nachádza veľké množstvo črepníkových kvetín, ktoré dotvárajú 

príjemné prostredie školy.  

Bohatá výzdoba na nástenkách a množstvo kvetov sa nachádza aj v jednotlivých triedach 

školy. V triedach 1. stupňa  sú zriadené aj relaxačné kútiky.  

Vzhľadom k charakteru školy sú medzi pedagógmi a žiakmi vynikajúce vzťahy, 

pedagógovia väčšinou pristupujú k žiakom ako k svojim deťom. Na jednej strane sú na nich 

prísni, aby ich čo najlepšie pripravili do života a na strane druhej sa snažia pre nich vytvoriť čo 

najlepšie podmienky v škole, triede. Bežne hľadajú sponzorov na zakúpenie kvalitných 

pomôcok, na výlety, exkurzie a školy v prírode.   

 

 

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní 
Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy: 

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

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

osvetlenie, vykurovanie),  

– priestor pre ošetrenie úrazu a ku krátkodobému pobytu zraneného, resp. chorého žiaka,  

– výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná kontrola z      

hľadiska bezpečnosti,  

– lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na rýchlu 

zdravotnú pomoc, linku dôvery, políciu,  

– zabezpečený vhodný pitný a stravovací režim,  

– 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 škole sú v priestoroch na vyučovanie vytvorené bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky, 

každý rok sú zamestnanci a žiaci poučovaní o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti 

požiaru, prebiehajú pravidelné kontroly elektrických i plynových rozvodov a promptne sa 

odstraňujú zistené prípadné nedostatky. 

 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

http://zsihrdlickova.edupage.org/album/?#gallery/94
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1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania ) 
1. 1. Základný cieľ  školy smerom ku žiakom:   
 Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, rozvoju osobnosti  

žiaka z hľadiska sociálneho, emocionálneho a poznávacieho, rozširovanie  jeho zručností 

so zreteľom  na čítanie s porozumením, a to  v optimálnom súlade s jeho individuálnymi 

schopnosťami a možnosťami.   

 V duchu humanistických princípov škola  podporuje u každého žiaka rozvoj jeho talentu 

a záujmov, jeho vnútornej motivácie,  emocionálnej inteligencie a sociálneho cítenia. 

Každému žiakovi umožňuje zažívať úspech v tom, v čom je dobrý.  

 Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami každoročne vypracováva 

podľa ich potrieb individuálne výchovnovzdelávacie programy a podľa možností pracuje 

s nimi individuálne.  

 

1.2. Základný cieľ školy smerom k pedagógom:   
 Podpora vytvorenia dobrého a kooperujúceho kolektívu pedagógov, posilňovanie úlohy 

a motivácie všetkých pedagógov, podpora ich profesijného a odborného rastu,  zavádzanie 

nových foriem práce a metód.  

 Podpora vyučovania pomocou didaktickej techniky, IKT a interaktívnej tabule.  

 Zapájanie kolektívu pedagógov do  projektov, spolupráce s inými školami podobného typu 

u nás i v zahraničí, s pedagogickou fakultou, ŠPÚ, s občianskymi združeniami pre podporu 

sluchovo postihnutých žiakov, žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

s viacnásobným postihnutím, ... 

 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 
Analýza stavu: 

Silné stránky školy:     

 Individuálny prístup pedagógov ku žiakom, 

 akceptácia možností jednotlivých žiakov, 

 zapájanie sa školy do projektov, 

 tvorivá práca pedagogického kolektívu, 

 spolupráca s PdF UK, ŠPÚ, inými školami, 

 kvalifikovaný kolektív zamestnancov, 

 účasť a dobré umiestnenia na súťažiach, 

 široká ponuka záujmových útvarov, 

 IKT – počítačové učebne. 

 

Slabé stránky školy:  

 Viac ročníkov v rámci jednej triedy, 

 dominancia učiteľa na hodine, 

 veľa školských aktivít a akcií na úkor vyučovania. 

 

 

 

 

3. Profil absolventa  

 
a. Profil absolventa so sluchovým postihnutím 
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 Absolvent primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa vzdelania so sluchovým 

postihnutím máosvojené kľúčové kompetencie (spôsobilosti), ktoré zodpovedajú profilu 

absolventa primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa vzdelania s prihliadnutím na jeho 

sluchové postihnutie.  

V oblasti sociálnych komunikačných kompetencií  spôsobilostí) absolvent nižšieho 

sekundárneho stupňa vzdelania, s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia  

 dokáže primerane komunikovať v slovenskom a v anglickom jazyku,  

 dokáže primerane svojim potrebám komunikovať v posunkovom jazyku.  

 

V ďalších oblastiach absolvent primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa vzdelania s 

prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia má osvojené aj tieto kompetencie:  

 V oblasti kompetencií (spôsobilostí) riešiť problémy absolvent primárneho a nižšieho 

sekundárneho stupňa vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom 

najbližšom okolí, ktoré vyplývajú aj zo sluchového postihnutia, adekvátne svojej úrovni 

navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti.  

 V oblasti sociálnych a personálnych kompetencií (spôsobilostí) absolvent primárneho a 

nižšieho sekundárneho vzdelania vie primerane veku používať svoje kompenzačné 

schopnosti.  

 V oblasti pracovných kompetencií (spôsobilostí) absolvent nižšieho sekundárneho stupňa 

vzdelania si dokáže stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy a s 

prihliadnutím na sluchové postihnutie, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne 

pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov.  

 V oblasti kompetencií (spôsobilosti) smerujúcej k iniciatívnosti a podnikavosti absolvent 

primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa vzdelania dokáže využívať technické 

komunikačné pomôcky a technológie, ktoré mu pomáhajú prekonať komunikačnú 

bariéru.  

 Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií žiaka so sluchovým postihnutím tvorí 

základný predpoklad pre prekonanie negatívnych dôsledkov sluchového postihnutia pre ďalší 

rozvoj v následných stupňoch vzdelávania resp. úspešnú inklúziu. 

 

b. Profil absolventa s narušenou komunikačnou schopnosťou  

1. Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť 

schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v 

škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické 

zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy. 

 Je schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií. 

 Ovláda slovenský jazyk, vyjadruje sa písomne, ústne vyjadrovanie zodpovedá druhu a 

stupňu narušenej komunikačnej schopnosti. 

 Pozná metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutuje o 

prírodovedných otázkach, uplatňuje ekologické prístupy pri riešení problémov. 

 Vníma dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo 

všeobecných dejín. 

 Ovláda základy dvoch svetových jazykov. 

 Je schopný vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy. 

 Je pripravený na štúdium na strednej škole, je si vedomý svojich kvalít , aby sa mohol 

neskôr uplatniť v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život 

 

c. Profil absolventa s mentálnym postihnutím 
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Absolvent primárneho stupňa vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, 

matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti. 

Absolvent programu primárneho vzdelávania s daným stupňom mentálneho postihnutia 

disponuje na primeranej úrovni s kľúčovými kompetenciami. 

 

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s mentálnym postihnutím má osvojené 

tieto kľúčové kompetencie: 

-V oblasti rozvoja sociálnych komunikačných kompetencií pripravujeme žiakov na zvládnutie 

komunikácie s inými ľuďmi.  

-V oblasti matematického a prírodovedného myslenia, vytvárame u žiaka pozitívny postoj 

k matematike, netolerujeme znečisťovanie a ničenie prírody. 

-Pre utváranie a rozvíjanie kompetencií v oblasti informačných a komunikačných technológií 

postupujeme tak že u žiakov formujeme prístup pri vyučovaní TIS. Žiakov zapájame do 

výtvarných súťaží v kreslení na PC. 

-Kompetencie učiť sa učiť sa formujeme a posilňujeme rôznymi aktivitami a zásadami. 

-Pri formovaní a rozvíjaní kompetencie riešiť problém učíme žiakov asertívnemu správaniu, 

rolovými hrami a komunikačným tréningom smerujeme k vytváraniu pozitívnych vzorov 

správania. 

-V rámci utváraní osobných sociálnych a občianskych spôsobilosti netolerujeme prejavy 

sociálno-patologického správania, prejavy rasizmu, agresívne, hrubé či vulgárne správanie 

žiakov. 

-Vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry podporujeme žiakov účasťou na 

súťažiach umeleckého zamerania, exkurziami a vychádzkami. Vytvárame priestor prejaviť 

svoju osobnosť umeleckými prostriedkami. 

 

d. Profil absolventa s vývinovými poruchami učenia, s poruchami pozornosti a aktivity 

alebo poruchami správania 

Žiak s VPU, s poruchami pozornosti, aktivity alebo poruchami správania  po 

absolvovaní základnej školy disponuje na veku primeranej úrovni rovnakými kľúčovými 

kompetenciami, ako absolvent primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa školského 

vzdelávania v základnej škole.  

Vzdelávacie štandardy pre žiakov s VPU sú rovnaké ako pre žiakov bez zdravotného 

znevýhodnenia primárneho vzdelávania alebo nižšieho stredného vzdelávania. Vzdelávacie 

oblasti sú však doplnené o oblasť ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA, do ktorej sú 

zaradené špecifické vyučovacie predmety individuálna logopedická intervencia (ďalej aj 

„ILI“) a rozvíjanie špecifických funkcií (ďalej aj „RŠF“). Rámcový obsah vzdelávania 

špecifického vyučovacieho predmetu ILI a RŠF určuje samostatný dokument, ktorý je prílohou 

tohto vzdelávacieho programu. (Príloha 3, 4) Špecifické vyučovacie predmety sa budú 

realizovať v kmeňovej triede súbežne s vyučovacími predmetmi KMN a ILI.  

 Obsah aktivít, ktoré vykonáva špeciálny pedagóg musí byť v súlade s mentálnymi a 

komunikačnými schopnosťami žiaka, bez ohľadu na fyzický vek.  

Čiastočné plnenie jednotlivých výkonov vzdelávacieho štandardu je potrebné 

zaznamenať v individuálnom výchovno-vzdelávacom programe žiaka. Dosiahnuté výkony sú 

limitované samotným narušením komunikačnej schopnosti a VPU, a preto nemôžu byť 

ustanovené štandardy pre špecifický vyučovací predmet ILI a RŠF.  

Pre žiakov s poruchami správania je do vzdelávacích oblastí začlenená oblasť 

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA, do ktorej je zaradený špecifický vyučovací 

predmet a terapeuticko-korekčné cvičenia (TKC). Špecifický vyučovací predmet sa bude 

realizovať v kmeňovej triede súbežne s vyučovacími predmetmi KMN a ILI. Rámcový obsah 
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špecifického vyučovacieho predmetu TKC, je prílohou tohoto vzdelávacieho programu 

(Príloha 5 ) 

 Vzdelávacie štandardy pre žiakov s poruchami správania sú rovnaké ako pre žiakov bez 

zdravotného znevýhodnenia. Plnenie výkonového štandardu však môže byť ovplyvnené 

závažnosťou poruchy správania žiaka. Prípadné, čiastočné plnenie jednotlivých výkonov 

vzdelávacieho štandardu, v konkrétnom vyučovacom predmete je potrebné zaznamenať 

v individuálnom výchovno-vzdelávacom programe žiaka. 
Pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti je do vzdelávacích oblastí pre primárne vzdelávanie 

začlenená oblasť ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA, do ktorej je zaradený špecifický 

vyučovací predmet terapeuticko-korekčné cvičenia (TKC). Špecifický vyučovací predmet sa bude 

realizovať v kmeňovej triede súbežne s predmetmi KMN a ILI. Rámcový obsah špecifického 

vyučovacieho predmetu TKC, je prílohou tohoto vzdelávacieho programu (Príloha 6 ) 

Vzdelávacie štandardy pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti sú rovnaké ako pre 

žiakov bez zdravotného znevýhodnenia. Plnenie výkonového štandardu však môže byť 

ovplyvnené závažnosťou poruchy aktivity a pozornosti žiaka. Prípadné čiastočné plnenie 

jednotlivých výkonov vzdelávacieho štandardu v konkrétnom vyučovacom predmete je 

potrebné zaznamenať v individuálnom výchovno-vzdelávacom programe žiaka. 

Žiaci  s vývinovými poruchami učenia, s poruchami pozornosti a aktivity alebo 

poruchami správania sú vzdelávaní podľa rámcového učebného plánu a učebných  osnov ŠkVP  

Spojenej školy internátnej, Hrdličkova 17, Bratislava, ktorý vychádza zo VP pre žiakov 

s narušenou komunikačnou schopnosťou pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie 

(Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 

pod číslom 2016-14674/20272:10-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016) 

Špecifické vyučovacie predmety Prevencia sociálno-patologických javov, 

Terapeuticko-korekčné cvičenia a Rozvíjanie špecifických funkcií sa budú realizovať 

v kmeňovej triede  súbežne s predmetom ILI a komunikačných zručností. 

 

e. Profil absolventa s autizmom  alebo ďalšími pervazívnymi poruchami bez mentálneho 

postihnutia 

Vzdelávacie štandardy pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami (bez mentálneho postihnutia) sú rovnaké ako pre žiakov bez zdravotného 

znevýhodnenia.  

Plnenie výkonového štandardu je však ovplyvnené konkrétnou diagnostickou kategóriou 

pervazívnej vývinovej poruchy a z toho vyplývajúcich individuálnych schopností a možností 

žiaka. Čiastočné plnenie jednotlivých výkonov vzdelávacieho štandardu, resp. ich neplnenie 

vôbec, v konkrétnom vyučovacom predmete je zaznamenané v individuálnom vzdelávacom 

programe žiaka. 

Žiaci  s autizmom  alebo ďalšími pervazívnymi poruchami bez mentálneho postihnutia sú 

vzdelávaní podľa rámcového učebného plánu a učebných  osnov ŠkVP  Spojenej školy 

internátnej, Hrdličkova 17, Bratislava, ktorý vychádza zo VP pre žiakov s narušenou 

komunikačnou schopnosťou pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (Schválilo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 

2016-14674/20272:10-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016). Obsah vzdelávania však vychádza zo 

vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami (bez mentálneho postihnutia) pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné 

vzdelávanie.( Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20261:5-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016.) 

Špecifické vyučovacie predmety Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych 

zručnosti, Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie sa budú realizovať v kmeňovej 

triede  súbežne s predmetom ILI. 
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f. Profil absolventa s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s 

mentálnym postihnutím 

Žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím je pripravený na ďalšie vzdelávanie a prípravu na povolanie v triede s 

individuálnym vzdelávacím programom v praktickej škole alebo v odbornom učilišti v oblasti 

komunikácie, sociálnych a manuálnych zručností 

Žiaci  s autizmom  alebo ďalšími pervazívnymi poruchami s mentálnym 

postihnutím sú vzdelávaní podľa rámcového učebného plánu a učebných  osnov ŠkVP  

Spojenej školy internátnej, Hrdličkova 17, Bratislava, ktorý vychádza zo VP pre žiakov 

s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie (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.) 

Špecifické vyučovacie predmety Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych 

zručnosti, Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie zabezpečujeme v rámci predmetu 

ILI a voliteľných (disponibilných predmetov). Obsah vzdelávania  vychádza zo vzdelávacieho 

programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (s 

mentálnym postihnutím) pre primárne vzdelávanie vzdelávanie.( Schválilo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-

14674/20264:6-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016 

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím má osvojene tieto kľúčové kompetencie : 

a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

− vyjadruje sa ústnou, písomnou formou podľa svojich schopnosti, adekvátne stupňu 

postihnutia, 

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

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

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

− dokáže používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych životných situácii podľa 

svojich schopnosti, 

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

− využíva základné informačne a komunikačne technológie pri vyučovaní a učení sa, 

komunikuje pomocou elektronických médií s pomocou učiteľa, 

− vie používať vyučovacie programy, 

d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť 

− osvojuje si postupy potrebne na získavanie nových poznatkov, 

− teší sa z vlastných výsledkov, 

e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

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

riešiť, 

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

− uvedomuje si, že ma svoje práva a povinnosti, ma osvojene základy pre spoluprácu v skupine, 

− uvedomuje si svoje vlastne potreby a využíva svoje možnosti, 

− vníma, resp. si uvedomuje význam pozitívnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k 

dobrým medziľudským vzťahom, 

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

do daných životných podmienok a dosiahol primeranú kvalitu života, 

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

sociálnom prostredí, 

g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
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− dokáže sa vyjadrovať podľa svojich schopnosti na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti 

prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

− je oboznámený so základnými pravidlami a zvykmi súvisiacimi s úpravou zovňajšku človeka. 

Vzdelávacie štandardy 

Pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím nie sú určené vzdelávacie štandardy. 

 

g) Profil absolventa s viacnásobným postihnutím 

Absolvent programu primárneho stupňa vzdelania pre žiakov s viacnásobným postihnutím v 

kombinácii s mentálnym postihnutím má osvojené kľúčové kompetencie (spôsobilosti) 

vyplývajúce zo vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím príslušného 

variantu s prihliadnutím na ďalšie postihnutie alebo narušenie. 

Pre žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím nie sú 

vypracované vzdelávacie štandardy, čo vyplýva z charakteru postihnutia žiakov. Individuálne 

schopnosti jednotlivých žiakov nemožno zovšeobecňovať a dosiahnuté výkony sú limitované 

samotným postihnutím. 

Žiaci s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím postupujú 

podľa rámcových učebných plánov a učebných osnov  ŠkVP  Spojenej školy internátnej, 

Hrdličkova 17, Bratislava, ktorý vychádza zo VP pre žiakov s mentálnym postihnutím pre 

primárne vzdelávanie (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.)  
Špecifické vyučovacie predmety vyplývajúce z ďalšieho pridruženého postihnutia sa vyučujú 

v rámci voliteľných hodín školského vzdelávacieho programu, alebo v rámci predmetu 

Individuálna logopedická intervencia. 

 

Žiak s viacnásobným postihnutím v kombinácii s iným postihnutím bez prítomného 

mentálneho postihnutia, ktorý sa vzdeláva spolu s ostatnými žiakmi sa vzdeláva podľa 

rámcového učebného plánu a učebných osnov  ŠkVP  Spojenej školy internátnej, Hrdličkova 

17, Bratislava, a individuálneho vzdelávacieho programu, s prihliadnutím na druhy a stupne 

postihnutí. Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích programov pre príslušné prítomné 

kombinácie postihnutia. 

Pre žiaka s viacnásobným postihnutím, ktorý postupuje podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu je individuálny vzdelávací program vytváraný s prihliadnutím k 

aktuálnemu zdravotnému stavu žiaka a podľa jeho individuálnych schopností. V závislosti od 

jeho individuálnych schopností je možné individuálny vzdelávací program tvoriť podľa obsahu 

vzdelávania viacerých vzdelávacích programov pre príslušné prítomné kombinácie postihnutia. 

Výučbu Špecifických vyučovacích predmetov zabezpečujeme v rámci predmetu 

inividuálna logopedická intervencia a voliteľných (disponibilných predmetov). 

 

 

4.  Pedagogické stratégie 
Všetkým žiakom škola poskytuje vysokokvalifikovanú komplexnú výchovno-

vzdelávaciu starostlivosť, v ktorej sú zahrnuté poradenské, diagnostické, psychologické, 

špeciálno-pedagogické služby pre žiakov a individuálny prístup. Z našich žiakov vyrastajú 

sebavedomí mladí ľudia, ktorí sa neboja prekážok v živote a z ktorých mnohí úspešne 

konkurujú svojim zdravým rovesníkom na stredných školách, vysokých školách i v zamestnaní.      

 

 

 

Využívané komunikačné formy pri žiakoch so sluchovým postihnutím: 
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Nepočujúci žiaci:  

Polysenzorické  metódy práce:  

 totálna komunikácia (hovorenie, posunkovanie, dramatizácia,  

pomocné artikulačné znaky, prstová abeceda) 

 simultánna komunikácia  (hovorenie a súbežné posunkovanie)                       

 posunkovaná slovenčina(posunkovanie, hovorenie bez hlasu)   

 písomná forma jazyka 

 

Nedoslýchaví žiaci   a   žiaci   s kochleárnym implantátom: 

Monosenzorické metódy práce:  

 hovorený jazyk                   

 písomná forma jazyka 

Poly senzorické  metódy práce:  

 simultánna komunikácia   

 pomocné artikulačné znaky, prstová abeceda. 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Pri vzdelávaní žiakov so sluchovým postihnutím využívame okrem všeobecných metód 

a foriem vyučovania aj modifikované a špeciálne metódy a formy vyučovania. Všeobecné 

metódy a formy vyučovania sa nelíšia od bežných metód a foriem vyučovania intaktných žiakov. 

Modifikované metódy a formy vyučovania sú metódy vyučovania, ktoré sa používajú pri 

vyučovaní žiakov intaktnej populácie, ale sú prispôsobené potrebám žiakov so sluchovým 

postihnutím. Medzi špeciálne metódy a formy vyučovania žiakov so sluchovým postihnutím 

patrí používanie rôznych komunikačných foriem komunikácie. Primárne vzdelávanie žiakov so 

sluchovým postihnutím, s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia, sa uskutočňuje 

v uvedených komunikačných formách: hovorený jazyk, písomná forma jazyka, slovenský 

posunkový jazyk, posunkovaná slovenčina, prstová abeceda, odzeranie, pomocné artikulačné 

znaky. 

Hovorený jazyk je jazykový systém slovenského jazyka, realizovaný prostredníctvom 

zvuku, hlások jazyka, vnímaných sluchom. Hovorený jazyk má auditívnu, vizuálnu a motoricko-

vizuálnu formu (počúvanie, čítanie, hovorenie, písanie). Realizuje sa v hovorenej a písanej reči. 

Hovorený jazyk je prispôsobený potrebám jednotlivých žiakov so sluchovým postihnutím. 

Hovorený jazyk žiakov so sluchovým postihnutím má svoje špecifické znaky. Písomná forma 

jazyka je významný doplnok komunikačných prostriedkov v procese vzdelávania žiakov so 

sluchovým postihnutím, umožňuje hovorený jazyk vnímať vizuálne. Aj písomná forma jazyka je 

prispôsobená potrebám jednotlivých žiakov so sluchovým postihnutím – u žiakov so sluchovým 

postihnutím je písomná forma jazyka spravidla odlišná od spisovnej formy jazyka. 

 

Slovenský posunkový jazyk pozostáva z posunkov obsahujúcich manuálne 

komponenty, ktoré sú produkované rukami a ramenami, nemanuálne komponenty, kde patrí 

výraz tváre, pohľad, pohyby hlavy, pohyby hornej časti tela a orálne komponenty. Slovenský 

posunkový jazyk má všetky podstatné vlastnosti jazyka, vrátane gramatického systému. Má 

viacero odlišností od hovoreného jazyka. Niektoré deti si slovenský posunkový jazyk osvojujú 

ako svoj prvý jazyk. Slovenský posunkový jazyk má motoricko-vizuálnu formu a realizuje sa v 

posunkovej reči. Je prirodzeným jazykom nepočujúcich osôb. 
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Posunkovaná slovenčina využíva komunikačné prostriedky slovenského posunkového 

jazyka a gramatický systém hovoreného jazyka. Posunkovaná slovenčina nie je prirodzeným 

jazykom nepočujúcich osôb. 

 

Prstová abeceda je samostatný komunikačný systém alebo môže byť súčasťou 

slovenského posunkového jazyka a posunkovanej slovenčiny. Prstová abeceda sa realizuje 

prstami, vo väčšine prípadov znázorňuje tvar písaného alebo tlačeného písmena a používa sa na 

sprostredkovanie písmen hovoreného jazyka. Prostredníctvom prstovej abecedy sa žiaci so 

sluchovým postihnutím učia spájať písmená do slov, spoznávajú článkovanosť hovoreného 

jazyka, a tak si vytvárajú a rozvíjajú slovnú zásobu. 

 

Odzeranie je sledovanie pohybov pier, sánky a jazyka zrakom a súčasné analyzovanie 

a porozumenie sledovanej hovorenej reči. Predpokladom dobrého odzerania je vybudovaná 

slovná zásoba v hovorenom jazyku.  

 

Pomocné artikulačné znaky sú umelo vytvoreným systémom prstových znakov, ktoré 

uľahčujú identifikáciu hlásky zvukového jazyka pri artikulácii, využívajúc pri tom jednu alebo 

viacero charakteristík slovenských hlások (napr. znelosť, neznelosť, nosovosť, postavenie 

jazyka, miesto a spôsob artikulácie). Tento systém je zameraný na dopĺňanie odzerania, 

umožňuje „vidieť“ tie hlásky ktoré sa ťažko odzerajú z úst. Medzi špecifické komunikačné 

formy, ktoré pomáhajú žiakovi so sluchovým postihnutím na nižšom strednom stupni 

vzdelávania, patrí aj nahrávanie vyučovacích hodín alebo prednášok a zapisovanie poznámok. 

Pri nahrávaní vyučovacích hodín spočíva pomoc žiakovi v tom, že spravidla na diktafón sa nahrá 

nová učebná látka, ktorá zaznie na vyučovacej hodine a potom sa zabezpečí jej prepis do 

písomnej podoby. Zvukové záznamy sa tiež môžu využiť pri individuálnej práci so žiakom so 

sluchovým postihnutím. Zapisovanie poznámok z vyučovacej hodiny je osobitnou formou 

písomnej komunikácie so žiakom so sluchovým postihnutím a môže mať viacero foriem. Medzi 

dve základné formy, ktoré sa vo edukačnom procese využívajú, patria poznámky, ktoré učiteľ 

pripraví vopred a dá ich žiakovi. Žiak so sluchovým postihnutím ich využíva na orientáciu v 

učive počas vyučovacej hodiny, poznámky, ktoré píšu dvaja/traja spolužiaci. Žiak so sluchovým 

postihnutím ich porovnáva a využíva ich pri príprave na vyučovaciu hodinu. Realizáciu 

komunikačných foriem umožňujú kvalitné elektroakustické pomôcky, kompenzačné pomôcky i 

rôzne informačné zdroje a technológie. 

V základných školách, v ktorých vzdelávajú žiakov so sluchovým postihnutím, sa 

používajú surdopedagogické metódy, pomocou ktorých je možné v daných podmienkach čo 

najefektívnejším spôsobom sprístupniť obsah výchovy a vzdelávania žiakom so sluchovým 

postihnutím. Sú to predovšetkým polysenzorické metódy, ktoré sa môžu realizovať s použitím 

posunkov (totálna komunikácia, simultánna komunikácia a bilingválny prístup) a bez použitia 

posunkov (orálna metóda). Z monosenzorických metód sa vo vzdelávacom procese uplatňuje 

auditívno-verbálna metóda.  

 

Pri vzdelávaní žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou využívame okrem 

všeobecných metód a foriem vyučovania aj modifikované a špeciálne metódy a formy 

vyučovania. Špecifické metódy upriamené na narušenú komunikačnú schopnosť, možno rozdeliť 

na: 

 stimulujúce metódy, ktoré iniciujú nerozvinuté a oneskorené komunikačné procesy a 

funkcie; 

 korigujúce metódy, ktoré naprávajú alebo zlepšujú chybné komunikačné procesy a 

funkcie; 
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reedukujúce metódy, ktoré sú zacielené na stratené (alebo zdanlivo stratené), 

dezintegrované komunikačné procesy a funkcie (Lechta, 2005).  

Stimulujúce metódy možno aplikovať napríklad u žiakov s narušeným vývinom reči, 

korigujúce metódy aplikujeme napríklad u žiakov s dysláliou, reedukujúce metódy sa aplikujú 

napríklad u žiakov so stratou reči. 

 

Kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre žiakov s vývinovými poruchami učenia: 

(VPU) 

Žiaci s vývinovými poruchami učenia v škole používajú pomôcky: 

Technické pomôcky: diktafón (žiak ho môže používať po dohode s vyučujúcim pri 

vysvetľovaní nového učiva, v praxi sa osvedčilo, že zapnutie a vypnutie diktafónu počas 

výkladu na hodine realizuje pedagóg), magnetofón pri nahrávaní učiva pri domácej príprave, 

prenosný DVD prehrávač, kalkulačka, počítač/notebook, korekcia gramatiky v počítači. 

MŠ SR schválilo učebnú pomôcku Program DysCom SK pod č. CD-2007-23443/47459- 1:914 

s platnosťou od 1. februára 2008 a odporúča jej používanie pri výchovno-vzdelávacej a 

poradenskej činnosti so zameraním na žiakov so ŠVVP a žiakov s ťažkosťami s osvojovaním 

čítania a písania v školách a poradenských zariadeniach (Časť 2.1 Všeobecné pokyny bod 21 

POP 2008/2009). 

CD: 

Odvážny Viliam - výučbový program na rozvoj pasívnej a aktívnej slovnej zásoby pre žiakov 

so sluchovým postihnutím v prípravnom až 3. ročníku, 

Naslouchej a hrej si – cvičenie sluchovej pamäti a diferenciácie zvukov, 

Než začne matematika – pre MŠ, 1. roč. ZŠ, logopedické pracoviská, hravým spôsobom rozvíja 

a upevňuje základy matematického poznania a logiky, 

Detský kútik 1 – 5 – pre 1. – 4. roč. ZŠ a na vyučovanie žiakov s VPU, 

Maľovanie pre deti – zoznamuje deti s kreslením na počítači, 

FONO – súbor programov na rečovú terapiu vhodný pre deti s poruchami reči a poruchami 

učenia sa; program má doložku MŠ SR, 

Boardmaker– CD - poskytuje široké možnosti vytvárania vzdelávacích materiálov ako napr. 

pracovné listy, hry a pod. 

 

Didaktické pomôcky: pravidlá slovenského pravopisu, rôzne gramatické tabuľky (žiak ich 

môže mať k dispozícii kedykoľvek počas vyučovacej hodiny), tabuľka malej a veľkej 

násobilky, číselná os, prehľad vzorcov, matematické, fyzikálne, chemické tabuľky, atlas, 

slovník, ilustrácie, kartičky so slabikami, názorné pomôcky. 

Kompenzačné pomôcky:dyslektické (čítacie) okienko (text sa postupne odkrýva a číta nahlas 

po slabikách), dyslektická tabuľka (pomocou farebného odlíšenia a prehľadného usporiadania 

rozdelenia hlások sa uplatňujú gramatické pravidlá o tvrdých, mäkkých spoluhláskach a 

slabikách, o vybraných slovách), obrázková abeceda, písmená na kockách, špeciálna lavica so 

sklopnou doskou na čítanie, gymnastická lopta, ďalšie pomôcky odporúčané poradenským 

zariadením. 

Školské potreby: násadka na správne držanie písacieho náčinia, písacie potreby, ktoré 

„nezadrhávajú“ po papieri a nie sú príliš tenké na uchopenie, pero, ktoré nezanecháva machule 

(nie plniace), linajkové, štvorčekové zošity, podložky s pomocnými linajkami, záložka. 

Špeciálne učebnice a pracovné listy: pre žiakov s VPU je potrebné zabezpečiť špeciálne 

učebnice a pracovné listy.  

Nie každý žiak potrebuje používať všetky uvedené pomôcky, vždy je však potrebný 

individuálny prístup k žiakovi a individualizácia metód na uľahčenie učenia sa žiakov. V triede 

učiteľ dbá, aby žiak využíval kompenzačné pomôcky.  
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Pedagogické stratégie vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov s VPU 

Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ: 

 akceptuje žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou a rešpektuje špecifiká jeho 

osobnosti  

 rešpektuje správanie žiaka spôsobené jeho narušením 

 podporuje a taktne usmerňuje jeho spôsoby sebarealizácie  

 povzbudzuje žiaka a vytvára príležitosti pre pozitívne hodnotenie  

 stimuluje rozvíjanie tých schopností, ktoré v dôsledku narušenia nie sú dostatočne 

vyvinuté  

 podporuje všetky snahy žiaka o ústnu i písomnú komunikáciu a vedie ku 

komunikatívnosti i ostatných spolužiakov  

 žiakovi dôveruje a oslovuje ho rovnakým spôsobom ako ostatných spolužiakov  

 poskytuje žiakovi podnety na hodnotiace myslenie a vedie ho k primeranému 

sebahodnoteniu  

 vedie žiaka k samostatnosti a pozitívnym prístupom zvyšuje jeho sebadôveru  

 kladie na žiaka primerané požiadavky, nezľavuje v nárokoch a neoslobodzuje ho od 

činností, ktoré môže s individuálnou pomocou učiteľa alebo spolužiakov zvládnuť  

 zachováva diskrétnosť o problémoch žiaka s VPU a nereferuje o nich pred inými žiakmi, 

či rodičmi. 

 

Pre porozumenie a osvojenie preberaného učiva učiteľ: 

 používa efektívne stratégie učenia, 

 pracuje s námetom v takom rozsahu, ktorý je primeraný veku a mysleniu žiaka,  

 v individuálnych prípadoch konzultuje rozsah učiva s logopédom, 

 pri vyučovaní využíva skúsenosti žiaka a nadväzuje na ne,  

 nové pojmy vždy vysvetlí a objasní ich v rôznych súvislostiach, 

 využíva názorný materiál a poskytuje žiakovi možnosť manipulácie s ním,  
 nové učivo usporiada po krokoch a dodržiava postupnosť od jednoduchého k 

zložitejšiemu,  
 systematicky sa venuje žiakovi individuálne, aby žiak postupne preberal celé učivo, 

 poskytne žiakovi dostatok možností na precvičovanie a osvojenie učiva,  

 priebežne si overuje ako žiak porozumel učivu alebo úlohe, 

 pri skúšaní a overovaní vedomostí žiaka volí formu písanú, ústnu i praktickú – 

uprednostňuje tú formu, ktorú, ktorá aktuálne zodpovedá žiakovým schopnostiam a 

potrebám, 

 otázky a úlohy zadáva tak, aby žiak mohol odpovedať jednoznačne, 

 pri skúšaní a hodnotení žiaka si overí či žiak porozumel zadanej úlohe,  

 umožní, aby školský logopéd mohol pracovať na vyučovacej hodine individuálne so 

žiakom, paralelne s vyučujúcim učiteľom. 

 

Žiaci s autizmom: 

 verbálna komunikácia podporovaná jednoduchými ikonickými posunkami, gestami, 

prirodzenými posunkami, 

 metódy AAK (augmentatívna a alternatívna komunikácia) 

metódy bez pomôcok:  

1. manuálne znaky, cielený pohľad, mimika, prirodzené gestá, držanie tela, prstová 

abeceda  

metódy s pomôckami:  
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2. reálne predmety, fotografie a komunikačné knihy s fotografiami (predmetov,          

osôb, činností a miest) a komunikačné systémy s grafickými symbolmi    

(piktogramy),  technické pomôcky: počítače, tablety.  

3. PECS - Výmenný obrázkový komunikačný systém (The Picture Exchange   

Communication Systém 

 

Pedagogické stratégie vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov s autismom  

U žiakov s autizmom a dalšími pervazívnymi vývinovými poruchami preferujeme  

 štruktúrované vyučovanie 

 vizualizáciu 

 blokové vyučovanie 

Pedagogické stratégie sú zamerané na výber takých metód a foriem práce, aby jednotlivé 

metódy a formy rozvíjali kľúčové spôsobilosti a boli v súlade so zámermi školy.  

Výchovno – vzdelávacie ciele možno dosiahnuť používaním vhodných foriem a stupňov 

pomoci: 

 prompt (súčinnosť pedagóga prostredníctvom pomoci poskytnutej gesčne, fyzicky, 

vizuálne alebo iným, nešpecifickým spôsobom), 

 tvarovanie (jestvujúceho správania do inej, želanej formy), 

 reťazenie (vybudovanie nového správania kombináciou jednoduchých prvkov 

správania). 

 

Metodicko- didaktické postupy pre žiakov s poruchou ADHD, ADD, dys-poruchách v ZŠ 
Organizácia vyučovacieho procesu 

1. umiestniť žiaka v triede čo najbližšie k učiteľovi, eliminovať rušivé vplyvy (nezávislé 

od fyzickej veľkosti žiaka); 

2. žiaka nenechávať dlhodobo bez dozoru (nie je správne umožniť mu 

podľahnúť„pokušeniam“ a následne ho trestať za nevhodné správanie); 

3. nevyžadovať bezvýhradne od žiaka to, čo nedokáže splniť (napr. pokojne sedieť, 

sledovať výklad viac ako 10 min. i menej) vhodné striedanie činností, poverovať ho 

činnosťami, ktoré mu umožnia odbúrať psychomotorické napätie (napr. rozdávanie 

zošitov, zotieranie tabule, vybavenie niečoho mimo triedy, príprava pomôcok, pomoc 

učiteľovi, plánovať žiakovi činnosti, ktoré mu umožňujú počas vyučovania pohyb); 

4. vytvoriť zoznam činností, úloh v danej vyučovacej jednotke, ktoré žiakovi napomáhajú 

organizáciu úloh, časovú orientáciu následnosti jednotlivých činností; 

5.  častá a efektívna spätná väzba (častá jednoznačná, zrozumiteľná – v oblasti správania, 

učenia, porozumenia výkladu, písomných či slovných zadaní) nemá však rušiť žiaka; 

 

Pedagogická podpora 
1. slovné inštrukcie, pokyny musia obsahovať len niekoľko (málo) krokov, jednoduché, jasné, 

krátke, splniteľné, opakované pokojným hlasom; 

2. úlohy rozložiť na menšie kroky, po každom výkone kontrolovať a hodnotiť; 

3. na správne dokončenie úlohy klásť väčší dôraz ako na správanie pri jej vykonávaní 

(vykrikovanie, vrtenie ignorovať); 

4. nie je dôležité, aby úlohy svojou náročnosťou úplne zodpovedali danému postupnému ročníku, 

ale je dôležité, aby žiak robil zmysluplné úlohy a rozložené do viacerých krokov; 

5.  individualizovať  písania poznámok v závislosti od stupňa poruchy žiaka v spojení s dys-

poruchami (nepísať poznámky, poskytovať textový materiál a viesť žiaka k samostatnej práci s 

ním, písať iba heslá, slová, osnovu – minimálne a pod.); 

6. minimalizovať činností v časovom strese, predĺženie času na splnenie úlohy, vytvárať 

podmienky na nerušenú prácu (tzv. päťminútovky, diktáty, testy); 
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7. sústavne pomáhať, podporovať a pravidelne, dôsledne kontrolovať zaznamenávania si 

domácich úloh, prípadne poskytovanie návodov pre rodičov, ako organizovať a plniť 

domáce úlohy; 

8. rešpektovanie deficitov prenášať a aplikovať naučené vedomosti, zručnosti vo 

vyučovaní (SJL, CJ – uplatňovanie gramatických pravidiel, vedomostí pri písaní; MAT, 

FYZ, CHE – rýchla aplikácia vzorcov, postupov, výpočtov pri písaní testov, písomných 

prác a pod.),  
 

Možnosti a formy uplatňovania špecifických metód hodnotenia a tolerancie. 

Písanie 
1. u mladších žiakov dbať na správne držanie pera, zaraďovať uvoľňovacie cviky pred 

písaním i počas neho, čo odporúčame i rodičom, dostatočný priestor venovať i 

kresbovým uvoľňovacím cvikom; 

2. nenútiť žiaka k dlhodobému dopisovaniu a prepisovaniu; 

3. nenútiť žiaka pracovať rýchlo, tolerovať jeho osobné tempo, zväčša pomalé; 

4. nepísať dlhé texty, používať doplňovanie, pracovné listy s fóliami, rôzne druhy testov; 

5. písať len to najdôležitejšie; 

6. používanie písacieho stroja, PC, písanie tlačeným písmom; 

7. pri písaní poznámok zapisovať iba to najdôležitejšie a formou hesiel; 

8. zaraďovať prestávky, zmenu činnosti pri zhoršovaní kvality písma, pozornosti; 

9. dať žiakovi k dispozícii korekčné pomôcky (špeciálne perá, pastelky, ceruzky, násadky, 

zošity s pomocnými linajkami, podložky na sklon písma, písanie na väčší formát a pod.; 

10. oceniť snahu a usilovnosť žiaka; 

11. oceniť aj dielčie úspechy (hodnotiť aj iba časť plnenej úlohy); 

12. využívať priebežné slovné hodnotenie; 

13. využívať formu aj miernejšieho hodnotenia; 

14. nehodnotiť špecifické chyby vyplývajúce z poruchy: nedodržiavanie tvarov, sklonu 

písma, neudržanie písma v riadku, ťažkosti pri osvojovaní písmen, nadväzovanie 

jednotlivých písmen na seba (spoje), nedodržiavanie hraníc slov pri písaní, zámeny 

tvarovo, zvukovo podobných písmen, vynechávanie diakritických znamienok, celkovo 

výrazne znížená kvalita s nízkou úrovňou úpravy napísaného textu; 

15. neopravovať chyby červeným, chybne zapísané slová začierniť, nezdôrazňovať chybu, 

ale správne napísaný tvar, na opravu zaviesť samostatný zošit, do ktorého správne 

zapisovať slová, ktoré žiak zle napísal, dávať žiakovi možnosť ento zošit využívať pri 

písaní diktátov, slohu a pod. – korekčná pomôcka; 

16. upriamovanie pozornosti pri opravách vždy iba na jeden druh chýb; 

17. nastavenie, predĺženie času na splnenie každej písomnej úlohy; 

18. vylúčenie diktátov, v nevyhnutných prípadoch písať diktát po predchádzajúcej príprave, 

nahradenie diktátu inou formou, komentovaný diktát; – sloh – hodnotiť štylistiku a 

obsahovú stránku, nie pravopis; 

19. zadávanie, zapisovanie domácej úlohy, kontrolovať (projekty, zadanie, slohy – týka sa 

všetkých predmetov), dávať možnosť voľby formy spracovania (tlačené písmo, PC 

atď.); vhodná redukcia množstva domácej úlohy z písania, čítania, počítania (podľa 

poruchy); 

20. v cudzom jazyku, okrem uvedeného, tolerovať fonetickú úroveň zápisu, gramatické 

pravidlá overovať ústnou formou komentovaného diktátu. 

 

Čítanie, porozumenie, reprodukcia 

1. nevyvolávať žiaka na dlhé hlasné čítanie pred celou triedou, 



 25 

2. neporovnávať výkony žiaka s poruchou s výkonmi ostatných žiakov ani žiakov s 

poruchou medzi sebou; 

3. viesť žiaka k používaniu správnej čitateľskej techniky (hlasné viazané slabikovanie); 

4. slabikovanie používať pri čítaní dlhých, neznámych, ťažkých slov, vždy vysvetlenie 

pojmov a overenie ich porozumenia; 

5. nenútiť žiaka čítať na čas; 

6. používať korekčné pomôcky (okienko, záložky, farebné fólie, tabuľky s písmenami , 

dyslektická tabuľka, bzučiak a pod.); 

7. na domácu úlohu zadávať iba primeranú časť celku, na čítanie využívať dobu, kedy žiak 

nie je unavený, sústredí sa; 

8. tolerovať pomalé tempo čítania; 

9. nenadávať a netrestať žiaka, keď nevie, kde má začať čítať; 

10. viesť žiaka k tomu, aby chyby pri čítaní sám objavoval, na chyby neupozorňovať 

slovami s „negatívnym“ obsahom (zle si to prečítal, zase chyba a pod.); 

11. v cudzom jazyku, okrem uvedeného, obmedziť čítanie dlhých textov, 

12. zamerať sa na správnu, ale nie perfekcionistickú výslovnosť; 

13. na čítanie používať primerané texty (veľkosť a výraznosť písma, menej textu na strane, 

členenie textu a pod.); 

14. pri povinnom čítaní využívať „zvukové čítanky“; 

15. reprodukcia formou otázok, osnovy, obrázkov, piktogramov a pod., 

16. vždy dať čas na premyslenie si odpovede na otázky; 

17. hodnotiť priaznivo, povzbudivo, nehodnotiť špecifické chyby (vynechávanie písmen, 

slabík, slov, viet, vkladanie slov, slabík, zámeny písmen tvarovo a zvukovo podobných, 

prešmykovanie slabík, nesprávne čítanie slov s mäkkými a tvrdými slabikami typu dy-

di, nesprávne čítanie diakritických znamienok, monotónne čítanie). 

 

 

Matematika a predmety matematického charakteru 

1. zaistenie dostatočného množstva názorných pomôcok, korekčných pomôcok (počítadlá, 

matematické tabuľky, tabuľky výpočtov, vzorcov, kalkulačky, výpočtovej techniky a 

pod.); 

2. nevhodné je využívať časovo limitované úlohy; 

3. pri vyučovaní postupovať po krokoch, hodnotiť jednotlivé kroky; 

4. kontrolovať pochopenie zadania úlohy, príkladov a správnosť postupu, podporovať 

žiaka; 

5. rešpektovať pomalé tempo; 

6. umožňovať robiť si pomocné výpočty; 

7. pri hodnotení postupovať individuálne, hodnotiť aj čiastkové výkony, dielčie výpočty, 

hodnotiť to, čo žiak stihol vyriešiť, nehodnotiť nedokončené 

8. zadávať primerané množstvo úloh; 

9. preferovať ústnu formu preverovania vedomostí, keď lepšie žiakovi vyhovuje, pri 

neúspešnom písomnom výkone dať žiakovi vždy možnosť korekcie ústnou odpoveďou; 

10.  zistené informácie o vedomostiach by mali učiteľovi dávať signál, čo žiak potrebuje 

ešte precvičiť, ako ďalej postupovať a na čo zamerať pozornosť; 

11. do hodnotenia nezahrnovať špecifické chyby (zámeny podobných číslic, zámeny 

vznikajúce z poruchy pravo-ľavej orientácie – znamienka viac – menej, zámeny v poradí 

číslic 32 – 23, zámeny čitateľ – menovateľ, posun číslic pri písomnom sčitovaní, 

odčitovaní pod seba a pod.); 

12. s toleranciou hodnotiť zníženú kvalitu výkonov v geometrii, rysovaní, pri výpočtoch 

týkajúcich sa geometrických tvarov, obsahu, objemu telies; 
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13.  rešpektovať neschopnosť rýchlo meniť zaužívaný algoritmus; 

14. tolerovať zlyhávanie pri počítaní spamäti; 

15. tolerovať v kombinovaných príkladoch neschopnosť postupovať po častiach. 

 

Asistent učiteľa 

Pri vzdelávaní žiakov s VPU môže pôsobiť asistent učiteľa. Jeho pracovná náplň môže 

vychádzať z nasledujúcich činností: 

 bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, 

 uľahčovanie adaptácie žiaka na prostredie školy a pomáhanie prekonávania bariér, ktoré 

plynú z narušenia,  

 spoluorganizovanie činnosti žiaka počas vyučovania v súlade s pokynmi učiteľa, 

 vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok zameraného na žiakov s VPU, 

 pomáhanie pri príprave učebných pomôcok,  

 spolupráca pri voľnočasových aktivitách organizovaných školou, 

 spolupráca s rodinou žiaka, 

 v prípade potreby oboznamovanie sa so zdravotným stavom žiaka. 

 

Používané pedagogické stratégie 

1. Šanca pre každého žiaka (v prípade potreby predĺženie času na prácu). 

2. Vypracovávanie individuálnych vzdelávacích programov.      

3. Využívanie pozitívnych motivačných prvkov pri hodnotení žiakov. 

4. Využívanie modernej didaktickej techniky, IKT – techniky (internet,...). 

5. Využívanie medzipredmetových vzťahov. 

6. Využívanie rôznych informačných zdrojov: prístup na internet, encyklopédie, slovníky, 

časopisy). 

7. Organizovanie kultúrno-spoločenských akcií na našej škole. 

8. Organizovanie návštev  múzeí, galérií, divadelných predstavení, výstav, tvorivých dielní, ale 

aj rôznych exkurzií  (ZOO, botanická záhrada, významné mestá a ich pamiatky),...  

9. Účasť na rôznych súťažiach (školské súťaže, celoštátna súťaž zo slovenského jazyka 

a matematiky s medzinárodnou účasťou, olympiáda z chémie a prírodopisu, výtvarné 

súťaže, tanečné súťaže, športové súťaže, divadelné súťaže), ... a vianočnom koncerte školy. 

10. Podporovanie tvorivej manuálnej činnosti  žiakov (vyrábanie upomienkových predmetov 

na rôzne príležitosti - besiedky, Deň matiek, Veľká noc, Vianoce a pod.). 

11. Organizácia  benefičného koncertu, karnevalu, besiedok. 

12. Vedenie  žiakov k zdravému životnému štýlu (projekt Zdravá  škola,  prevencia drogových 

závislostí a pod.). 

13. Organizácia  ozdravných  viacdenných  pobytov  mimo školy (školy v prírode na Slovensku 

i v zahraničí, lyžiarsky výcvik, poznávacie zájazdy, turistické vychádzky, letné 

prázdninové pobyty ). 

14. Organizovanie Dňa otvorených dverí. 

 

Prvoradým  cieľom našej výchovno-vzdelávacej činnosti vo výchovno-vzdelávacom procese  

je rozvíjať  tvorivé myslenie, samostatnosť, talent, aktivitu a sebahodnotenie  žiakov a následné 

úspešné včlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do spoločnosti. 

 

Žiaci s autismom 

U žiakov s autizmom a dalšímipervazívnymi vývinovými poruchami preferujeme  

- štruktúrované vyučovanie 

- vizualizáciu 

- blokové vyučovanie 
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Pedagogické stratégie sú zamerané na výber takých metód a foriem práce, aby jednotlivé 

metódy a formy rozvíjali kľúčové spôsobilosti a boli v súlade so zámermi školy.  

Výchovno – vzdelávacie ciele možno dosiahnuť používaním vhodných foriem a stupňov 

pomoci: 

 prompt (súčinnosť pedagóga prostredníctvom pomoci poskytnutej gesčne, fyzicky, 

vizuálne alebo iným, nešpecifickým spôsobom), 

 tvarovanie (jestvujúceho správania do inej, želanej formy), 

 reťazenie (vybudovanie nového správania kombináciou jednoduchých prvkov 

správania). 

 

Pedagogické stratégie vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov s VPU 

Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ: 

 akceptuje žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou a rešpektuje špecifiká jeho 

osobnosti  

 rešpektuje správanie žiaka spôsobené jeho narušením 

 podporuje a taktne usmerňuje jeho spôsoby sebarealizácie  

 povzbudzuje žiaka a vytvára príležitosti pre pozitívne hodnotenie  

 stimuluje rozvíjanie tých schopností, ktoré v dôsledku narušenia nie sú dostatočne 

vyvinuté  

 podporuje všetky snahy žiaka o ústnu i písomnú komunikáciu a vedie ku 

komunikatívnosti i ostatných spolužiakov  

 žiakovi dôveruje a oslovuje ho rovnakým spôsobom ako ostatných spolužiakov  

 poskytuje žiakovi podnety na hodnotiace myslenie a vedie ho k primeranému 

sebahodnoteniu  

 vedie žiaka k samostatnosti a pozitívnym prístupom zvyšuje jeho sebadôveru  

 kladie na žiaka primerané požiadavky, nezľavuje v nárokoch a neoslobodzuje ho od 

činností, ktoré môže s individuálnou pomocou učiteľa alebo spolužiakov zvládnuť  

 zachováva diskrétnosť o problémoch žiaka s VPU a nereferuje o nich pred inými žiakmi, 

či rodičmi. 

 

Pre porozumenie a osvojenie preberaného učiva učiteľ: 

 používa efektívne stratégie učenia, 

 pracuje s námetom v takom rozsahu, ktorý je primeraný veku a mysleniu žiaka,  

 v individuálnych prípadoch konzultuje rozsah učiva s logopédom, 

 pri vyučovaní využíva skúsenosti žiaka a nadväzuje na ne,  

 nové pojmy vždy vysvetlí a objasní ich v rôznych súvislostiach, 

 využíva názorný materiál a poskytuje žiakovi možnosť manipulácie s ním, 

 nové učivo usporiada po krokoch a dodržiava postupnosť od jednoduchého k 

zložitejšiemu, 

 systematicky sa venuje žiakovi individuálne, aby žiak postupne preberal celé učivo, 

 poskytne žiakovi dostatok možností na precvičovanie a osvojenie učiva,  

 priebežne si overuje ako žiak porozumel učivu alebo úlohe, 

 pri skúšaní a overovaní vedomostí žiaka volí formu písanú, ústnu i praktickú – 

uprednostňuje tú formu, ktorú, ktorá aktuálne zodpovedá žiakovým schopnostiam a 

potrebám, 

 otázky a úlohy zadáva tak, aby žiak mohol odpovedať jednoznačne, 

 pri skúšaní a hodnotení žiaka si overí či žiak porozumel zadanej úlohe,  

 umožní, aby školský logopéd mohol pracovať na vyučovacej hodine individuálne so 

žiakom, paralelne s vyučujúcim učiteľom. 
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5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
Školu navštevujú len žiaci so zdravotným znevýhodnením, viacerí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. 

Kvalitnejšiu výučbu žiakov so špeciálnymi potrebami dosahujeme nasledovne:  

 Využívanie asistentov učiteľa. 

 Nízke počty žiakov v rámci jednej triedy. 

 Individuálny prístup ku žiakom. 

 Špeciálne– pedagogické vzdelanie všetkých pedagogických pracovníkov. 

 Školský psychológ. 

 Školský logopéd. 

 Individuálne  výchovne– vzdelávacie programy. 

 Žiaci sú hodnotení pozitívne  v zmysle aktuálnych Metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu. 

 

 

6. Začlenenie prierezových tém 
Prierezové témy sú začlenené do jednotlivých predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú 

v tematických plánoch  jednotlivých predmetov. 

 Rozvoj komunikačných a čitateľských zručností - je začlenený do všetkých  vyučovacích 

predmetov. 

 Finančná gramotnosť –začlenená v jednotlivých vyučovacích predmetoch, najmä 

v predmetoch Občianska náuka, Matematika, Komunikačné zručnosti, Individuálna 

logopedická intervencia, Geografia, Etická výchova, krúžková činnosť pre žiakov 7., 8. 

a 9.ročníka. 

 Environmentálna výchova – je začlenená v jednotlivých vyučovacích predmetoch, najmä 

v predmetoch Biológia, Geografia, Etická výchova. 

 Ochrana života a zdravia – bude uskutočnená formou jednodňového kurzu, začlenená v 

jednotlivých vyučovacích predmetoch Biológia, Etická výchova,... 

 Osobnostný a sociálny rozvoj – začlenený do vyučovacích predmetov.  

 Tvorba projektov a prezentačné zručnosti – je začlenená vo vyučovacích predmetoch. 

 Posunkový jazyk, kultúra a história nepočujúcich a nedoslýchavých - je začlenený vo 

vyučovacích predmetoch, do rozvrhu začlenený v rámci voliteľných hodín predmet 

Posunkový jazyk.  

 Pohybovo - dramatická výchova - je začlenená žiakom so sluchovým postihnutím do 

rozvrhu miesto hudobnej výchovy. 

 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov. 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov. 

3. Hodnotenie školy. 

 

 

 

 

 



 29 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
Cieľ hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole:  

 poskytnutie spätnej väzby žiakovi a jeho rodičom, ako žiak zvládol danú problematiku, v 

čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky, 

 žiakov hodnotíme priebežne predovšetkým slovne;  cieľom slovného hodnotenia je 

predovšetkým motivácia, povzbudenie do ďalšej práce, vyzdvihnutie pozitívnych výsledkov 

žiaka. 

 

Žiaci sa neklasifikujú v predmetoch etická výchova, náboženská výchova, individuálna 

logopedická intervencia, komunikačné zručnosti. V týchto predmetoch píšeme absolvoval/a – 

neabsolvoval/a. 

V systéme hodnotenia uprednostňujeme fakt, že neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia je 

konkrétny návod, ako má žiak postupovať, aby pretrvávajúce nedostatky odstránil. 

 Hodnotenie robíme  na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých sledujeme  vývoj 

žiaka. 

 Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami berieme do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský 

výkon. 

 Odlišujeme hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z aktuálnych Metodických pokynov 

na hodnotenie  a klasifikáciu:  

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, pri rešpektovaní Príloha č. 

2 k metodickému pokynu č. 22/201: Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením 

začleneného v základnej škole. Pri hodnotení akceptujeme druh a stupeň postihnutia.  

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

mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Metodický pokyn č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED – 1 primárne vzdelávanie  

 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením, začlenených v základnej 

škole, t. j. žiakov s vývinovými poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti (ADHD), 

učiteľ postupuje podľa metodického pokynu MŠ SR č. 7/2009 zo dňa 2. apríla 2009 na 

hodnotenie žiakov základných škôl a jeho prílohy č. 4, v nadväznosti na aktualizovaný 

metodicko-informatívny materiál Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole 

zo dňa 10. apríla 2013 pod číslom 2013-3982/16490:4-914. Tieto  materiály obsahujú detailné 

odporúčania ohľadne skúšania, testovania, ako aj hodnotenia žiakov s uvedenými poruchami.  

 

1.a) Hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

bez mentálneho postihnutia 

 

Žiaci s AU alebo PVP bez MP sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho 

programu. Obsah a ciele obsiahnuté v predmete je teda potrebné prispôsobovať individuálnym 

osobitostiam každého žiaka. Obsah predmetu tvorí podklad, ktorý má učiteľ tvorivo rozvíjať 

(rozširovať alebo redukovať) v závislosti od potenciálu a osobnostných vlastností každého 

žiaka. Vzdelávacie štandardy pre žiakov s AU alebo PVP bez MP sú rovnaké ako pre žiakov 

bez zdravotného znevýhodnenia. 

Plnenie výkonového štandardu je však ovplyvnené konkrétnou diagnostickou kategóriou PVP 

a z toho vyplývajúcich individuálnych schopností a možností žiaka. Čiastočné plnenie 

jednotlivých výkonov vzdelávacieho štandardu, resp. ich neplnenie vôbec, v konkrétnom 

https://www.minedu.sk/data/att/462.rtf
https://www.minedu.sk/data/att/7719.rtf
https://www.minedu.sk/data/att/7719.rtf
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vyučovacom predmete je zaznamenané v individuálnom výchovno-vzdelávacom programe 

žiaka. 

 

Podstatou hodnotenia je porovnávanie. V závislosti od kritéria „s čím“ sa žiak porovnáva 

nevyužívame rozlišujúce hodnotenie, tzv. NR hodnotenie – hodnotenie relatívneho výkonu, 

kedy sa výkon žiaka porovnáva s výkonom iných žiakov, ani overujúce hodnotenie, tzv. CR 

hodnotenie – hodnotenie absolútneho výkonu, kedy sa žiak porovnáva s určitou dopredu 

stanovenou normou, ale v plnom rozsahu využívame individualizované hodnotenie, pri 

ktorom je žiak porovnávaný s úrovňou vlastných možností a schopností alebo so sebou samým 

z predchádzajúceho obdobia. 

Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania nehodnotíme negatívne tie výkony žiaka, 

ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom, ak z tejto príčiny nemá možnosť splniť alebo 

vykonať ich lepšie. Hodnotenie spôsobilostí žiaka nebudeme podmieňovať hodnotením jeho 

správania. Na celkové hodnotenie žiakov sa používa klasifikácia i slovné hodnotenie. Slovné 

hodnotenie schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade na žiadosť rodičov 

alebo na návrh vyučujúcich. 

Formu hodnotenia je možné, na základe dôvodov hodných zreteľa, v priebehu školského roka 

meniť. Zmena formy hodnotenia a jej odôvodnenie sa zaznamená v IVVP. Je nevyhnutné brať 

do úvahy, že žiak s autizmom môže v jednotlivých predmetoch dosahovať výrazne odlišnú 

úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov nezávisle od svojich rozumových možností. Môže 

byť podmienená faktormi, ktoré nie je možné ovplyvniť zvýšením úsilia pedagóga ani žiaka. 

Pri overovaní nadobudnutých vedomostí sa v jednotlivých predmetoch využíva forma, ktorá 

nespôsobuje žiakovi s autizmom psychickú ujmu a prostredníctvom ktorej dosahuje lepší 

výkon, ako by dosiahol pri inej forme. 

Žiaci s autizmom sú hodnotení podľa Metodických pokynov pre žiakov so ŠVVP. Postupujú 

do vyššieho ročníka aj vtedy, ak jeho poznatky z predmetu, v ktorom sa porucha prejavuje, 

nezodpovedajú požadovaným vedomostiam podľa učebných osnov ( štandardov) príslušného 

ročníka, ale spĺňajú požiadavky podľa IVVP. 

Je nevyhnutné žiaka s autizmom vopred oboznámiť so spôsobom overovania jeho vedomostí, 

kritériami pri ňom uplatňovanými a spresnením rozsahu učiva, z ktorého bude skúšaný 

a náležitosti, s ktorými bol oboznámený, dodržať. 

 

Správanie 

Na vysvedčení žiaka s autizmom je možné riadok v predmete správanie vyškrtnúť, pokiaľ nie 

je vhodné jeho súhrnné klasifikovanie najlepším stupňom klasifikačnej stupnice. Odchýlky 

správania žiakov s autizmom od správania vyžadovaného všeobecne platným školským 

poriadkom sú súčasťou príznakov tohto zdravotného postihnutia, a preto na to treba prihliadať 

a nepostihovať tie odchýlky správania, ktoré sú zapríčinené touto pervazívnou vývinovou 

poruchou. 

 

1.b) Zásady hodnotenia žiaka s vývinovými poruchami učenia 

1. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s VPU učiteľ rešpektuje jeho psychický a fyzický 

zdravotný stav, druh a závažnosť poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v 

príslušnom predmete.  

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

aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady 

jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných 

výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho 

pracovnej a sociálnej integrácie. 
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3. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní špeciálneho 

pedagóga a školského logopéda.  

4. O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ informuje 

zákonného zástupcu žiaka s VPU po konzultácii so špeciálnym pedagógom a školským 

logopédom.  

5. Pri hodnotení žiaka s VPU učiteľ taktne posudzuje úroveň jeho vedomostí nielen v porovnaní 

s rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím s ohľadom na predchádzajúce 

výkony samotného žiaka. 

 

Zásady a postup pri overovaní vedomostí žiaka 

1. Učiteľ umožňuje žiakovi s dysgrafiou a dysortografiou prejavovať svoje vedomosti 

najmä ústnou formou. Pri prípadnom písomnom prejave sa zameria na hodnotenie 

obsahovej stránky. 

2. Žiakovi s dyslexiou sprístupní učiteľ zadanie úlohy v zvukovej podobe v tých 

predmetoch a úlohách, kde sa od žiaka vyžaduje presné porozumenie písanému zadaniu 

(napr. slovné úlohy z matematiky, fyziky a pod.). 

3. Žiak s dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou môže písať diktát, alebo byť skúšaný 

písomnou formou z rôznych gramatických javov len za podmienky, že bol vopred 

pripravený špeciálnymi metodickými postupmi. Diktát hodnotí učiteľ slovne, spravidla 

vyčíslením počtu chýb a pri hodnotení spolupracuje so žiakom. 

4. Pri súhrnnom vyjadrení hodnotenia žiaka s dyslexiou, dysgrafiou 

a dysortografiou známkou v predmete slovenský jazyk a cudzí jazyk sa berú do úvahy 

výsledky, ktoré žiak dosahuje s pomocou kompenzačných pomôcok rovnocenne 

s výsledkami ostatných žiakov.  

5. Žiakovi s dyskalkúliou učiteľ umožní používanie kompenzačných pomôcok podľa 

odporúčaní špeciálneho pedagóga. Výsledky, ktoré žiak dosahuje týmto spôsobom, sa 

posudzujú rovnocenne s výsledkami ostatných žiakov. 

6. Žiakovi s VPU sa pri overovaní vedomostí formou samostatnej práce s textom, 

vypracovávaní testov, a pod. vo všetkých vyučovacích predmetoch poskytuje dlhší čas 

ako ostatným žiakom. 

7. Ak druh a stupeň VPU nedovoľuje žiakovi zvládnuť cudzí jazyk, môže riaditeľ školy 

rozhodnúť o oslobodení žiaka od štúdia cudzieho jazyka. K rozhodnutiu pristúpi na 

základe odporúčania špeciálneho pedagóga a vyjadrenia zákonného zástupcu žiaka. (1) 

8. V základnej škole sa odporúča žiakov s VPU v predmetoch, v ktorých je preukazovanie 

dosahovaných výsledkov výrazne ovplyvňované VPU, hodnotiť slovne a to na základe 

odporúčania špeciálneho pedagóga a prerokovania so zákonným zástupcom. 

9. Pri hodnotení a klasifikácii sa u žiaka s VPU hodnotia jeho čiastkové výsledky podľa 

individuálneho vzdelávacieho plánu. Pri súhrnnom hodnotení sa o. i. zohľadní i jeho 

prístup k školskej práci v príslušnom predmete ako aj domáca príprava na vyučovanie. 

 

1.c) Zásady hodnotenia žiaka s poruchami správania 

Pri hodnotení správania žiaka s hyperkinetickou poruchou (ADHD) začleneného v základnej 

škole sa prihliada na druh jeho zdravotného znevýhodnenia (čl. 9, bod 4 Metodického pokynu).  

1. Pri priebežnom hodnotení je vhodné používať rôzne formy hodnotenia, okrem slovného 

(prípadne známkou) napr. hodnotenie bodmi, percentami, hodnotenie s uvedením počtu 

chýb a pod. Pri hodnotení správania je efektívnejšie pozitívne hodnotiť dobré správanie 

ako trestať nežiaduce prejavy v správaní.  

2.  Pri slovnom skúšaní sa odporúča skúšať žiaka kratšie a radšej viackrát. Ak žiak píše 

test, (alebo inú písomnú skúšku) je vhodné rozdeliť ho na viac kratších častí. Časovo 

limitované testy sa neodporúčajú.  
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3. Učiteľ môže povoliť žiakovi opakovať slovnú odpoveď alebo test, ak bol nedostatočný 

výsledok zapríčinený neschopnosťou sústrediť sa z dôvodu určitých rušivých vplyvov 

počas skúšania alebo aktuálneho zdravotného, či psychického stavu žiaka.  

4. Pri priebežnom hodnotení učebných výsledkov aj správania ako aj pri záverečnej 

klasifikácii sa kladie dôraz na motivačnú zložku hodnotenia. 

 

Učiteľ tiež pri hodnotení učebných výsledkov rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav 

žiaka, druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka 

v príslušnom predmete (bod 2, príloha č.2 Metodického pokynu). 
hh) Odporúča sa, aby triedny učiteľ, resp. špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg alebo psychológ 

ostatným žiakom v triede vhodným spôsobom vysvetlil špecifický prístup v hodnotením žiaka s 

hyperkinetickou poruchou ( ADHD).  

ii) V prípade, že žiak má vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, všetky 

špecifické úpravy výchovno-vzdelávacieho procesu, vrátane hodnotenia a klasifikácie sa 

zaznamenávajú v tomto programe.  

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
Uvedomujeme si, že vytvorenie systému  kritérií na hodnotenie zamestnancov je 

pomerne náročné, nakoľko vedenie školy má malé možnosti pozitívnej motivácie práce 

pedagogických zamestnancov. 

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na základe: 

 pozorovania (hospitácie), 

 rozhovoru, 

 výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané 

naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a 

pod), 

 sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa, 

 náročnosti práce podľa zloženia triedy (deti s ťažkými postihnutiami, viac ročníkov v triede, 

tvorba IVVP pre žiakov, náročnosť predmetov,...), 

 hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 

učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 

 

3. Hodnotenie školy 
Cieľom hodnotenia je: 

 aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú 

požiadavky na nich kladené, 

 aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP. 

 

Dôraz je kladený na: 

 konštatovanie úrovne stavu, 

 zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

 ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom 

vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti, 

 posúdenie plnenia cieľov v Štátnom vzdelávacom programe, 

 oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky,  

 oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení. 

 



 33 

Máme záujem pravidelne monitorovať: 

 podmienky na vzdelanie, 

 spokojnosť s vedením školy a učiteľmi, 

 prostredie – klíma školy, 

 priebeh a výsledky vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania, 

 riadenie školy, 

 úroveň výsledkov práce školy. 

 

Kritériom pre nás je: 

 spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, 

 kvalita výsledkov. 

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

 dotazníky pre žiakov a rodičov,  pre absolventov školy, 

 analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach, 

 SWOT analýza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Školský učebný program 
Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu sme v plnom rozsahu vychádzali 

z charakteristiky, z cieľov a obsahu štátneho vzdelávacieho plánu.   

 predmet Pracovné vyučovanie, s cieľom rozvíjania základných motorických zručností 

žiakov,  

 rozšíril sa počet hodín na Komunikačné zručnosti, Slovenský jazyk, Matematiku, 

Biológiu, Geografiu, s cieľom vytvorenia dostatočného priestoru na čítanie základných 

textov učiva a tým rozvíjanie  a upevňovanie čítania s porozumením u sluchovo 

postihnutých detí a skvalitňovania reči u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

bez rozšírenia rozsahu základného učiva. 

 

 
Tabuľka použitých skratiek v rozvrhu:  
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ANJ Anglický jazyk SJL 
Slovenský jazyk 

a literatúra 
VLA Vlastiveda 

BIO Biológia OBN Občianska náuka VUC Vecné učenie 

DEJ Dejepis PDA Prírodoveda THD 
Technická 

výchova 

ETV Etická výchova PJN 
Posunkový jazyk 

nepočujúcich 
TEV Telesná výchova 

FYZ Fyzika PVC Pracovné vyučovanie TSV 
Telesná a športová 

výchova 

GEG Geografia PVO Prvouka VYV Výtvarná výchova 

HUV 
Hudobná 

výchova 
RGP 

Rozvoj grafomotorických 

zručností a písanie 
ZRT 

Zdravotná telesná 

výchova 

CHE Chémia RGZ 
Rozvoj grafomotorických 

zručností 
  

MAT Matematika RSO 
Rozvíjanie sociálnych 

zručností 
  

INF Informatika RVA 

Rozvíjanie 

komunikačných 

schopností a sociálnych 

zručností 

  

KMN 
Komunikačné 

zručnosti 
RVK 

Rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti 
    

 

 

 

 
 

Školský vzdelávací program  

pre žiakov so sluchovým postihnutím 

 
V prípravnom až ôsmom ročníku postupujeme podľa rámcových učebných plánov uvedenom 

vo VP pre SP  http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-

znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-

programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-

nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_so_sluchovym_postihnutim.pdf 

schválených dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20275:12-10F0 a platných od 1. 9. 2016.    

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_so_sluchovym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_so_sluchovym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_so_sluchovym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_so_sluchovym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_so_sluchovym_postihnutim.pdf
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Rozdelenie voliteľných hodín je evidentné z nasledujúcich tabuliek. 

I.A ZŠ SP (Prípr. roč.) 

Prípravný ročník:  Matematika – 1 h 

 

III.A ZŠ SP (2. roč.) 

Druhý ročník:  Pracovné vyučovanie – 1 h 

 

V. A ZŠ SP (4roč.)  

Štvrtý ročník:  Komunikačné zručnosti – 1 h 

 

VI. A ZŠ SP (5.roč.)  

Piaty ročník:  Komunikačné zručnosti – 1 h 

 

VIII. A ZŠ SP  (7.8.roč.)  

Siedmy ročník:  Komunikačné zručnosti – 1 h 

Ôsmy ročník:  Komunikačné zručnosti – 1 h 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program  

pre žiakov v experimentálnych triedach 

 

 

Vo  štvrtom  ročníku v experimentálnej triede postupujeme podľa rámcových 

učebných plánov uvedenom v ŠVP pre bežné školy 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/svp_pv__2015.pdf 

schválených dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 a platných od 1. 9. 

2015.    

 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/svp_pv__2015.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/svp_pv__2015.pdf
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Rozdelenie voliteľných hodín je evidentné z nasledujúcej tabuľky. 

 

IV. E ZŠ  (3.roč.) -  Tretí ročník: 

Štvrtý ročník 

 

Matematika – 1h 

V ročníku pridaná do učebného plánu hodina individuálnej logopedickej starostlivosti. 
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Školský vzdelávací program  

pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 
 

V prípravnom až ôsmom ročníku postupujeme podľa rámcových učebných plánov 

uvedenom vo VP pre NKS  schválených dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20275:12-

10F0 a platných od 1. 9. 2016.   

(http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/deti-a-ziaci-so-zdravotnym- 

znevyhodnenim/zakladne_vzdelavanie/VP_pre_ziakov_so _sluchovym_ postihnutim.pdf) 

 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/deti-a-ziaci-so-zdravotnym-%20znevyhodnenim/zakladne_vzdelavanie/VP_pre_ziakov_so%20_sluchovym_%20postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/deti-a-ziaci-so-zdravotnym-%20znevyhodnenim/zakladne_vzdelavanie/VP_pre_ziakov_so%20_sluchovym_%20postihnutim.pdf
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Rozdelenie voliteľných hodín je evidentné z nasledujúcich tabuliek. 

 

I.A ZŠ NKS   (Pr.roč.) :  

Prípravný ročník:  Individuálna logopedická intervencia – 3 h 

 

II.A ZŠ NKS   (1.roč.) :  

Prvý ročník : Vh - 0 
 

III.A ZŠ NKS   (2.roč.):  

Druhý ročník:   Matematika – 1 h 

 

IV. A ZŠ NKS  (3.roč.): 

Tretí ročník:   Matematika – 1 h 

 

VII.A ZŠ NKS (5.6.roč.): 

Piaty ročník:  Fyzika – 1 h; Individuálna logopedická intervencia – 1 h, 

Matematika – 1 h 

Šiesty ročník: 

 

Individuálna logopedická intervencia – 1 h,   Matematika – 1 h 

 

IX.A ZŠ NKS (7. roč.):  

Piaty ročník:  Matematika – 1 h, Slovenský jazyk – 1 h 

 

X.A ZŠ NKS (8.9.roč.):  

Ôsmy  ročník:  Geografia – 1h, Matematika – 1 h 

Deviaty ročník:  Fyzika – 1 h,  Matematika – 1 h 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program pre žiakov  

s autizmom alebo pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho 

postihnutia)  
 

V prípravnom až ôsmom ročníku postupujeme podľa rámcových učebných plánov uvedenom 

vo VP pre žiakov s autizmom alebo pervazívnymi vývinovými poruchami 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-

primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_autizmom_alebo_dalsimi_pervazivnymi_vyvinovymi_porucha

mi_bez_mentalneho_postihnutia.pdf 

schválených dňa 5. 5. 2016 pod číslom  2016-14674/20261:5-10F0    a platných od 1. 9. 2016.    

a  

DODATKU č. 1, ktorým sa menia VZDELÁVACIE PROGRAMY pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením pre základné vzdelávanieschválených dňa 17. 8. 2018 pod číslom  

2018/11398:1-10L0  a platných od 1. 9. 2018 podľa ktorého: 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_autizmom_alebo_dalsimi_pervazivnymi_vyvinovymi_poruchami_bez_mentalneho_postihnutia.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_autizmom_alebo_dalsimi_pervazivnymi_vyvinovymi_poruchami_bez_mentalneho_postihnutia.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_autizmom_alebo_dalsimi_pervazivnymi_vyvinovymi_poruchami_bez_mentalneho_postihnutia.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_autizmom_alebo_dalsimi_pervazivnymi_vyvinovymi_poruchami_bez_mentalneho_postihnutia.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_autizmom_alebo_dalsimi_pervazivnymi_vyvinovymi_poruchami_bez_mentalneho_postihnutia.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_autizmom_alebo_dalsimi_pervazivnymi_vyvinovymi_poruchami_bez_mentalneho_postihnutia.pdf
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„V prípade, ak poradenské zariadenie odporučí, že konkrétny žiak nepotrebuje niektorý zo 

špecifických vyučovacích predmetov, musí o tom vydať písomné vyjadrenie, ktoré škola vedie 

ako prílohu v Návrhu na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole, strednej škole a v špeciálnej škole. 

Hodiny určené na výučbu špecifického vyučovacieho predmetu, ktorý podľa písomného 

vyjadrenia poradenského zariadenia žiak nepotrebuje, škola použije na výučbu: a) iných 

špecifických vyučovacích predmetov alebo b) vyučovacích predmetov, v ktorých žiak 

vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie nemôže primerane napredovať, čo musí byť 

zaznamenané v jeho individuálnom vzdelávacom programe.“ 
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Školský vzdelávací program  

pre žiakov špeciálnej základnej školy 

so sluchovým postihnutím 
V prípravnom až ôsmom ročníku postupujeme podľa rámcových učebných plánov uvedenom 

vo VP pre MP  schválených dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20270:9-10F0 a platných 

od 1. 9. 2016.    

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-

primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-

vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf 

 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf


 42 
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Rozdelenie voliteľných hodín v triedach zložky ŠZŠ SP: 

IV. ŠZŠ SP:  

Voliteľné hodiny sú venované predmetom PVC, KMN, SJL, DRA  tak, aby celá trieda mala 

rovnakú hodinu resp. aby hodina bola čo najoptimálnejšie odučená. V 7. a 8. ročníku majú žiaci 

1 hodinu Anglického jazyka. 

 

Zdroje:  http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-

znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-

programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-

nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-s/ 

http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-s/
http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-s/
http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-s/
http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-s/

