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1. Všeobecná charakteristika školy 
 

Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna bola zriadená 
1. septembra 1949. Jej vznik si vyžiadala samotná pedagogická prax. Od roku 1903 sa 
sluchovo postihnutí žiaci začali vzdelávať v Ústave pre hluchonemých. V priebehu rokov 
sa menili nielen názvy školy, ale do Kremnice prichádzalo stále viac detí, ktoré mali 
nielen sluchové, ale aj mentálne postihnutie.  

Vyučovanie v oboch typoch škôl prebiehalo od počiatkov v spoločnej budove, vždy 
existovala interakcia medzi žiakmi základnej školy a špeciálnej základnej školy. Všetky 
školské akcie boli organizované spoločne.  

Dňa 1. septembra 1992 sa na základe rozhodnutia nadriadeného orgánu v škole otvorila 
trieda variantu B a neskôr aj trieda variantu C. V súčasnosti teda naša špeciálna základná 
škola poskytuje vzdelávanie vo variante A, B aj C.  

 

1.1 Veľkosť školy  

Špeciálna základná škola je organizačne pričlenenou školou Základnej školy pre žiakov 
so sluchovým postihnutím internátnej Viliama Gaňu v Kremnici. Zabezpečuje vzdelávanie 
vo variantoch: 

Variant A – zvyčajne 2 až 3 triedy, spojených ročníkov, vždy sú však delené na triedu 1. 
stupňa a triedu 2. stupňa. 

Variant B a C – zvyčajne spojené triedy týchto variantov  (2 až 3 triedy, podľa počtu 
žiakov), sú diferencované  podľa veku, stupňa postihnutia aj typu postihnutia). 

Učebne sú na prízemí (variant C, kde sú aj žiaci s telesným postihnutím), na 2. poschodí 
(žiaci variantu B, C a trieda 1. stupňa variantu A) a na 3. poschodí trieda 2. stupňa 
variantu A.  

Priemerný počet žiakov vo všetkých variantoch ŠZŠ sa pohybuje okolo 25 až 30 žiakov.  

 

1.2 Organizačné členenie školy 

Podľa zriaďovacej listiny Krajského školského úradu v Banskej Bystrici č. 4/2004/34 zo 
dňa 02.01.2004 v znení jej dodatkov je: 

a) Názov školy:   Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím 
internátna Viliama Gaňu, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica 

 
b) Organizačne pričlenené školy: 

 Špeciálna materská škola pre deti so sluchovým 
postihnutím internátna 

 Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým 
postihnutím internátna 

 Praktická škola 
c) Súčasti školy: 

 Školský internát 
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 Školský klub detí 
 Školská jedáleň ako súčasť ZŠI pre SP V. Gaňu 
 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri 

ZŠI pre SP V. Gaňu 

 

1.3 Charakteristika školy 

Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v súlade so základnými pedagogickými 
dokumentmi s cieľom poskytnúť úroveň základného vzdelania s prihliadnutím na 
danosti, schopnosti a záujmy žiaka tak, aby sa uplatnil v živote spoločnosti, prípadne 
úspešne ďalej študoval v odbornom učilišti alebo v praktickej škole. 

Špeciálna základná škola v súlade so zákonom č. 45/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) patrí medzi špeciálne školy. Poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom so 
zdravotným znevýhodnením spôsobom primeraným ich postihnutiu, po dôkladnom 
vykonaní psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky.  

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s viacnásobným  postihnutím sa postupuje podľa 
vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Obsah vzdelávania žiakov v špeciálnej základnej škole je prispôsobený stupňu 
postihnutia žiakov a na základe týchto stupňov je škola vnútorne diferencovaná. 
Špeciálna základná škola, ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s 
mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa 
stupňa mentálneho postihnutia žiakov na 

 variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, 

 variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, 

 variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 
alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné 
postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa 
vzdelávať podľa variantu A alebo B. 

1.4 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Naša škola vlastní dve budovy vzdialené asi 500 m. 

Budova školy je trojposchodová, nachádzajú sa v nej bežné triedy, školské dielne, 
kuchynka, telocvičňa, priestory CŠPP, špecializované učebne, kabinety. Budovu školy 
obklopuje veľká ovocná záhrada so skleníkom s plochou 7 730 m2 a nádvorie. Zastavaná 
plocha je 3 449 m2. 

V rokoch 2009-2011 prebehla komplexná rekonštrukcia budovy školy.  

 
V budove školy sa zabezpečuje úplné vzdelávanie pre žiakov: 

 od 6 do 16 rokov – pre žiakov základnej školy so sluchovým postihnutím 
 od 6 do 18 rokov pre žiakov so sluchovým  špeciálnej základnej školy vo 

variantoch A, B, C. 
 od 15 rokov a viac počas 3 rokov pre žiakov Praktickej školy. 

 
Škola má k dispozícii učebňu pre každú triedu. Okrem kmeňových učební máme 
vytvorené špecializované odborné učebne, ktorá spoločne využívajú žiaci ZŠ, ŠZŠ aj PŠ: 
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- učebňa prírodovedy a biológie, 
- učebňa dejepisu, geografie a občianskej výchovy, 
- učebňa matematiky a chémie, 
- učebňa fyziky, 
- učebňa cudzích jazykov – jazykové laboratórium, 
- učebňa výtvarnej výchovy, 
- učebňa pohybovo-dramatickej výchovy 
- učebňa informatiky, 
- multimediálna učebňa 
- terapeutická miestnosť Snoezelen.  

Škola má  jednu učebňu dielní na zabezpečenie vyučovania predmetov vo vzdelávacej 
oblasti Človek a svet práce. Tomu istému účelu slúži aj skleník, ktorý je umiestnený 
v školskej záhrade.  
Telesná výchova je realizovaná v telocvični. 
Škola má k dispozícii knižnicu, ktorá sa delí na časť určenú učiteľom a časť určenú 
žiakom. Knižničný fond sa podľa finančných možností priebežne dopĺňa najmä odbornou 
literatúrou.  

 

Súčasťou školy je aj školský internát, v ktorom je školská jedáleň. 

Budova internátu je trojposchodová. Je v nej 8 oddelení. Nachádza sa tu ŠMŠ pre SP – 2  
triedy.  
Súčasťou internátu je školská kuchyňa a jedáleň. K internátu patrí veľká ovocná záhrada 
s plochou 18 748 m2, futbalové ihrisko, pieskovisko s preliezačkami, parková časť. 
Zastavaná plocha je 3 478 m2. Zvlášť situovaná je budova, kde sa nachádzajú 3 garáže 
a skladovacie priestory. 

V školskom roku 2008/2009 bola vykonaná komplexná rekonštrukcia interiéru 
internátu. Boli vytvorené moderné ubytovacie priestory a sociálne zariadenia. 
Rekonštruované priestory boli vybavené novým účelovým nábytkom.  

Ubytovanie je zabezpečené v 8 oddeleniach, kde sú deti rozdelené podľa veku, pohlavia 
a miery postihnutia. 

1. oddelenie  dievčatá 

2. oddelenie  ŠMŠ 

3. oddelenie  chlapci  

4. oddelenie  Školský klub 

5. a 6. oddelenie žiaci z súkromného osemročného gymnázia 

7. a 8. oddelenie žiaci zo SŠI  

Na každom oddelení majú žiaci k dispozícii 6-8 dvoj a trojposteľových izieb, veľkú 
spoločenskú miestnosť, hygienické zariadenie.  V internáte sa realizuje veľká časť 
popoludňajších voľno časových aktivít, čomu sú určené špeciálne upravené priestory“ 

• kuchynka – vybavená základnou výbavou 

• miestnosť na realizáciu spoločenských hier vybavená stolnotenisovými stolmi, 
biliardom, mini futbalom, spoločenskými hrami, atď. 

• štúdio pohybu vybavené z prostriedkov projektu  Otvorená škola 

• učebňa IKT  

• priestranný dvor, záhrada a park. 
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Z prostriedkov získaných z projektu elektronizácia a revitalizácia zariadení školského 
stravovania sme zmodernizovali priestory kuchyne a jedáleň sme vybavili novým 
zariadením. Zvýšila sa tým stravovacia kapacita a môžeme poskytovať stravu žiakom 
a zamestnancom zo ŠZŠI, DeD Maurícius a žiakom osemročného gymnázia.  

 

1.5 Škola ako životný priestor  

1.5.1 Atmosféra školy 

Pre zabezpečenie príjemnej pracovnej atmosféry kladieme dôraz na úpravu a estetiku 
prostredia, v ktorom prebieha výchovno-vyučovací proces. 

Pri výchovno-vzdelávacom procese kladieme dôraz na individuálne potreby a schopnosti 
jednotlivých žiakov, druh a stupeň ich postihnutia.  

Propagáciu aktivít a akcií so žiakmi zabezpečujeme formou fotodokumentácie na 
informačných tabuliach ako aj publikovaním v školskom časopise Štvorlístok.   

 

1.5.2 Vnútorné predpisy školy 

Vedenie školy a zamestnanci prijali celý rad organizačných a vnútorných predpisov:  
 štatút školy,  
 organizačný poriadok,  
 pracovný poriadok,  
 školský poriadok,  
 kritériá klasifikácie a hodnotenia žiakov – v dokumentoch predmetových komisií,  
 ročný plán školy,  
 interný predpis upravujúci postup pri vzniku školského úrazu,  
 interný predpis na ochranu osobných údajov,  
 interný predpis Poučenie žiakov o bezpečnosti pri činnostiach žiakov na školskej 

akcii.  
 

1.5.3 Partneri školy 

Partnerom vedenia školy je aj ZO OZ PŠaV. 

Škola má rozvinutú bohatú spoluprácu s partnerskými školami pre žiakov so sluchovým 
postihnutím v BA-Hrdličkova, BA-Drotárska, Lučenec, Levoča, Prešov.  

Prirodzeným partnerom v meste Kremnica je Stredná odborná škola pre mládež so 
sluchovým postihnutím, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím 
Koceľova Bratislava.  

Partnerom je aj Detský domov Maurícius v Kremnici. 

V rámci medzinárodnej organizácie HIPEN sa rozvíja spolupráca s jednotlivými 
členskými výchovnovzdelávacími inštitúciami.  

 



10 
 

1.5.4 Publikovanie a poskytovanie informácií 

Aktuálne informácie o chode školy pravidelne aktualizujeme a zverejňujeme na webovej 
stránke školy http://zsispkremnica.edupage.org/ 

Poskytovanie informácií tretím stranám sa riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov.  

 

1.5.5 Akcie školy 

Akcie školy sú spracované v pláne školy na príslušný školský rok.  

 

1.6 Charakteristika žiakov  

Škola vzdeláva žiakov s viacnásobným postihnutím, ktorí majú mentálne postihnutie 
a pridružené sluchové postihnutie vo variante A, B a C. 

Vo všeobecnosti žiaci so sluchovým postihnutím sú takí, ktorí majú akýmkoľvek 
spôsobom narušené sluchové vnímanie, v dôsledku ktorého majú obmedzenú slovnú 
zásobu, ich rečový prejav je ťažko zrozumiteľný, alebo nedokonalý, čo prináša problémy 
v každodennom živote.  

Podmienkou prijatia do školy je platné psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie, 
ktoré odporúča  vzdelávanie žiaka v špeciálnej základnej škole pre žiakov so sluchovým 
postihnutím. Na základe týchto vyšetrení sú žiaci zaradení do konkrétneho variantu.  

Škola má celoslovenskú pôsobnosť, avšak reálne ju navštevujú žiaci z okolia, 
prípadne regiónu Banskobystrického kraja. Významnú skupinu žiakov tvoria chovanci 
Detského domova Maurícius v Kremnici, sú to žiaci, ktorí majú nariadenú ústavnú 
výchovu. 

Väčšina dochádzajúcich žiakov z variantu A je ubytovaná v školskom internáte. 
Pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich dochádza do školy je často 
nepravidelná. V prípade väčšieho počtu vymeškaných hodín, ktoré sú neospravedlnené 
škola postupuje podľa školského poriadku a kontaktuje aj príslušný úrad práce 
sociálnych vecí a rodiny. Zároveň je veľmi problematické platenie úhrad za ubytovanie 
a stravu rodičmi týchto žiakov. V prípade dlhodobého neplatenia sa škola rozhodnutím 
úradu práce stáva osobitným príjemcom detských prídavkov, ktoré aspoň čiastočne 
kompenzujú vzniknuté nedoplatky. Spolupráca s DeD Maurícius je dobrá, chovanci sú po 
materiálnej stránke zabezpečení. Zamestnanci školy komunikujú so zodpovednými 
pracovníkmi jednotlivých rodín, kde sú žiaci ubytovaní.    

Žiaci variantu B a C sú takmer všetci dochádzajúci a sú z Kremnice alebo blízkeho okolia. 
Podľa druhu a miery postihnutia majú niektorí z nich rozhodnutím riaditeľky školy 
upravenú dochádzku do školy.  Všetci žiaci pri vzdelávaní postupujú podľa 
individuálnych vzdelávacích programov.  

Výchovno-vzdelávací proces v škole je zameraný na rozvíjanie individuálnych schopností 
žiaka. V škole preferujeme pokojnú pracovnú atmosféru, využívanie všetkých 
dostupných prostriedkov a informačných kanálov na sprostredkovanie  učiva. Bežné 
výchovné problémy sú riešené okamžite v rámci postupov, ktoré upravuje školský 
poriadok a sú o nich informovaní zákonní zástupcovia žiakov. Pri ich uplatňovaní musí 
škola brať do úvahy aj psychiatrické diagnózy niektorých žiakov.   

http://zsispkremnica.edupage.org/
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1.7 Charakteristika pedagogického zboru  

Špeciálna základná škola ako organizačne pričlenená škola zdieľa vedenie školy 
s ostatnými školami. Manažment školy tvorí riaditeľka školy, zástupkyňa školy pre 
výchovno-vzdelávaciu činnosť a zástupca riaditeľky pre organizačno- technické činnosti. 
Manažment školy spĺňa požiadavky odbornej a pedagogickej spôsobilosti. (riaditeľka 
a zástupkyňa pre výchovno-vzdelávaciu činnosť).   

Pedagogický zbor je zložený z absolventov odboru špeciálna pedagogika a spĺňa 
požiadavky na pedagogickú a odbornú spôsobilosť.  Plnenie ďalších kvalifikačných 
predpokladov potrebných pre výkon práce v škole pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením sa riadi platnými predpismi.  Všetci pedagogickí zamestnanci majú 
bohaté skúsenosti a prax v práci so sluchovo postihnutými. Všetky predmety v ŠZŠ sú 
vyučované odborne.  

V spojenej triede variantu B a C a v triede variantu C pracujú 2 asistentky učiteľa, ktoré 
majú vzdelanie s pedagogickým zameraním. Ich pracovnou náplňou je práca 
s viacnásobne postihnutými žiakmi, asistencia učiteľa podľa pokynov. Podľa možností 
a potrieb riaditeľstvo zabezpečuje aj asistenta do triedy variantu A v rámci programu 
dobrovoľníckej práce Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. V priemere pacujú v ŠZŠ 4 
triedne učiteľky, odborné predmety (najmä u žiakov 2. stupňa ŠZŠ) vyučujú učitelia, ktorí 
učia prevažne v ZŠI.   

Na škole pracuje výchovný poradca, psychológ, koordinátor pre environmentálnu 
výchovu, koordinátor protidrogovej prevencie, koordinátor výchovy k manželstvu 
a rodičovstvu – tieto funkcie sú spoloční pre všetky školy pod spoločným riaditeľstvom 
ZŠI pre SP V. Gaňu. 

Členovia pedagogického zboru pracujú v metodickom združení  a predmetovej komisii 
výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania/technickej výchovy a telesnej výchovy.  

V zmysle zákona o pedagogických zamestnancoch riaditeľ školy po prerokovaní na 
pedagogickej rade a so zriaďovateľom určil štruktúru kariérových pozícií.  

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa realizuje podľa plánu kontinuálneho 
vzdelávania, ktorý vydáva riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa na kalendárny rok. 
Pedagogickí zamestnanci prejavujú veľký záujem o kontinuálne vzdelávanie. Hlavným 
cieľom ďalšieho vzdelávania každého zamestnanca nie je formálne získavanie osvedčení 
a kreditov, ale zvyšovanie kvality výchovno – vzdelávacej a riadiacej práce. 

Práva a povinnosti zamestnancov školy vymedzujú vnútorné predpisy školy, s ktorými sú 
zamestnanci oboznámení a majú ich k dispozícii.  

 

1.8 Organizácia prijímacieho konania 

Podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím určuje § 7 
odst. 1 až 4 vyhlášky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách.  

Žiakov do špeciálnej základnej školy variant A, B, C prijímame na základe žiadosti 
rodičov. Do ŠZŠ sa prijímajú len žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – 
sluchové postihnutie s pridruženým mentálnym postihnutím. Pred prijatím do ŠZŠ musí 
rodič doložiť výsledky psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia 
z relevantného poradenského centra.  Z výsledkov týchto vyšetrení sa určí príslušný 
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variant, v ktorom bude žiak vzdelávaný.  Až na základe splnenia všetkých požadovaných 
kritérií, po prerokovaní a schválení v pedagogickej rade vydá riaditeľ školy rozhodnutie 
o prijatí.  

 

1.9 Projekty školy 

Škola je úspešná pri podávaní a realizácii projektov. V uplynulom období bolo 
realizovaných niekoľko projektov, ktorých výstupy majú dlhodobý prínos pre 
výchovnovzdelávací proces na škole. 
1. Projekt Regionálneho operačného programu prioritná os Infraštruktúra – 

vzdelávanie 1.1 ROP – 1.1. 2008/01 pod názvom Multimediálne centrum vzdelávania 
a kultúry hendikepovaných detí. Vďaka realizácii projektu sa uskutočnila: 
 renováciu budovy školy pre potreby sluchovo postihnutých, 
 vytvorenie špecializovaných učební rešpektujúcich postihnutie, 
 zvýšenie počtu žiakov s kombinovaným postihnutím vďaka vytvoreniu 

bezbariérových priestorov, 
 vytvorenie nových výukových programov v špecializovaných učebniach, 
 vytvorenie špecializovaných učebných pomôcok a študijných materiálov pre 

učiteľov. 
2. Projekt zo štrukturálnych fondov EU v rámci operačného programu Vzdelávanie na 

opatrenie 3.1 – Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných  
rómskych komunít. Tento projekt zastrešoval 12 aktivít z rôznych oblastí 
vzdelávania a zvyšovania kompetencií žiakov a detí z rómskej komunity. 
 Pracovné listy a texty 
 Kurz posunkovej reči 
 Moderná školská knižnica 
 Matematika interaktívne  
 Poviem ti to farbami 
 Svet rómskeho tanca 
 Okno do sveta 
 Recepty rómskej kuchyne 
 Hľadáme skryté poklady v MRK 
 Poznávam prírodu na bicykli 
 Učíme sa tradične a netradične 
 Škola na kolesách 

Od roku 2007 je škola členom medzinárodnej organizácie HIPEN (Hearing Impaired 
Professional European Network), v rámci ktorého sa podieľa na riešení projektových 
úloh z oblasti starostlivosti o sluchovo postihnutých. Realizovalo sa niekoľko úspešných 
projektov zameraných na riešenie výchovy a vzdelávania sluchovo postihnutých žiakov 
v podmienkach jednotlivých krajín HIPEN. V rámci projektu JUNIOR HIPEN sa organizujú 
stretnutia žiakov zo škôl zapojených do siete HIPEN. 
Na základe poverenie Ministerstva školstva škola každoročne organizuje Celoštátne 
zimné športové hry  pre sluchovo postihnutých žiakov základných škôl.  
Škola sa zapája do celoštátnych projektov, ktoré sú zamerané na skvalitnenie 
a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách 
 Aktivizujúce metódy vo výchove 
 Komplexný poradenský systém 
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 Elektronizácia vzdelávacieho procesu 
Priebežne sú podávané rozvojové projekty, ktoré reagujú na výzvy Ministerstva školstva. 
Úspešný bol a realizoval sa projekt  na výzvu Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre 
žiakov so zdravotným znevýhodnením 2014. Projekt pod názvom Pomôž mi prekonať 
prekážky... aj ja chcem byť plnohodnotným žiakom bol realizovaný v roku 2014. 
V minulosti boli z týchto výziev realizované projekty: Revitalizácia zariadení školského 
stravovania, Jazykové laboratórium. 
Z nadácie „nórskych fondov“ sa realizoval Enviroprojekt. 
Učitelia podávajú žiadosti a v prípade úspechu realizujú krátkodobé projekty vyhlásené 
rôznymi nadáciami (Otvorená škola, Úsmev ako dar, Nadácia Pontis, OZ Dvojfarebný 
svet, Philip Morris). 
 

1.10 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 Školu navštevujú žiaci s dennou dochádzkou z domu, žiaci s nariadenou ústavnou 
výchovou bývajúci v DeD Maurícius v Kremnici a žiaci, ktorí sú ubytovaní v školskom 
internáte v týždennom cykle. Spolupráca a kontakt s rodičmi dochádzajúcich žiakov 
a žiakov z DeD zabezpečujú triedni učitelia denne, prípadne podľa potreby. S rodičmi 
internátnych žiakov spolupracujú najmä výchovní pracovníci. 

 Samosprávnym orgánom školy je Rada školy pri ZŠI pre SP V. Gaňu, ktorá bola 
zriadená v zmysle platnej legislatívy. Má 11 členov, z ktorých sú:  

o 2 zástupcovia pedagogického zboru,  

o 1 zástupca nepedagogického zboru,  

o 4 rodičia,  

o 4 zástupcovia zriaďovateľa školy.  

Činnosť  a kompetencie Rady školy vyplýva z príslušnej platnej legislatívy. 

 

 Pri škole pracuje Spoločnosť rodičov a priateľov sluchovo postihnutých detí, 
zasadania ktorej sú organizované minimálne 2x ročne. Združenie sa podieľa na 
organizovaní a finančnom prispievaní rôznych školských aktivít pre žiakov.  

 Zamestnanci, rodičia a iní sympatizanti sluchovo postihnutých sú organizovaní v OZ 
Kremko, ktoré vykonáva aktívnu činnosť. Na účet OZ získavame prostriedky aj 
z výnosov 2% dane. 

 Škola umožňuje vykonávať odbornú prax študentom PdF UK v Bratislave. 
Pedagógovia sú ústretoví pri vypracovávaní dotazníkov pre poskytnutie odborných 
praktických podkladov písania diplomových prác študentov. 

 Spolupracujeme so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave pri tvorbe učebných 
osnov a vzdelávacích programov  
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2. Školský vzdelávací program pre žiakov s viacnásobným 
postihnutím v kombinácii s ľahkým stupňom 
mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie   

2.1 Ciele výchovy a vzdelávania   

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové kompetencie 
(spôsobilosti),  ako kombinácie vedomostí, skúseností  a postojov  sluchovo postihnutých 
žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii  ľahkým stupňom mentálneho 
postihnutia na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.   

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových 
spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich 
cieľov:  

 poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a 
prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového,  

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

 viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku 
kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu  reálneho obrazu seba 
samého, 

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

 podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo  myslieť 
prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym  riešením 
problémov,   

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

 vyvážene rozvíjať  u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, 
hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať,   

 podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií, najmä 
otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, 
kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu 
vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom a k 
svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu,  

 viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu  a k akceptovaniu iných ľudí, 
ich duchovno-kultúrnych hodnôt,  rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, 
národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami,  

 naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť 
zodpovednosť za svoje zdravie,  aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné 
prostredie.  
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2.2 Stupeň vzdelania  

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov  s 
viacnásobným postihnutím v kombinácii s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia  
podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z., dokladom o získanom stupni 
vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

 

2.3 Vlastné zameranie školy 

Ambíciou školy je vychovať sebavedomého mladého človeka, ktorý dokáže využívať 
svoje kompetencie v každodennom živote so zodpovedným prístupom k životu 
a schopnosťou dohovoriť sa. Po absolvovaní školy je schopný pokračovať v príprave na 
budúce povolanie na odborných školách  aj je po každej stránke pripravený začleniť sa 
do intaktnej spoločnosti. Pre žiakov s rôznym stupňom mentálneho postihnutia škola 
poskytuje podmienky na získanie vzdelania podľa príslušného vzdelávacieho programu.  

Naším cieľom je, aby žiaci získali nielen potrebné vedomosti, ale aj celý rad schopností 
dôležitých pre ich život. 

Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna poskytuje 
žiakom sluchovo postihnutým s pridruženým mentálnym postihnutím primárne  
vzdelanie. Učebný plán v jednotlivých ročníkoch je doplnený o predmet individuálne 
logopedické intervencie, ktorého obsahom je rozvoj formálnej a obsahovej stránky reči 
hovorenej a posunkovej u sluchovo postihnutých žiakov.  

 

Profil absolventa: 

Absolvent primárneho stupňa vzdelania so sluchovým postihnutím v kombinácii 
s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia má osvojené kľúčové kompetencie 
s prihliadnutím na jeho postihnutie. 

Kľúčové kompetencie sú viacúčelové (multifunkčné), lebo slúžia na výkon pracovných                        
a mimopracovných (občianskych, spotrebiteľských,  rodinných, zdravotných a iných) 
aktivít v osobnom živote. Majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú 
výsledkom celkového procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý 
vzdelávací obsah, organizačné formy a  metódy výučby, podnetné sociálno-emočné 
prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a 
v mimoškolskej  činnosti. Vyvážene rozvíjajú perceptuálno-motorickú, kognitívnu a 
sociálno-emocionálnu oblasť osobnosti žiaka.  

V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, 
matematická gramotnosť a  gramotnosť v oblasti prírodných vied a  technológií, 
spôsobilosti  v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno-komunikačné technológie), 
spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne  a  občianske 
spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru  v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej 
kultúry.  

Absolvent  programu primárneho vzdelávania pre žiakov s viacnásobným postihnutím 
v kombinácii so sluchovým postihnutím a ľahkým stupňom mentálneho 
postihnutia má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):  

a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)   
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 dokáže komunikovať formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a 
jeho narušenej komunikačnej schopnosti v slovenskom a posunkovom jazyku, 

 rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne a posunkovo  zreprodukovať, 

 vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý 
stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej 
koordinácie),  

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

 je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so 
spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými  prichádza do 
kontaktu,  

 rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne, 

 je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom, 

 rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne 
adekvátne reagovať podľa svojich možností, 

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie, 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje 
multikultúrne odlišnosti detí a dospelých, 

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

 preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny, 

 nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s 
nimi  harmonické vzťahy,  

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

 dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 
pracovných úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné 
myslenie,  

 rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied, –
chápe základné  prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a 
objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi, 

 má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam 
potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie,   

 

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

 prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,  

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, –
využíva rôzne možnosti zhromažďovania  informácií z kníh, časopisov, 
encyklopédií, z médií a internetu,  

 vie používať vyučovacie programy,  

 chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,  

 vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,  
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d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa  

 dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,  

 ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho,  

 získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,   

 uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce, –
prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,  

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

 

e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy  

 rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 
svojej   úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,  

 dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,   

 v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc,  

 

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)  

 uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti, –dokáže odhadnúť 
dôsledky svojich rozhodnutí a činov,  

 uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,  

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

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

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

 dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,  

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

 uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a 
aktívnym   trávením voľného času,  

 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim 
konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,  

 

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

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom  
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,  

 dokáže pomenovať základné druhy umenia,  

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),  

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,  

 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 
rešpektuje vkus iných ľudí,  

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,  

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

 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.  
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2.4 Dĺžka štúdia, formy výchovy a vzdelávania  

 

Dĺžka výchovy a vzdelávania  

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

V našom školskom vzdelávacom programe je zriadený prípravný ročník pre 
žiakov, ktorí dosiahli fyzický vek šesť rokov a na základe psychologického 
a špeciálnopedagogického vyšetrenia je žiakovi odporúčané na vzdelávanie ŠZŠ variant 
A. Prípravný ročník je v tomto prípade chápaný ako adaptačný ročník. Absolvovanie 
prípravného ročníka považujeme za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.  

Podmienky prijímania 

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

 

 

2.5 Učebný plán 

2.5.1 Vzdelávacie oblasti  

Obsah primárneho vzdelávania pre  viacnásobne  sluchovo postihnutých žiakov s ľahkým 
stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú 
z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií.  

 

ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE  SLUCHOVO 
POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA S 
VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM PRIMÁRNE VZDELÁVANIE  

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ  SCHOPNOSTI 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 
MATEMATIKA 

INFORMATIKA 

ČLOVEK A PRÍRODA 

VECNÉ UČENIE 

FYZIKA 

CHÉMIA 

BIOLÓGIA  

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

VLASTIVEDA 

DEJEPIS 

GEOGRAFIA 

OBČIANSKA NÁUKA 

ČLOVEK A HODNOTY 
ETICKÁ VÝCHOVA / 
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO 
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ČLOVEK ASVET PRÁCE PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

UMENIE A KULTÚRA 
HUDOBNÁ VÝCHOVA   

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE APOHYB TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

 

2.5.2 Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 
postihnutia pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom 
slovenským 

Žiaci s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím postupujú 
podľa rámcových učebných plánov pre žiakov s ľahkým, stredným, ťažkým alebo 
hlbokým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom slovenským alebo 
vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. Špecifické vyučovacie predmety 
vyplývajúce z ďalšieho pridruženého postihnutia sa vyučujú v rámci voliteľných hodín 
školských vzdelávacích programov alebo v rámci individuálneho vzdelávacieho 
programu. 

 

Rámcový učebný plán vymedzuje voliteľné (disponibilné) hodiny, ktoré škola 
konkretizuje vo svojom školskom vzdelávacom programe nasledovne: navýši hodinovú 
dotáciu existujúcim vyučovacím predmetom ŠVP /alebo vytvorí nový vyučovací predmet, 
ktorému pridelí časovú dotáciu. Poznámky k rámcovému učebnému plánu sú pre školu 
záväzné, môže si však v rámci svojho učebného plánu vytvoriť ďalšie poznámky podľa 
svojich potrieb a možností. 
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Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník

P
rí

p
ra

vn
ý

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

Sp
o

lu

slovenský jazyk 

a l iteratúra
8 8 8 7 6 6 5 5 5 58

rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti
7 7

rozvíjanie 

grafomotorických 

schopností

2 2

67

matematika 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39

informatika 1 1 1 1 5

44

vecné učenie 1 1 1 1 4

fyzika 1 1 1 3

chémia 1 1

biológia 1 1 1 3

11

vlastiveda 2 2 3 7

dejepis 1 1 1 3

geografia 1 1 1 3

občianska náuka 1 1 1 3

16

Človek a hodnoty
etická / náboženská 

výchova
1 1 1 1 1 5

5

Človek a svet práce pracovné vyučovanie 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 31

31

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

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

20

Zdravie a pohyb
telesná a športová 

výchova
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

20

18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 214

2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 37

20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 251

Umenie a kultúra

Spolu povinná časť

Voliteľné hodiny

Jazyk a komunikácia

Štátny vzdelávací program

Matematika a práca 

s informáciami

Človek                           

a príroda

Človek                          

a spoločnosť

Spolu:                                                    povinná časť 

+ voliteľné hodiny



 

 

Poznámky  

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený 
pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. 

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže 
zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so 
zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie 
vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, 
zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými 
organizačnými formami. V rámci vyučovania je možná individuálna práca s 
vybranými žiakmi prostredníctvom liečebného pedagóga, logopéda, školského 
psychológa s cieľom systematickej korekcie, terapie alebo reedukácie 
postihnutia, narušenia. 

3. V prípravnom ročníku vyučovaciu hodinu špecifického vyučovacieho predmetu 
rozvíjanie komunikačnej schopnosti zabezpečujú dvaja pedagogickí zamestnanci. 

4. V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu pracovné 
vyučovanie sa vyučujú v skupinách s maximálnym počtom 6 žiakov. Skupiny sa 
vyučujú spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá. Skupiny možno utvárať aj zo 
žiakov najbližších ročníkov. Ďalšia skupina vznikne až po naplnení 
predchádzajúcej skupiny na maximálny počet. 

5. V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná a športová 
výchova sa vyučujú spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá. Skupiny možno 
utvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov. Najvyšší počet žiakov v skupine je 
zhodný s počtom žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je skupina utvorená zo 
žiakov najbližších ročníkov, najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s počtom 
žiakov v triede najnižšieho ročníka. Ďalšia skupina vznikne až po naplnení 
predchádzajúcej skupiny na maximálny počet. 

6. Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových 
celkoch. 

7. Vyučovací predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových 
celkoch každý druhý týždeň. 

8. Na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a slovenskej literatúry (u žiakov s 
ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom národnostnej 
menšín) triedu možno deliť. 
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2.5.3 Učebný plán pre žiakov so sluchovým postihnutím s pridruženým 
ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie  

 

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník

Pr
íp

r

av
ný 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sp
ol

u

8 8 8 7 6 6 5 5 5 58

1 1 1 2 2 2 2 2 2 15

7 7

1 1

2 2

1 1

84

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39

1 1 2 2 1 1 1 1 1 11

informatika 1 1 1 1 1 5

55

1 1 1 1 4

1 1 1 3

fyzika 1 1 1 3

chémia 1 1

biológia 1 1 1 3

14

2 2 3 7

1 1

dejepis 1 1 1 3

geografia 1 1 1 3

občianska náuka 1 1 1 3

17

Človek a hodnoty
etická / náboženská 

výchova
1 1 1 1 1 5

5

1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 31

1 1 1 1 1 5

36

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
rytmicko-pohybová 

výchova
1 1 1 1 1 5

dramatická  výchova 1 1 1 1 1 5

20

Zdravie a pohyb
telesná a športová 

výchova
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

20

18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 214

2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 37

20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 251

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Človek a svet práce pracovné vyučovanie

vlastiveda

Jazyk a komunikácia
individuálna  logopedická  

intervencia

Spolu:                                                    povinná časť 

+ voliteľné hodiny

Individuálne vyučovaný predmet

slovenský jazyk 

a l iteratúra

rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností

matematika

vecné učenie

Spolu povinná časť

Voliteľné hodiny

Školský vzdelávací program

Jazyk a komunikácia

Matematika a práca 

s informáciami

Človek  a príroda

Človek   a spoločnosť

Umenie a kultúra
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Poznámky  

Okrem poznámok k rámcovým učebným plánom uvedených v príslušných štátnych 
vzdelávacích programoch platia tieto poznámky:  
 

1. Podkladom pre spracovanie učebného plánu bol rámcový učebný plán pre žiakov 
s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. V školskom učebnom pláne boli 
rešpektované špecifiká vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím 
s pridruženým ľahkým stupňom mentálneho postihnutia.  

2. Špecifický predmet ILI nie je zahrnutý do celkového počtu hodín, vyučuje sa 
individuálnou prácou so žiakom počas vyučovania spravidla výchovných 
predmetov (na základe odborného stanoviska ŠPÚ zo dňa 07.02.2017)..  

3. Namiesto hudobnej výchovy sa na 1. stupni učí predmet rytmicko-pohybová 
výchova, na 2. stupni predmet dramatická výchova. (na základe odborného 
stanoviska ŠPÚ zo dňa 07.02.2017). Návrh schvaľuje riaditeľ po prerokovaní 
v pedagogickej rade.  

4. Rozdelenie voliteľných hodín v školskom vzdelávacom programe podľa ročníkov: 

Prípravný ročník (2 hod):   + 1 hod. rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

+ 1 hod. rozvíjanie grafomotorických schopností 

1.ročník (4 hod): + 1 hod. slovenský jazyk a literatúra  

+ 1 hod. matematika 

+ 1 hod. vecné učenie 

+ 1 hod. pracovné vyučovanie 

2.ročník (4 hod):   + 1 hod. slovenský jazyk a literatúra  

+ 1 hod. matematika 

+ 1 ho.d vecné učenie 

+ 1 hod. pracovné vyučovanie 

3.ročník (4 hod):   + 1 hod. slovenský jazyk a literatúra  

+ 2 hod. matematika 

+ 1 hod. vecné učenie 

4.ročník (4 hod):   + 2 hod. slovenský jazyk a literatúra  

+ 2 hod. matematika 

5.ročník (4 hod):   + 2 hod. slovenský jazyk a literatúra  

+ 1 hod. matematika 

+ 1 hod. vlastiveda 

6.ročník (3 hod):   + 2 hod. slovenský jazyk a literatúra  

+ 1 hod. matematika 

7.ročník (4 hod):   + 2 hod. slovenský jazyk a literatúra  

+ 1 hod. matematika 

+ 1 hod. pracovné vyučovanie 

8.ročník (4 hod):   + 2 hod. slovenský jazyk a literatúra  

+ 1 hod. matematika 
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+ 1 hod. pracovné vyučovanie 

9.ročník (4 hod):   + 2 hod. slovenský jazyk a literatúra  

+ 1 hod. matematika 

+ 1 hod. pracovné vyučovanie 

Zdôvodnenie navýšenia hodín a ich využitie je v učebných osnovách jednotlivých 
ročníkov a predmetov.  

  

2.6 Vzdelávacie štandardy 

Vzdelávacie štandardy špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím – 
variant A nemá.  

 

2.7 Špecifiká výchovy a vzdelávania  

 Dieťa so sluchovým postihnutím ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s 
odloženou povinnou školskou dochádzkou sa môže vzdelávať v prípravnom 
ročníku, po absolvovaní ktorého môže žiak pokračovať v primárnom vzdelávaní 
na takom type školy, pre ktorý má predpoklady.  

 Dôležité postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese má pracovné vyučovanie, 
čomu musí zodpovedať materiálno-technické a priestorové vybavenie školy.  

 V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi 
vypracovať individuálny vzdelávací program z jedného alebo viacerých 
predmetov, podľa ktorého sa vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka.   

 

2.8 Vyučovací jazyk 

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky. 

 

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

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania 
nasledovne:  

„Žiak (žiacka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania.“. Ak žiak ukončil povinnú 
školskú dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzke a to 
nasledovne: „Žiak (žiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku.“.   
 

2.10 Personálne zabezpečenie 

Efektívna realizácia Vzdelávacieho programu je podmienená potrebným personálnym 
zabezpečením podľa nasledujúceho rámca, pričom sa musí vychádzať z požiadaviek 



25 

 
 

formulovaných v platnej legislatíve (Zákon o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch). 

Vedúci pedagogickí zamestnanci 

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú 
atestáciu, spĺňajú podmienky dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili 
funkčné vzdelávanie (najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej 
pozície), 

 sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske 
zručnosti uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu, 

 podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich 
zamestnancov, 

 zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov - vo 
vzťahu k žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej 
komunite. 

Pedagogickí zamestnanci 

 spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky 
stanovené platnou legislatívou, 

 preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi, rodičmi, 

 uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia 
problémov. 

Asistent učiteľa 

 spĺňa predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky 
stanovené platnou legislatívou. Pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac 
žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, ak si to vyžaduje výchova a 
vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia. 

Odborní zamestnanci 

 Odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej 
činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou pri poskytovaní 
psychologickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej starostlivosti alebo 
výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie. 

Školský logopéd 

 logopéd s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou platnou v rezorte školstva. 
Školský logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, 
terapie a prevencie žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Poskytuje 
odborné poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým 
zamestnancom školy. 

Školský psychológ 

 vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky (okrem 
diagnostiky na účely prijatia žiaka do školy alebo na zmenu formy vzdelávania 
žiaka), na ktoré má oprávnenie podľa svojho vzdelania a v súlade s legislatívou 
platnou pre rezort školstva. 

 

Pedagogický zbor je zložený z absolventov odboru špeciálna pedagogika.  V priemere ho 
tvorí 20 pedagogických pracovníkov  s plným úväzkom a cca 3 pedagógovia so 
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skráteným úväzkom (tieto počty sú platné pre všetky organizačné zložky ZŠI pre SP V. 
Gaňu), ktorí majú plnú odbornú kvalifikáciu. Všetci pedagogickí zamestnanci majú 
bohaté skúsenosti a prax v práci so sluchovo a mentálne postihnutými. V rámci možností 
zabezpečujeme odborné vyučovanie vo všetkých predmetoch s dôrazom na predmety 
vyučované v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní v základnej škole. 

Na škole pracuje výchovný poradca, psychológ, koordinátor pre environmentálnu 
výchovu, koordinátor protidrogovej prevencie, koordinátor výchovy k manželstvu 
a rodičovstvu. 

Členovia pedagogického zboru pracujú v metodickom združení  a predmetovej komisii 
výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania/technickej výchovy a telesnej výchovy.  
 

2.11 Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie 

Dôležitou podmienkou výchovy a vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 
postihnutia je aj primerané priestorové vybavenie školy a materiálno-technické vybavenie 
učebných priestorov. 

Priestorové vybavenie 

a) pre manažment školy 

- kancelária riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy, 

- kancelária pre ekonomický úsek, 

b) pre pedagogických zamestnancov školy 

- zborovňa, 

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

c) pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom 

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

d) pre nepedagogických zamestnancov školy 

- kancelárie pre sekretariát a nepedagogických zamestnancov, 

e) hygienické priestory 

- sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov, 

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

f) odkladacie a úložné priestory 

- pre učebné pomôcky, 

- didaktickú techniku, 

- skladové priestory, 

- archív, 

g) informačno-komunikačné priestory 

- knižnica/priestor pre knižnicu vybavený knižničným fondom, IKT 
zariadením 

- a pripojením na Internet, 
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h) učebné priestory (interné/externé) 

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

- odborné učebne, 

- špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného 
vyučovania vybavené vhodným náradím, prístrojmi a pomôckami, 

- telocvičňa, 

- školské ihrisko, 

i) spoločné priestory 

- školská budova, 

- školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň, 

- školský dvor, 

- priestory pre školský klub detí, 

- priestor pre riešenie zdravotných problémov, bezpodnetová miestnosť. 

 

Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie primárneho vzdelávania je v súlade s 
požiadavkami formulovanými v príslušných štátnych vzdelávacích programoch a podľa 
potreby je doplnené o materiálno-technické a priestorové zabezpečenie, ktoré 
podporujú rozvíjanie komunikačných, reedukačných a kompenzačných kompetencií.  
Pre žiakov so viacnásobným postihnutím je potrebné zabezpečiť aj špeciálne 
kompenzačné pomôcky, učebnice, v ktorých je implementovaný slovenský posunkový 
jazyk a pracovné zošity.  

 

Vzdelávacie pomôcky: počítače, dotyková obrazovka, lupa, tlačiareň, interaktívna tabuľa, 
CD prehrávač, TV, pracovné stoly, Orffové hudobné inštrumenty, pomôcky na výtvarnú 
výchovu, pomôcky na zdravotnú výchovu (kostra človeka, modely)...  

Kompenzačné pomôcky: audiovizuálne pomôcky, špeciálne počítačové doplnky...  

Relaxačné pomôcky: fit lopty, masážne koberčeky, oddychové vaky, pomôcky na bazálnu 
stimuláciu. 

 

2.12 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
výchove a vzdelávaní 

Vhodná štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim 
vyučovania s ohľadom na vek žiakov  

 v prípravnom ročníku až štvrtom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac päť 
vyučovacích hodín, v piatom ročníku až deviatom ročníku najviac šesť 
vyučovacích hodín,  

 vyučovacia hodina trvá 45 minút, poslednú vyučovaciu hodinu možno skrátiť na 
40 minút,   

 s prihliadnutím na osobitosti žiakov môže škola uplatňovať aj iné spôsoby 
organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových 
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úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými 
organizačnými formami,  

Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v škole i 
mimo školy postupuje podľa § 2 ods. 24 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.  

 pri kúpaní a pri plaveckom výcviku je v jednej skupine najviac päť žiakov,  

 pri lyžiarskom výcviku má jeden inštruktor v skupine najviac osem žiakov,  

 pri školskom výlete je počet žiakov v skupine rovnaký alebo nižší ako počet 
žiakov v triede, ak je počet žiakov v skupine pri školskom výlete vyšší ako počet 
žiakov v triede, riaditeľ školy zabezpečí účasť ďalšej poučenej plnoletej osoby.  

 

Zaistenie bezpečnosti  a ochrany zdravia žiakov a pedagogických pracovníkov pri 
vzdelávaní  

 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 RZP, 
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. 

 

2.13 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov s 
viacnásobným postihnutím v kombinácii s ľahkým stupňom 
mentálneho postihnutia  

 

Pri organizácii podmienok v jednotlivých formách vzdelávania žiakov s viacnásobným 
postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím je potrebné postupovať 
individuálne podľa výsledkov špeciálnopedagogickej a inej odbornej diagnostiky a v 
spolupráci s rodičmi (resp. zákonnými zástupcami).  

Počet žiakov v triede je daný v zmysle platnej legislatívy:  

 najnižší počet žiakov s viacnásobným postihnutím v triede sú 4 žiaci,  

 najvyšší počet žiakov s mentálnym postihnutím ľahkého stupňa v kombinácii 
s iným postihnutím v prípravnom až piatom ročníku v triede je 6, v šiestom až 
desiatom ročníku 8 žiakov,  

 najvyšší počet žiakov s mentálnym postihnutím stredného a ťažkého alebo 
hlbokého stupňa v prípravnom až piatom ročníku je 5, v šiestom až desiatom 
ročníku 6 žiakov 
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3. Školský vzdelávací program pre žiakov s viacnásobným 
postihnutím v kombinácii so stredným stupňom 
mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie   

 
 

3.1 Ciele výchovy a vzdelávania  

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. 

Cieľom tohto školského vzdelávacieho programu je sprístupniť žiakom také 
kompetencie, ktoré majú nadpredmetový charakter a získavanie kompetencií sa 
vzájomne prelína v rámci medzipredmetových vzťahov. Program zohľadňuje mentálne 
možnosti a schopnosti žiakov a súčasné možnosti školy z hľadiska priestorov ako aj 
ostatnej školskej vybavenosti. Má otvorený charakter, teda je možné ho meniť 
a upravovať v závislosti so zmenami podmienok, ktoré  v procese edukácie žiakov 
s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím môžu vzniknúť. 
 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti žiakov  s 
viacnásobným postihnutím v kombinácii so stredným stupňom mentálneho postihnutia 
na úrovni, ktorá je pre nich dosiahnuteľná. 

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových  
spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom cieľov 
uvedených vo vzdelávacom programe pre žiakov s mentálnym postihnutím s 
prihliadnutím na ďalšie postihnutie alebo narušenie. 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii so 
stredným stupňom mentálneho postihnutia je 

 rozvíjať kognitívne a psychomotorické procesy, všestrannú komunikáciu, 

 rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady mentálne postihnutých žiakov 
tak, aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré dokážu využiť v osobnom 
živote, 

 zamerať sa na pripravenosť v praktickom živote s možnosťou prirodzenej 
integrácie do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou, 

 podnecovať žiakov k mysleniu na podklade názoru a k riešeniu problémov, 

 učiť žiakov chrániť si svoje zdravie a zdravie iných. 
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3.2 Stupeň vzdelania 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s 
viacnásobným postihnutím v kombinácii so stredným stupňom mentálneho postihnutia 
podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. dokladom o získanom stupni 
vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 
 

3.3 Vlastné zameranie školy 

Ambíciou školy je vychovať človeka, ktorý dokáže využívať svoje kompetencie 
v každodennom živote so zodpovedným prístupom k životu a schopnosťou dohovoriť sa. 
Po absolvovaní školy je schopný pokračovať vo vzdelávaní podľa svojich možností 
a schopností napríklad v praktickej škole. Pre žiakov škola poskytuje podmienky na 
získanie vzdelania podľa príslušného vzdelávacieho programu.  

Naším cieľom je, aby žiaci získali nielen potrebné vedomosti, ale aj celý rad schopností 
dôležitých pre ich život. 

Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna poskytuje 
žiakom sluchovo postihnutým s pridruženým mentálnym postihnutím primárne  
vzdelanie. Učebný plán v jednotlivých ročníkoch je doplnený o predmet individuálne 
logopedické intervencie, ktorého obsahom je rozvoj formálnej a obsahovej stránky reči 
hovorenej a posunkovej u sluchovo postihnutých žiakov.  

 

Profil absolventa: 

Absolvent programu primárneho stupňa vzdelania pre žiakov s viacnásobným 
postihnutím v kombinácii so stredným stupňom mentálneho postihnutia má osvojené 
kľúčové kompetencie (spôsobilosti)vyplývajúce zo vzdelávacieho programu pre žiakov s 
mentálnym postihnutím príslušného variantu s prihliadnutím na ďalšie postihnutie 
alebo narušenie. 

Absolvent primárneho vzdelania so stredným stupňom mentálneho postihnutia má 
osvojené nasledovné kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 vyjadruje sa v slovenskom alebo v  posunkovom jazyku  adekvátne primárnemu 
stupňu vzdelávania, jeho narušenej komunikačnej schopnosti, druhu a stupňu 
postihnutia. 

 rozumie obsahu jednoduchého písaného textu, dokáže ho ústne alebo v   
posunkovom jazyku zreprodukovať 

 zvláda jednoduchou formou písomnú komunikáciu, 

 dokáže určitý čas sústredene počúvať,  

 je schopný vyjadriť svoj názor, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so 
spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do 
kontaktu,  

 rieši konflikty s pomocou dospelých, 

 je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom, 
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 rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne 
adekvátne reagovať podľa svojich možností, 

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie, 

 rešpektuje dospelých, 

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

 nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými, 

 

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

 dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 
pracovných úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne myslenie,  

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

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

 je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby ochraňovať prírodu, 

 

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

 využíva základné formy informačnej a komunikačnej technológie, 

 ovláda elementárne spôsoby práce s počítačom, 

 prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, 

 vie používať vyučovacie programy, 

 chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 

d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť 

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

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

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

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

 získané vedomosti, zručnosti a návyky dokáže uplatniť v praktických situáciách, 

 

e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

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

 v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc, 

 

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

 uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti, 

 uvedomuje si, že má svoje práva a aj povinnosti, 

 čiastočne dokáže odhadnúť dôsledky svojich činov, 
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 pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných  
osôb, 

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

 dokáže spolupracovať v skupine,  

 je ohľaduplný k iným ľuďom,  

 uvedomuje si potrebu ochrany svojho zdravia, 

 

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

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

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 ovláda základné pravidlá a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,  

 nepoškodzuje kultúrno-historické dedičstvo a pozná ľudové tradície. 
 

 

3.4 Dĺžka štúdia, formy výchovy a vzdelávania 

Charakteristika výchovy a vzdelávania 

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s viacnásobným postihnutím so stredným stupňom 
mentálneho postihnutia sa postupuje podľa vzdelávacích programov pre žiakov 
s mentálnym postihnutím,  primárne vzdelávanie. 

Mentálne postihnutie je zvyčajne najvýraznejším príznakom v celom klinickom obraze 
viacnásobného postihnutia, preto je podmieňujúcim prvkom celého výchovno-
vzdelávacieho procesu. Špecifické predmety podľa konkrétnej kombinácie postihnutia 
sa zaraďujú do školského vzdelávacieho programu alebo sa žiak s viacnásobným 
postihnutím vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu.  

V prípade, že u žiaka s viacnásobným postihnutím v kombinácii so stredným stupňom 
mentálneho postihnutia nie je mentálne postihnutie v celom klinickom obraze 
viacnásobného postihnutia determinujúcim prvkom výchovno-vzdelávacieho procesu, je 
potrebné vychádzať z aktuálneho zdravotného stavu žiaka, ktorý je dôsledkom 
súčinnosti participujúcich postihnutí žiaka.  

Pre žiaka s viacnásobným postihnutím v kombinácii so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia, ktorý postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu je 
individuálny vzdelávací program vytváraný s prihliadnutím k súčasnému stavu žiaka 
a podľa jeho individuálnych schopností.  

V závislosti od jeho individuálnych schopností je možné individuálny vzdelávací 
program tvoriť podľa obsahu vzdelávania aj z rôznych variantov školy pre žiaka s 
mentálnym postihnutím, s prihliadnutím na ďalšie prítomné postihnutia.  

 

Individuálny vzdelávací program žiaka obsahuje 
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 základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací 
proces, 

 požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy, 

 modifikáciu obsahu vzdelávania, 

 aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov, 

 špecifiká organizácie a foriem vzdelávania, 

 požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných 
pomôcok, 

 zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, psychológa, logopéda a 
iných. 

Individuálny vzdelávací program vypracováva špeciálny pedagóg, prípadne podľa 
potreby s ďalšími odbornými pracovníkmi. 

Individuálny vzdelávací program podpisuje spravidla riaditeľ školy, špeciálny pedagóg a 
zákonný zástupca žiaka. 

Individuálny vzdelávací program sa môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych 
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Zmeny je potrebné konzultovať so 
všetkými zainteresovanými odborníkmi a zákonným zástupcom žiaka. 
 

 

Vzdelávanie v špeciálnej základnej škole 

V zmysle § 3 odst.5 a § 6 odst. 6 a 7 vyhlášky č.322/2008 Z.z. sa pre žiakov s 
viacnásobným postihnutím v kombinácii so stredným stupňom mentálneho postihnutia 
môžu v špeciálnych  školách zriaďovať samostatné triedy.  

V triede pre žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii so stredným stupňom 
mentálneho  postihnutia pracujú spravidla dvaja špeciálni pedagógovia alebo učiteľ  a 
asistent učiteľa (najvhodnejšie pedagóg mentálne postihnutých a pedagóg sluchovo  
postihnutých alebo logopéd). 

Vyučovanie žiakov s viacnásobným postihnutím sa môže realizovať v blokoch. 
 

Dĺžka vzdelávania 

V zmysle § 97 odst. 3 zákona č. 245/2008 Z.z má základná škola pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením spravidla deväť až jedenásť ročníkov s možnosťou 
zriadenia prípravného ročníka.  

V zmysle § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 322/2008 Z.z. môže mať - špeciálna základná škola 
variant B prípravný ročník a desať ročníkov, 

Plnenie povinnej školskej dochádzky sa žiakovi skončilo, ak od začiatku plnenia povinnej 
školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania alebo dňom 31. augusta 
príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16.rok veku (§ 22 ods.1 zákona č. 
245/2008 Z.z.).  

V prípade potreby žiakov žiakovi s viacnásobným postihnutím v kombinácii so stredným 
stupňom  mentálneho postihnutia možno predĺžiť dĺžku vzdelávania až o dva roky. 
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Podmienky prijímania  

Podmienkou prijatia žiaka s viacnásobným postihnutím v kombinácii so stredným 
stupňom  mentálneho postihnutia do špeciálnej školy alebo do základnej školy je 
psychologická a špeciálnopedagogická diagnostika v centre špeciálnopedagogického 
poradenstva. V prípade potreby sa vyžaduje aj odborná lekárska diagnostika (neurológ, 
psychiater, foniater, ORL, oftalmológ, ortopéd a pod.). 

O prijatí dieťaťa do školy rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti 
zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a 
prevencie (CŠPP), vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. „Riaditeľ 
školy pred prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do školy 
so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.“ 
(§61 ods. (1) zákona č. 245/2008 Z.z.). 

Riaditeľ školy je povinný informovať v prvom kontakte rodičov o podmienkach prijatia 
(písomná žiadosť rodiča, správy z odborných vyšetrení z príslušného poradenského 
zariadenia, spolupráca so školským špeciálnym pedagógom). 
 

3.5 Učebný plán 

3.5.1 Vzdelávacie oblasti 

Obsah primárneho vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii so 
stredným stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré 
vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií príslušného vzdelávacieho 
programu pre žiakov  so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. 

 

ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV SO 
STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA S VYUČOVACÍM JAZYKOM 
SLOVENSKÝM. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI  
ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCHZRUČNOSTÍ 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 
MATEMATIKA 
INFORMATIKA 

ČLOVEK A PRÍRODA VECNÉ UČENIE 

ČLOVEK A HODNOTY 
ETICKÁ VÝCHOVA / 
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO 

ČLOVEK A SVET PRÁCE PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

UMENIE A KULTÚRA 
HUDOBNÁ VÝCHOVA 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ  A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 
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3.5.2  Rámcový učebný plán pre žiakov so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom 
slovenským 

Žiaci s viacnásobným postihnutím v kombinácii so stredným stupňom  mentálneho 
postihnutia postupujú podľa rámcových učebných plánov pre žiakov so stredným 
stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom slovenským.  

Špecifické predmety vyplývajúce z ďalšieho pridruženého postihnutia sa vyučujú v 
rámci voliteľných hodín školských vzdelávacích programov alebo v rámci 
individuálneho vzdelávacieho programu. 

 

Rámcový učebný plán vymedzuje voliteľné (disponibilné) hodiny, ktoré škola 
konkretizuje vo svojom školskom vzdelávacom programe nasledovne: navýši hodinovú 
dotáciu existujúcim vyučovacím predmetom ŠVP a/alebo vytvorí nový vyučovací 
predmet, ktorému pridelí časovú dotáciu. Poznámky k rámcovému učebnému plánu sú 
pre školu záväzné, môže si však v rámci svojho učebného plánu vytvoriť ďalšie 
poznámky podľa svojich potrieb a možností. 
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Poznámky 

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený 
pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. 

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže 
zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so 
zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie 
vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, 
zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými 
organizačnými formami podľa platnej legislatívy. V rámci vyučovania je možná 
individuálna práca s vybranými žiakmi prostredníctvom liečebného pedagóga, 
logopéda, školského psychológa s cieľom systematickej korekcie, terapie alebo 

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník

P
rí

p
ra

vn
ý

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

Sp
o

lu

slovenský jazyk 

a l iteratúra
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28

rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti
5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 31

rozvíjanie 

grafomotorických 

schopností

2 1 1 1 1 1 1 8

67

matematika 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31

informatika 1 1 1 1 4

35

Človek                           

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

25

Človek a hodnoty
etická / náboženská 

výchova
1 1 1 1 1 1 6

6

Človek a svet 

práce
pracovné vyučovanie 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 48

48

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

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

22

Zdravie a pohyb
telesná a športová 

výchova
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

22

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

2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 42

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

časť + voliteľné hodiny

Štátny vzdelávací program

Jazyk 

a komunikácia

Spolu povinná časť

Voliteľné hodiny

Matematika 

a práca 

s informáciami

Umenie a kultúra
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reedukácie postihnutia, narušenia. 

3. Vyučovaciu hodinu špecifického vyučovacieho predmetu rozvíjanie 
komunikačnej schopnosti zabezpečujú dvaja pedagogickí zamestnanci. 

4. V 5. až 10. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu pracovné 
vyučovanie sa vyučujú v skupinách s maximálnym počtom žiakov 6. Skupiny sa 
vyučujú spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá. Skupiny možno utvárať aj zo 
žiakov najbližších ročníkov. Ďalšia skupina vznikne až po naplnení 
predchádzajúcej skupiny na maximálny počet. 

5. V 5. až 10. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná a športová 
výchova sa vyučujú spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá. Skupiny možno 
utvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov. Najvyšší počet žiakov v skupine je 
zhodný s počtom žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je skupina utvorená zo 
žiakov najbližších ročníkov, najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s počtom 
žiakov v triede najnižšieho ročníka. Ďalšia skupina vznikne až po naplnení 
predchádzajúcej skupiny na maximálny počet. 

6. Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových 
celkoch. 

7. Vyučovací predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových 
celkoch každý druhý týždeň. 

8. Na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a slovenskej literatúry (u žiakov so 
stredným stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom národnostnej 
menšiny) triedu možno deliť. 
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3.5.3  Školský učebný plán pre žiakov so sluchovým postihnutím 
s pridruženým stredným stupňom mentálneho postihnutia pre 
primárne vzdelávanie  

 

 
 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník

P
rí

p
ra

vn
ý

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

Sp
o

lu

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28

1 1 1 1 1 1 1 1 8

rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti
5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 31

2 1 1 1 1 1 1 8

1 1 1 1 4

79

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31

1 1 1 1 1 1 1 1 8

informatika 1 1 1 1 4

43

Človek                           

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

25

Človek a hodnoty
etická / náboženská 

výchova
1 1 1 1 1 1 6

6

Človek a svet práce pracovné vyučovanie 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 48

48

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
rytmicko-pohybová 

výchova
1 1 1 1 1 5

dramatická  výchova 1 1 1 1 1 1 6

22

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

44

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

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

Jazyk a 

komunikácia

individuálna  

logopedická  intervencia

Školský vzdelávací program

Jazyk 

a komunikácia

slovenský jazyk 

a l iteratúra

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností

Individuálne vyučovaný predmet

Matematika 

a práca 

s informáciami

Spolu:                                                    povinná 

časť + voliteľné hodiny

Umenie a kultúra

Spolu povinná časť

Voliteľné hodiny

matematika

Zdravie a pohyb
telesná a športová 

výchova
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Poznámky  

Okrem poznámok k rámcovým učebným plánom uvedených v príslušných štátnych 
vzdelávacích programoch platia tieto poznámky:  
 

1. Podkladom pre spracovanie učebného plánu bol rámcový učebný plán pre žiakov 
so stredným stupňom mentálneho postihnutia. V školskom učebnom pláne boli 
rešpektované špecifiká vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím 
s pridruženým stredným stupňom mentálneho postihnutia.  

2. Špecifický predmet ILI nie je zahrnutý do celkového počtu hodín, vyučuje sa 
individuálnou prácou so žiakom počas vyučovania spravidla výchovných 
predmetov (na základe odborného stanoviska ŠPÚ zo dňa 07.02.2017)..  

3. Namiesto hudobnej výchovy sa na 1. stupni učí predmet rytmicko-pohybová 
výchova, na 2. stupni predmet dramatická výchova. (na základe odborného 
stanoviska ŠPÚ zo dňa 07.02.2017). Návrh schvaľuje riaditeľ po prerokovaní 
v pedagogickej rade.  

4. Rozdelenie voliteľných hodín v školskom vzdelávacom programe podľa ročníkov: 

Prípravný ročník (2 hod):   + 2 hod. telesná a športová výchova 

1.ročník (4 hod): + 1 hod. slovenský jazyk a literatúra 

+ 1 hod. rozvíjanie grafomotorických schopností 

+ 2 hod. telesná a športová výchova 

2.ročník (4 hod):   + 1 hod. slovenský jazyk a literatúra 

+ 1 hod. rozvíjanie grafomotorických schopností 

+ 2 hod. telesná a športová výchova 

3.ročník (4 hod):   + 1 hod. rozvíjanie grafomotorických schopností 

+ 1 hod. matematika 

+ 2 hod. telesná a športová výchova 

4.ročník (4 hod):   + 1 hod. rozvíjanie grafomotorických schopností 

+ 1 hod. matematika 

+ 2 hod. telesná a športová výchova 

5.ročník (4 hod):   + 1 hod. slovenský jazyk a literatúra 

+ 1 hod. matematika 

+ 2 hod. telesná a športová výchova 

6.ročník (4 hod):   + 1 hod. slovenský jazyk a literatúra 

+ 1 hod. matematika 

+ 2 hod. telesná a športová výchova 

7.ročník (4 hod):   + 1 hod. slovenský jazyk a literatúra 

+ 1 hod. matematika 

+ 2 hod. telesná a športová výchova 

8.ročník (4 hod):   + 1 hod. slovenský jazyk a literatúra 

+ 1 hod. matematika 

+ 2 hod. telesná a športová výchova 
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9.ročník (4 hod):   + 1 hod. slovenský jazyk a literatúra 

+ 1 hod. matematika 

+ 2 hod. telesná a športová výchova 

10.ročník (4 hod):   + 1 hod. slovenský jazyk a literatúra 

+ 1 hod. matematika 

+ 2 hod. telesná a športová výchova 
Zdôvodnenie navýšenia hodín a ich využitie je v učebných osnovách jednotlivých ročníkov 
a predmetov. 

3.6 Vzdelávacie štandardy 

Pre žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia nie sú vypracované vzdelávacie štandardy, čo vyplýva z charakteru 
postihnutia žiakov. 

Individuálne schopnosti jednotlivých žiakov nemožno zovšeobecňovať a dosiahnuté 
výkony sú limitované samotným postihnutím. 
 

3.7 Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so stredným stupňom 
mentálneho postihnutia 

Vzdelávanie je zamerané na maximálny možný rozvoj žiakov s mentálnym postihnutím 
po stránke psychickej, fyzickej a emocionálnej, na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom 
optimálne ich pripraviť na praktický život, na schopnosť žiakov osvojiť si základy 
vzdelania a pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole. 

Žiakovi so stredným stupňom mentálneho postihnutia a narušenou komunikačnou 
schopnosťou (symptomatickou poruchou reči) poskytuje individuálnu alebo skupinovú 
logopedickú terapiu školský logopéd. 

Žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia môžu byť vzdelávaní 

a) v špeciálnych základných školách, 

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

c) v triedach základnej školy spolu s inými žiakmi, tj. v školskej integrácii. 

 

Pri výchove a vzdelávaní žiaka so stredným stupňom mentálneho postihnutia v školskej 
integrácii sa zadáva viac úloh na rozvoj kognitívnych procesov a psychomotorických 
zručností, ktoré sú potrebné pre ich praktický život. Vo výchovno-vzdelávacom procese 
sa často striedajú činnosti a pracovné tempo, zaraďujú sa krátke relaxačné prestávky. 
Treba oceniť aj malý úspech žiaka a tak ho motivovať k učeniu. Dávať možnosť žiakovi 
participovať na spoločných činnostiach triedy a podľa potreby mu poskytovať účinnú 
individuálnu pomoc. Zohľadniť motorickú instabilitu žiaka a minimalizovať nežiadúce 
prejavy správania. Na zabezpečení vzdelávacích potrieb žiaka s mentálnym postihnutím 
počas vyučovania participuje i špeciálny pedagóg alebo asistent učiteľa. 

Pri vypracúvaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (IVP) je potrebné 
vychádzať zo Vzdelávacieho programu pre žiakov so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia, z jeho obsahu vzdelávania. Vo vyučovacích predmetoch hudobná výchova, 
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výtvarná výchova, telesná a športová výchova je možné tohto žiaka vzdelávať podľa 
obsahu vzdelávania žiakov bežnej triedy. Ak je v týchto vyučovacích predmetoch 
potrebné žiakovi redukovať učivo, uvádza sa v jeho IVP. Predmet vecné učenie má žiak 
vtedy, keď majú žiaci bežnej triedy predmety prvouku, vlastivedu, prírodovedu. 

Pri hodnotení žiaka sa postupuje podľa metodického pokynu na hodnotenie žiakov s 
mentálnym postihnutím. Žiaka je možné hodnotiť aj slovným komentárom o 
dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch bez vyjadrenia stupňov klasifikácie prospechu. V 
doložke vysvedčenia žiaka sa uvedie informácia, že žiak bol vzdelávaný podľa variantu 
B.“ 

 

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

Žiakom s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím v zmysle a  
§ 2 ods.7 vyhlášky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách (ďalej len vyhláška č. 
322/2008 Z.z.) poskytuje výchovu a vzdelávanie praktická škola a tieto ďalšie školy: 

a) pre žiakov so sluchovým postihnutím a mentálnym postihnutím 

 špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím  

 odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím, 

Ak je žiak s viacnásobným postihnutím v kombinácii so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia vzdelávaný v špeciálnej škole alebo základnej škole je potrebné, aby mal 
vyplnený Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do 
špeciálnej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy (ďalej len 
„Návrh na prijatie“) schváleného Ministerstvom školstva SR. 
 

3.8 Vyučovací jazyk  

V zmysle §12 zákona č. 245/2008 Z.z. je vyučovacím jazykom štátny jazyk Slovenskej  

republiky. 

 

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

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania 
nasledovne: 

„Žiak (žiačka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania.“.  
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Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej 
školskej dochádzky a to nasledovne: „Žiak (žiačka) ukončil (ukončila) povinnú 
školskú dochádzku.“. 
 

3.10 Personálne zabezpečenie 

Efektívna realizácia Vzdelávacieho programu pre žiakov so stredným stupňom 
mentálneho postihnutia je podmienená potrebným personálnym zabezpečením podľa 
nasledujúceho rámca, pričom sa musí vychádzať z požiadaviek formulovaných v platnej 
legislatíve (Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch). 

Vedúci pedagogickí zamestnanci 

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú 
atestáciu, spĺňajú podmienky dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili 
funkčné vzdelávanie (najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej 
pozície), 

 sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske 
zručnosti uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu, 

 podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich 
zamestnancov, 

 zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov - vo 
vzťahu k žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej 
komunite. 

Pedagogickí zamestnanci 

 spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky 
stanovené platnou legislatívou, 

 preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi, rodičmi, 

 uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia 
problémov. 

Asistent učiteľa 

 spĺňa predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky 
stanovené platnou legislatívou. Pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac 
žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, ak si to vyžaduje výchova a 
vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia. 

Odborní zamestnanci 

 Odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej 
činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou pri poskytovaní 
psychologickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej starostlivosti alebo 
výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie. 

 

Školský logopéd 

 logopéd s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou platnou v rezorte školstva. 
Školský logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, 
terapie a prevencie žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Poskytuje 
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odborné poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým 
zamestnancom školy. 

Školský psychológ 

 vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky (okrem 
diagnostiky na účely prijatia žiaka do školy alebo na zmenu formy vzdelávania 
žiaka), na ktoré má oprávnenie podľa svojho vzdelania a v súlade s legislatívou 
platnou pre rezort školstva. 

 

Pedagogický zbor je zložený z absolventov odboru špeciálna pedagogika.  V priemere ho 
tvorí 20 pedagogických pracovníkov  s plným úväzkom a cca 3 pedagógovia so 
skráteným úväzkom (tieto počty sú platné pre všetky organizačné zložky ZŠI pre SP V. 
Gaňu), ktorí majú plnú odbornú kvalifikáciu. Všetci pedagogickí zamestnanci majú 
bohaté skúsenosti a prax v práci so sluchovo a mentálne postihnutými. V rámci možností 
zabezpečujeme odborné vyučovanie vo všetkých predmetoch s dôrazom na predmety 
vyučované v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní v základnej škole. 

Na škole pracuje výchovný poradca, psychológ, koordinátor pre environmentálnu 
výchovu, koordinátor protidrogovej prevencie, koordinátor výchovy k manželstvu 
a rodičovstvu. 

Členovia pedagogického zboru pracujú v metodickom združení  a predmetovej komisii 
výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania/technickej výchovy a telesnej výchovy.  

 

3.11 Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie  

Dôležitou podmienkou výchovy a vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 
postihnutia je aj primerané priestorové vybavenie školy a materiálno-technické vybavenie 
učebných priestorov. 

Priestorové vybavenie 

j) pre manažment školy 

- kancelária riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy, 

- kancelária pre ekonomický úsek, 

k) pre pedagogických zamestnancov školy 

- zborovňa, 

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

l) pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom 

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

m) pre nepedagogických zamestnancov školy 

- kancelárie pre sekretariát a nepedagogických zamestnancov, 

n) hygienické priestory 

- sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov, 

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

o) odkladacie a úložné priestory 
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- pre učebné pomôcky, 

- didaktickú techniku, 

- skladové priestory, 

- archív, 

p) informačno-komunikačné priestory 

- knižnica/priestor pre knižnicu vybavený knižničným fondom, IKT 
zariadením 

- a pripojením na Internet, 

q) učebné priestory (interné/externé) 

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

- odborné učebne, 

- špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného 
vyučovania vybavené vhodným náradím, prístrojmi a pomôckami, 

- telocvičňa, 

- školské ihrisko, 

r) spoločné priestory 

- školská budova, 

- školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň, 

- školský dvor, 

- priestory pre školský klub detí, 

- priestor pre riešenie zdravotných problémov, bezpodnetová miestnosť. 

 

Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie primárneho vzdelávania je v súlade s 
požiadavkami formulovanými v príslušných štátnych vzdelávacích programoch a podľa 
potreby je doplnené o materiálno-technické a priestorové zabezpečenie, ktoré 
podporujú rozvíjanie komunikačných, reedukačných a kompenzačných kompetencií.  
Pre žiakov so viacnásobným postihnutím je potrebné zabezpečiť aj špeciálne 
kompenzačné pomôcky, učebnice, v ktorých je implementovaný slovenský posunkový 
jazyk a pracovné zošity.  

 

Vzdelávacie pomôcky: počítače, dotyková obrazovka, lupa, tlačiareň, interaktívna tabuľa, 
CD prehrávač, TV, pracovné stoly, Orffové hudobné inštrumenty, pomôcky na výtvarnú 
výchovu, pomôcky na zdravotnú výchovu (kostra človeka, modely)...  

Kompenzačné pomôcky: audiovizuálne pomôcky, špeciálne počítačové doplnky...  

Relaxačné pomôcky: fit lopty, masážne koberčeky, oddychové vaky 
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3.12 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
výchove a vzdelávaní 

Pri vzdelávaní žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii so stredným stupňom 
mentálneho postihnutia je potrebné vytvoriť vhodnú štruktúru práce a odpočinku 
žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim vyučovania s ohľadom na vek a postihnutie 
žiakov 

 zdravé prostredie tried a ostatných priestorov školy – podľa platných noriem 
(svetlo, teplo, bezhlučnosť, čistota, vetranie, veľkosť sedacieho a pracovného 
nábytku, hygienické vybavenie priestorov), 

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

 ochrana žiakov pred úrazmi, 

 vhodne upravené priestory školy pre bezpečný pohyb žiakov, 

 výrazne označené všetkých nebezpečných predmetov a využívaných predmetov, 
pravidelná kontrola zariadenia z hľadiska ich bezpečnosti, 

 dostupnosť prostriedkov prvej pomoci (lekárnička), kontakt na lekára a iné 
špeciálne služby ,praktická schopnosť pedagóga poskytnúť prvú pomoc. 

 

Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v škole i 
mimo školy postupuje s týmito odchýlkami:  

a) pri kúpaní a pri plaveckom výcviku je v jednej skupine najviac päť žiakov, 

b) pri lyžiarskom výcviku má jeden inštruktor v skupine najviac osem žiakov, 

c) pri školskom výlete je počet žiakov v skupine rovnaký alebo nižší ako počet 
žiakov v triede, ak je počet žiakov v skupine pri školskom výlete vyšší ako počet 
žiakov v triede, riaditeľ školy zabezpečí účasť ďalšej poučenej plnoletej osoby. (§ 
2, ods. 24 vyhlášky č.322/2008 Z.z.,) 

 

 

3.13 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov s 
viacnásobným postihnutím v kombinácii so stredným stupňom 
mentálneho postihnutia  

Pri organizácii podmienok v jednotlivých formách vzdelávania žiakov s viacnásobným 
postihnutím v kombinácii so stredným stupňom mentálneho postihnutia je potrebné 
postupovať individuálne podľa výsledkov špeciálnopedagogickej a inej odbornej 
diagnostiky a v spolupráci s  rodičmi (resp. zákonnými zástupcami),  

 dostatok času v dennom režime venovať jednotlivým zložkám tak, aby sa denne 
vystriedali všetky činnosti v primeranom rozsahu , 

 optimálny režim výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade s vekovými 
možnosťami, špeciálnymi potrebami žiakov,  v zhode s obsahom vzdelávania a 
vhodnými spôsobmi učenia, 
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 optimálny režim života školy v súlade spotrebami žiakov a ich bezpečnosti (režim 
odpočinku, pohybový režim, stravovací a pitný režim, dodržiavaním hygieny, 
záujmová činnosť, mimoriadne situácie ), 

 uplatňované metódy, formy a prístupy pri vzdelávacom procese, spôsob delenia 
tried, zlučovanie žiakov z rôznych ročníkov podľa platnej legislatívy. 

Počet žiakov v triede je daný v zmysle § 5 vyhlášky č. 322/2008 Z.z. 

 najnižší počet žiakov s viacnásobným postihnutím v triede sú 4 žiaci, 

 najvyšší počet žiakov s mentálnym postihnutím stredného stupňa v prípravnom 
až  piatom ročníku je 5, v šiestom až desiatom ročníku 6 žiakov. 
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4. Školský vzdelávací program pre žiakov s viacnásobným 
postihnutím v kombinácii pre žiakov ťažkým alebo 
hlbokým stupňom mentálneho postihnutia  pre 
primárne vzdelávanie   

 

4.1 Ciele výchovy a vzdelávania    

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. 

Cieľom tohto školského vzdelávacieho programu je sprístupniť žiakom také 
kompetencie, ktoré majú nadpredmetový charakter a získavanie kompetencií sa 
vzájomne prelína v rámci medzipredmetových vzťahov. Program zohľadňuje mentálne 
možnosti a schopnosti žiakov a súčasné možnosti školy z hľadiska priestorov ako aj 
ostatnej školskej vybavenosti. Má otvorený charakter, teda je možné ho meniť 
a upravovať v závislosti so zmenami podmienok, ktoré  v procese edukácie žiakov 
s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím môžu vzniknúť. 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti žiakov  s 
viacnásobným postihnutím v kombinácii so stredným stupňom mentálneho postihnutia 
na úrovni, ktorá je pre nich dosiahnuteľná. 

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových  
spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom cieľov 
uvedených vo vzdelávacom programe pre žiakov s mentálnym postihnutím s 
prihliadnutím na ďalšie postihnutie alebo narušenie. 

Cieľom primárneho vzdelávania žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 
postihnutia je  

 umožniť žiakovi spoznávať svoje vlastné rozvojové možnosti, postupovať pri 
jeho vzdelávaní podľa vlastných schopností, individuálnym tempom,  

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

 pripraviť žiaka na bežný život primerane k jeho schopnostiam.  

 
 

4.2 Stupeň vzdelania  

Primárne vzdelanie  získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s 
viacnásobným postihnutím v kombinácii s  mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 3 
písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s 
doložkou.   
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4.3 Vlastné zameranie školy 

Ambíciou školy je vychovať človeka, ktorý dokáže využívať svoje kompetencie 
v každodennom živote so zodpovedným prístupom k životu a schopnosťou dohovoriť sa. 
Po absolvovaní školy je schopný pokračovať vo vzdelávaní podľa svojich možností 
a schopností napríklad v praktickej škole. Pre žiakov škola poskytuje podmienky na 
získanie vzdelania podľa príslušného vzdelávacieho programu.  

Naším cieľom je, aby žiaci získali nielen potrebné vedomosti, ale aj celý rad schopností 
dôležitých pre ich život. 

Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna poskytuje 
žiakom sluchovo postihnutým s pridruženým mentálnym postihnutím primárne  
vzdelanie. Učebný plán v jednotlivých ročníkoch je doplnený o predmet individuálne 
logopedické intervencie, ktorého obsahom je rozvoj formálnej a obsahovej stránky reči 
hovorenej a posunkovej u sluchovo postihnutých žiakov.  

 

Profil absolventa: 
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  variantu C s prihliadnutím na ďalšie postihnutie alebo narušenie.  

 

Kľúčové kompetencie sú viacúčelové (multifunkčné), lebo slúžia na výkon pracovných a 
mimopracovných (občianskych, spotrebiteľských, rodinných, zdravotných a iných) 
aktivít v osobnom živote.  

V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, 
matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, 
spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti ( informačno-komunikačné technológie ), 
spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske 
spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej 
kultúry. 

Absolvent by mal dosiahnuť čo najširší a najrozsiahlejší záber v jednotlivých oblastiach 
podľa jeho individuálnych psychických a fyzických možností a schopností. Čiastočne až 
úplne samostatne vykonávať sebaobslužné činnosti (signalizovať potrebu, hygienické 
návyky, spolupracovať pri obliekaní a vyzliekaní, stolovanie,...). Mať vybudované 
sociálne vzťahy v užšom (trieda, škola, učitelia, asistenti, spolužiaci atď.) a širšom (mimo 
zariadenia školy) sociálnom prostredí. 

Úroveň vedomostí je ovplyvnená individuálnymi možnosťami a schopnosťami žiaka 
(intelekt, pridružené postihnutia,...). 

Absolvent na základe výsledkov svojich individuálnych schopností sa môže zaradiť do 

praktickej školy (podľa možností a schopností jednotlivcov) . 

Absolvent programu primárneho vzdelávania získa predpoklady, aby v rámci svojich 
možností dokázal komunikovať, spolupracovať. Má osvojené základy používania 
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materinského, štátneho jazyka, základy sebaobslužných činností, má osvojené tieto 
kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 
 

a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

- vyjadruje sa ústnou, alebo alternatívnou formou podľa svojich schopností, 
adekvátne stupňu postihnutia, 

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

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

 

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

- dokáže používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych životných 
situácií podľa svojich schopností, 

 
c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných 

technológií 

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

- komunikuje pomocou elektronických médií s pomocou učiteľa, 

- vie používať vyučovacie programy, 
 

d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť 

- osvojuje si postupy potrebné 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 má svoje práva a povinnosti, má osvojené základy pre 
spoluprácu v skupine, 

- uvedomuje si svoje vlastné potreby a využíva svoje možnosti, 

- vníma, resp. si uvedomuje význam pozitívnej klímy v triede a svojím 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, podľa svojich možností prejavuje 
čo najviac samostatnosti v sociálnom prostredí, 

 

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

kultúry 
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- dokáže prijímať a odovzdávať podľa svojich schopností základy kultúrnej 
gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

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

 

 

4.4  Dĺžka štúdia, formy výchovy a vzdelávania 

 

Charakteristika výchovy a vzdelávania  

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s viacnásobným postihnutím s mentálnym, telesným 
a  sluchovým postihnutím sa postupuje podľa vzdelávacích programov pre žiakov s VNP 
v kombinácii s mentálnym postihnutím, primárne vzdelávanie. Mentálne postihnutie je 
zvyčajne najvýraznejším príznakom v celom klinickom obraze viacnásobného 
postihnutia, preto je podmieňujúcim prvkom celého výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Špecifické predmety podľa konkrétnej kombinácie postihnutia sa zaraďujú do školského 
vzdelávacieho programu alebo sa žiak s viacnásobným postihnutím vzdeláva podľa 
individuálneho vzdelávacieho programu.  

V prípade, že u žiaka s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym 
postihnutím nie je mentálne postihnutie v celom klinickom obraze viacnásobného 
postihnutia determinujúcim prvkom výchovno-vzdelávacieho procesu, je potrebné 
vychádzať z aktuálneho zdravotného stavu žiaka, ktorý je dôsledkom súčinnosti 
participujúcich postihnutí žiaka.  

Pre žiaka s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím, ktorý 
postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu je individuálny vzdelávací 
program vytváraný s prihliadnutím k súčasnému stavu žiaka a podľa jeho 
individuálnych schopností. V závislosti od jeho individuálnych schopností je možné 
individuálny vzdelávací program tvoriť podľa obsahu vzdelávania aj z rôznych variantov 
školy pre žiaka s mentálnym postihnutím, s prihliadnutím na ďalšie prítomné 
postihnutia.  

 

Individuálny vzdelávací program žiaka obsahuje: 

- základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací 
proces,  

- požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy,  

- modifikáciu obsahu vzdelávania,  

- aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov,  

- špecifiká organizácie a foriem vzdelávania,  

- požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných 
pomôcok,  

- zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, psychológa, logopéda a 
iných.  
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Individuálny vzdelávací program vypracováva špeciálny pedagóg, prípadne podľa 
potreby s ďalšími odbornými pracovníkmi.  

Individuálny vzdelávací program podpisuje spravidla riaditeľ školy, špeciálny pedagóg a 
zákonný zástupca žiaka.  

Individuálny vzdelávací program sa môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych 
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Zmeny je potrebné konzultovať so 
všetkými zainteresovanými odborníkmi a zákonným zástupcom žiaka. 

 

Časový harmonogram IVP: 

 

U nových žiakov:        

- V mesiacoch september a október prebieha diagnostická obdobie.  

- V mesiacoch november, december a január  príslušného školského roka prebieha 
plnenie IVP. Následné zhodnotenie 1.polroku triednym učiteľom. Hodnotí  iba tie 
oblasti vývinu osobnosti žiaka, v ktorých nastala pozitívna či negatívna  zmena; po 
hodnotení nasleduje úprava  IVP.  

- V mesiacoch február až jún prebieha plnenie IVP, v júni príslušného školského roka 
vyhodnotenie 2.polroku. 

 

U ostatných (postupujúcich do ďalšieho ročníka) žiakov :  

- V mesiaci september prebieha komplexná rediagnostika (kvôli možným zmenám 
v osobnosti žiaka počas letných prázdnin). Výsledky sú podkladom  pre 
vypracovanie IVP. 

- V mesiacoch  október až január príslušného školského roka prebieha plnenie IVP;  
na konci januára zhodnotenie 1.polroka a následná úprava.  

- V mesiacoch február až jún prebieha plnenie IVP; v júni príslušného školského roka - 
vyhodnotenie 2.polroka.   

 

Dĺžka vzdelávania 

V zmysle § 97 odst. 3 zákona č. 245/2008 Z.z má základná škola pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením spravidla deväť až jedenásť ročníkov s možnosťou 
zriadenia prípravného ročníka.  

V zmysle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 322/2008 Z.z. môže mať - špeciálna základná škola 
variant C prípravný ročník a desať ročníkov, 

Plnenie povinnej školskej dochádzky sa žiakovi skončilo, ak od začiatku plnenia povinnej 
školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania alebo dňom 31. augusta 
príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16.rok veku (§ 22 ods.1 zákona č. 
245/2008 Z.z.).  

V prípade potreby žiakov žiakovi s viacnásobným postihnutím v kombinácii so stredným 
stupňom  mentálneho postihnutia možno predĺžiť dĺžku vzdelávania až o dva roky. 

Vyučovací čas žiaka je 20 hodín týždenne. 

Vyučovacie hodiny vzhľadom na psychické osobitosti detí sú členené do kratších 
časových úsekov so zaradením relaxačnej činnosti. 
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Podmienky prijímania 

Podmienky prijímania žiaka do špeciálnej základnej školy určuje § 7 ods. 1 až 4 vyhlášky 
č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách. 
 

4.5 Učebný plán 

4.5.1 Vzdelávacie oblasti  

Obsah primárneho vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s  
mentálnym a sluchovým postihnutím je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré 
vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií príslušných vzdelávacích 
programov pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia.  
 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 
ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ 
ROZVÍJANIE SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ 
ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCHZRUČNOSTÍ 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 
MATEMATIKA 
INFORMATIKA 

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ VECNÉ UČENIE 

ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA / 
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO 

ČLOVEK A SVET PRÁCE PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

UMENIE A KULTÚRA 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
RYTMICKO POHYBOVÁ VÝCHOVA /  

DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB ZDRAVOTNÁ TELESNÁ VÝCHOVA 

 

4.5.2 Rámcový učebný plán pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom 
mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie s vyučovacím 
jazykom slovenským 

Žiaci s viacnásobným postihnutím v kombinácii s ťažkým alebo hlbokým stupňom  
mentálneho postihnutia postupujú podľa rámcových učebných plánov pre žiakov  
s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom 
slovenským.  

Špecifické predmety vyplývajúce z ďalšieho pridruženého postihnutia sa vyučujú v 
rámci voliteľných hodín školských vzdelávacích programov alebo v rámci 
individuálneho vzdelávacieho programu. 

Rámcový učebný plán vymedzuje voliteľné (disponibilné) hodiny, ktoré škola 
konkretizuje vo svojom školskom vzdelávacom programe nasledovne: navýši hodinovú 
dotáciu existujúcim vyučovacím predmetom ŠVP a/alebo vytvorí nový vyučovací 
predmet, ktorému pridelí časovú dotáciu. Poznámky k rámcovému učebnému plánu sú 
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pre školu záväzné, môže si však v rámci svojho učebného plánu vytvoriť ďalšie 
poznámky podľa svojich potrieb a možností. 

 

 
 

Poznámky 

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený 
pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. 

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Člení sa na 
vzdelávaciu a relaxačnú časť. V rámci vyučovania je možná individuálna práca s 
vybranými žiakmi prostredníctvom liečebného pedagóga, logopéda, školského 
psychológa s cieľom systematickej korekcie, terapie alebo reedukácie 
postihnutia, narušenia. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S 
prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže škola 
uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej 
hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, 
blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami podľa platnej legislatívy.  

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník

P
rí

p
ra

vn

ý 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sp
o

lu

rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 38

rozvíjanie sociálnych 

zručností
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 18

rozvíjanie 

grafomotorických zručností
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 15

71

matematika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

informatika 0,5 0,5 0,5 0,5 2

24

Človek                            

a príroda 
vecné učenie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

11

Človek a hodnoty
etická / náboženská 

výchova
1 1 1 1 4

4

Človek a svet práce pracovné vyučovanie 2 2 2 2 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 27

27

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

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

22

Zdravie a pohyb zdravotná telesná výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33

33

18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 192

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

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220

Umenie a kultúra

Spolu povinná časť

Voliteľné hodiny

Spolu:                                                                       

povinná časť + voliteľné hodiny

Štátny vzdelávací program

Jazyk 

a komunikácia

Matematika 

a práca 

s informáciami
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3. Vyučovacie predmety s časovou dotáciou 0,5 hodiny týždenne je možné vyučovať 
ako jednohodinové každý druhý týždeň alebo ich spojiť do blokového 
vyučovania. 

4. Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových 
celkoch.  

5. Vyučovací predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových 
celkoch každý druhý týždeň.  

6. Vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu zdravotná telesná výchova je možné 
deliť na skupiny s maximálnym počtom v skupine 8 žiakov. Skupiny možno 
utvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov. Ďalšia skupina vznikne až po naplnení 
predchádzajúcej skupiny na maximálny počet. Skupina zdravotnej telesnej 
výchovy sa zriadi pri počte najmenej štyroch žiakov.  
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4.5.3 Školský učebný plán pre žiakov so sluchovým postihnutím 
s pridruženým ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 
pre primárne vzdelávanie  

 

 
 

Poznámky  

Okrem poznámok k rámcovým učebným plánom uvedených v príslušných štátnych 
vzdelávacích programoch platia tieto poznámky:  
 

1. Podkladom pre spracovanie učebného plánu bol rámcový učebný plán pre žiakov 
so stredným stupňom mentálneho postihnutia. V školskom učebnom pláne boli 

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník

P
rí

p
ra

vn
ý

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

Sp
o

lu

rozvíjanie komunikačnej 

schopnosti
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 38

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

rozvíjanie 

grafomotorických zručností
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 15

82

matematika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

0,5 0,5 0,5 0,5 2

1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4

28

Človek                            

a príroda 
vecné učenie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

11

Človek a hodnoty
etická / náboženská 

výchova
1 1 1 1 4

4

2 2 2 2 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 27

0,5 0,5 0,5 0,5 2

29

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

rytmicko-pohybová výchova 1 1 1 1 1 5

dramatická  výchova 1 1 1 1 1 1 6

22

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

44

18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 192

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

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220

Voliteľné hodiny

Jazyk 

a komunikácia

Školský vzdelávací program

rozvíjanie sociálnych 

zručností

Zdravie a pohyb

Spolu:                                                                       

povinná časť + voliteľné hodiny

Matematika 

a práca 

s informáciami

Umenie a kultúra

Spolu povinná časť

informatika

Človek a svet práce pracovné vyučovanie

zdravotná telesná výchova
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rešpektované špecifiká vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím 
s pridruženým stredným stupňom mentálneho postihnutia.  

2. Namiesto hudobnej výchovy sa na 1. stupni učí predmet rytmicko-pohybová 
výchova, na 2. stupni predmet dramatická výchova. (na základe odborného 
stanoviska ŠPÚ zo dňa 07.02.2017). Návrh schvaľuje riaditeľ po prerokovaní 
v pedagogickej rade.  

3. Rozdelenie voliteľných hodín v školskom vzdelávacom programe podľa ročníkov: 

Prípravný ročník (2 hod):   + 1 hod. rozvíjanie sociálnych zručností 

+ 1 hod. zdravotná telesná výchova 

1.ročník (2 hod): + 1 hod. rozvíjanie sociálnych zručností 

+ 1 hod. zdravotná telesná výchova 

2.ročník (2 hod):   + 1 hod. rozvíjanie sociálnych zručností 

+ 1 hod. zdravotná telesná výchova 

3.ročník (2 hod):   + 1 hod. rozvíjanie sociálnych zručností 

+ 1 hod. zdravotná telesná výchova 

4.ročník (2 hod):   + 1 hod. rozvíjanie sociálnych zručností 

+ 1 hod. zdravotná telesná výchova 

5.ročník (3 hod):   + 1 hod. rozvíjanie sociálnych zručností 

+ 1 hod. informatika 

+ 1 hod. zdravotná telesná výchova 

6.ročník (3 hod):   + 1 hod. rozvíjanie sociálnych zručností 

+ 1 hod. informatika 

+ 1 hod. zdravotná telesná výchova 

7.ročník (3 hod):   + 1 hod. rozvíjanie sociálnych zručností 

+ 0,5 hod. informatika 

+ 0,5 hod. pracovné vyučovanie 

+ 1 hod. zdravotná telesná výchova 

8.ročník (3 hod):   + 1 hod. rozvíjanie sociálnych zručností 

+ 0,5 hod. informatika 

+ 0,5 hod. pracovné vyučovanie 

+ 1 hod. zdravotná telesná výchova 

9.ročník (3 hod):   + 1 hod. rozvíjanie sociálnych zručností 

+ 0,5 hod. informatika 

+ 0,5 hod. pracovné vyučovanie 

+ 1 hod. zdravotná telesná výchova 

10.ročník (3 hod):   + 1 hod. rozvíjanie sociálnych zručností 

+ 0,5 hod. informatika 

+ 0,5 hod. pracovné vyučovanie 

+ 1 hod. zdravotná telesná výchova 
Zdôvodnenie navýšenia hodín a ich využitie je v učebných osnovách jednotlivých ročníkov 
a predmetov. 
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4.6 Vzdelávacie štandardy 

Pre žiakov s viacnásobným postihnutím s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 
postihnutia nie sú vypracované vzdelávacie štandardy, čo vyplýva z charakteru 
postihnutia žiakov. 
 

4.7 Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s viacnásobným 
postihnutím v kombinácii s ťažkým alebo hlbokým stupňom 
mentálneho postihnutia 

Žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia sa vzdelávajú podľa 
individuálnych vzdelávacích programov. Pri organizácii vyučovania sa odporúča 
predovšetkým blokové vyučovanie. Vyučovanie sa člení na vzdelávaciu a relaxačnú časť.  

V prípade, že žiak zvládol obsah vzdelávania a splnil kritéria na prijatie do špeciálnej 
základnej školy - variant B, môže tam byť preradený.  

Žiakovi s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a narušenou 
komunikačnou schopnosťou (symptomatickou poruchou reči) poskytuje individuálnu 
alebo skupinovú logopedickú intervenciu školský logopéd.  

Žiaci s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia môžu byť 
vzdelávaní  

a) v špeciálnych základných školách,  

b) v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím v základnej škole alebo v 
domove sociálnych služieb,  

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

 

Pri výchove a vzdelávaní žiaka s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 
postihnutia v školskej integrácii si charakter postihnutia žiaka vyžaduje intenzívnu 
pomoc špeciálneho pedagóga/asistenta učiteľa na vyučovaní. 

Pri vypracovávaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (IVP) je potrebné 
vychádzať zo Vzdelávacieho programu pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom 
mentálneho postihnutia. Pri hodnotení žiaka sa postupuje podľa metodického pokynu na 
hodnotenie žiakov s mentálnym postihnutím. V doložke vysvedčenia žiaka sa uvedie 
informácia, že žiak bol vzdelávaný podľa variantu C.“ 
 

4.8 Vyučovací jazyk 

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky. 
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4.9 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a 
vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania 
nasledovne: „Žiak (žiacka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania.“. Ak žiak 
ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej 
dochádzke a to nasledovne: „Žiak (žiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú 
dochádzku“. 
 

 

4.10 Personálne zabezpečenie 

Efektívna realizácia Vzdelávacieho programu pre žiakov so stredným stupňom 
mentálneho postihnutia je podmienená potrebným personálnym zabezpečením podľa 
nasledujúceho rámca, pričom sa musí vychádzať z požiadaviek formulovaných v platnej 
legislatíve (Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch). 

Vedúci pedagogickí zamestnanci 

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú 
atestáciu, spĺňajú podmienky dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili 
funkčné vzdelávanie (najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej 
pozície), 

 sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske 
zručnosti uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu, 

 podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich 
zamestnancov, 

 zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov - vo 
vzťahu k žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej 
komunite. 

Pedagogickí zamestnanci 

 spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky 
stanovené platnou legislatívou, 

 preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi, rodičmi, 

 uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia 
problémov. 

Asistent učiteľa 

 spĺňa predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky 
stanovené platnou legislatívou. Pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac 
žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, ak si to vyžaduje výchova a 
vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia. 

Odborní zamestnanci 

 Odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej 
činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou pri poskytovaní 
psychologickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej starostlivosti alebo 
výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie. 
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Školský logopéd 

 logopéd s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou platnou v rezorte školstva. 
Školský logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, 
terapie a prevencie žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Poskytuje 
odborné poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým 
zamestnancom školy. 

Školský psychológ 

 vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky (okrem 
diagnostiky na účely prijatia žiaka do školy alebo na zmenu formy vzdelávania 
žiaka), na ktoré má oprávnenie podľa svojho vzdelania a v súlade s legislatívou 
platnou pre rezort školstva. 

 

Pedagogický zbor je zložený z absolventov odboru špeciálna pedagogika.  V priemere ho 
tvorí 20 pedagogických pracovníkov  s plným úväzkom a cca 3 pedagógovia so 
skráteným úväzkom (tieto počty sú platné pre všetky organizačné zložky ZŠI pre SP V. 
Gaňu), ktorí majú plnú odbornú kvalifikáciu. Všetci pedagogickí zamestnanci majú 
bohaté skúsenosti a prax v práci so sluchovo a mentálne postihnutými. V rámci možností 
zabezpečujeme odborné vyučovanie vo všetkých predmetoch s dôrazom na predmety 
vyučované v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní v základnej škole. 

Na škole pracuje výchovný poradca, psychológ, koordinátor pre environmentálnu 
výchovu, koordinátor protidrogovej prevencie, koordinátor výchovy k manželstvu 
a rodičovstvu. 

Členovia pedagogického zboru pracujú v metodickom združení  a predmetovej komisii 
výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania/technickej výchovy a telesnej výchovy.  

Špeciálny pedagóg vo variante C poskytuje terapiu z Konceptu bazálnej stimulácie na 
základe jej zaradenia do IVP. 

 

4.11 Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie  

Materiálno-technické vybavenie tried napomáha dosahovať stanovené ciele primárneho 
vzdelávania a zároveň podporuje komplexný proces výchovno-vzdelávacej rehabilitácie 
žiakov.  

Dôležitá je úprava širšieho prostredia, jeho členenie na: relaxačnú časť, zmyslovú 
záhradu a fyzioterapeutickú časť.  

Trieda nemôže mať charakter bežnej triedy, jej vybavenie musí zodpovedať stanoveným 
cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu. Je nutné vybaviť ju základnými špeciálnymi 
učebnými pomôckami, na relaxačnú aj vzdelávaciu činnosť.  

Vzdelávacie pomôcky - počítače, tablety, interaktívna tabuľa, hlavové ukazovadlo, 
dotyková obrazovka, modelovacie hmoty, maliarske stojany, CD prehrávač, pracovné 
stoly, Orffovo inštrumentárium.  

Špeciálne učebné pomôcky - hmatové dosky, zvukové zariadenia, prostriedky na 
uľahčenie komunikácie (piktogramy, obrázková abeceda, posunková reč, prstová 
abeceda), špeciálne počítačové doplnky.  

Kompenzačné pomôcky - audiovizuálne pomôcky, stoličky Aris, invalidný vozík, 
chodítko, G-aparát, polohovacie stoly. 
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Relaxačné pomôcky - polohovacie ležadlá, vodná posteľ, pieskové stoly, masážne 
koberčeky, fit lopty.  

Pomôcky osobnej hygieny - prebaľovacie lôžko, špeciálny zdvihák z vozíka na 
prebaľovacie lôžko.  

Priestorové vybavenie  

Pri priestorovom vybavení je potrebné rešpektovať závažnosť zdravotného stavu žiaka s 
ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia vytvorením bezbariérových 
priestorov (toalety, nájazdy do vchodov, výťah – plošina a iné). 

 

s) pre manažment školy 

- kancelária riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy, 

- kancelária pre ekonomický úsek, 

t) pre pedagogických zamestnancov školy 

- zborovňa, 

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

u) pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom 

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

v) pre nepedagogických zamestnancov školy 

- kancelárie pre sekretariát a nepedagogických zamestnancov, 

w) hygienické priestory 

- sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov, 

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

x) odkladacie a úložné priestory 

- pre učebné pomôcky, 

- didaktickú techniku, 

- skladové priestory, 

- archív, 

y) informačno-komunikačné priestory 

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

z) učebné priestory (interné/externé) 

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

- odborné učebne, 

- špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného 
vyučovania vybavené vhodným náradím, prístrojmi a pomôckami, 

- telocvičňa, 

- školské ihrisko, 
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aa) spoločné priestory 

- školská budova, 

- školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň, 

- školský dvor, 

- priestory pre školský klub detí, 

- priestor pre riešenie zdravotných problémov, bezpodnetová miestnosť. 

 

Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie primárneho vzdelávania je v súlade s 
požiadavkami formulovanými v príslušných štátnych vzdelávacích programoch a podľa 
potreby je doplnené o materiálno-technické a priestorové zabezpečenie, ktoré 
podporujú rozvíjanie komunikačných, reedukačných a kompenzačných kompetencií.  
Pre žiakov so viacnásobným postihnutím je potrebné zabezpečiť aj špeciálne 
kompenzačné pomôcky, učebnice, v ktorých je implementovaný slovenský posunkový 
jazyk a pracovné zošity.  

 

Priestorové zabezpečenie 

 špeciálne upravená trieda pozostávajúca z dvoch miestností (kuchynka, učebňa)  

 logopedická miestnosť s vybavením, 

 multisenzorická terapeutická miestnosť SNOEZELEN, 

 špeciálne vybavená počítačová miestnosť, 

 bezbariérové priestory (toalety, nájazdy do vchodov, výťah - plošina...)  

 

Vzdelávacie pomôcky 

 počítače, modelovacie hmoty, CD prehrávač, pracovné stoly, hmatové dosky, 
Orffovo inštrumentárium, zabezpečenie prostriedkov na uľahčenie komunikácie 
(piktogramy, obrázková abeceda, posunková reč, prstová abeceda,...) a iné 
špeciálne didaktické pomôcky. 

 

Kompenzačné pomôcky  

 audiovizuálne pomôcky,  

 aris stolička 

 špeciálny stôl a stolička pre telesne postihnutých žiakov 

 vertikalizačné zariadenie 

 schodolez 

 bezbarierový výťah 

 

Multisenzorická terapeutická miestnosť SNOEZELEN  

 zmyslové podnety 

 

Relaxačné pomôcky  
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 molitanové matrace, vrecia na sedenie, alebo ležanie,  masážne loptičky, polgule, fit 
lopty. 

 

Vzdelávacie pomôcky: počítače, dotyková obrazovka, lupa, tlačiareň, interaktívna tabuľa, 
CD prehrávač, TV, pracovné stoly, Orffové hudobné inštrumenty, pomôcky na výtvarnú 
výchovu, pomôcky na zdravotnú výchovu (kostra človeka, modely)...  

Kompenzačné pomôcky: audiovizuálne pomôcky, špeciálne počítačové doplnky...  

Relaxačné pomôcky: fit lopty, masážne koberčeky, oddychové vaky 

 

4.12 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
výchove a vzdelávaní 

 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických pracovníkov pri 
vzdelávaní podľa platných noriem:  

 zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková 
podlaha, dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným 
svetlom, vetranie, osvetlenie, vykurovanie),  

 výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná 
kontrola z hľadiska bezpečnosti,  

  dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok v 
škole a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných 
školou.  

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

 vhodný režim vyučovania s ohľadom na hygienu učenia a vek žiakov, 

 vhodný stravovací a pitný režim (podľa vekových a individuálnych potrieb žiakov), 

 ochrana žiakov pred úrazmi, 

 vhodne upravené priestory školy pre bezpečný pohyb žiakov, 

 dostupnosť prostriedkov prvej pomoci (lekárnička), kontakt na lekára a iné 
špeciálne služby, praktická schopnosť pedagóga poskytnúť prvú pomoc. 

 

4.13 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v 
jednotlivých formách výchovy a vzdelávania 

Pri organizácii podmienok v jednotlivých formách vzdelávania žiakov s viacnásobným 
postihnutím v kombinácii so stredným stupňom mentálneho postihnutia je potrebné 
postupovať individuálne podľa výsledkov špeciálnopedagogickej a inej odbornej 
diagnostiky a v spolupráci s  rodičmi (resp. zákonnými zástupcami),  

 

Formy organizácie výchovy a vzdelávania 
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 dennou formou (poldenné v dopoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných 
dní v týždni), 

 formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho programu 
v rozsahu jeden deň v týždni, alebo dva dni v mesiaci na základe odporúčania lekára 
alebo CŠPPP 

 skrátený rozsah vyučovania na dve hodiny na základe rozhodnutia o oslobodení od 
denného dochádzania do školy. Odporúčanie vydáva odborný lekár alebo  CŠPP. 

 

 

5. Pedagogické stratégie 

 
Cieľ Úlohy školy Úlohy žiaka 

Umožniť žiakom 

osvojiť si stratégiu 

učenia a 

motivovať ich 

pre celoživotné 

vzdelávanie. 

Používa metódy, ktoré umožňujú pri 

vzdelávaní, objavovaní a poznávaní 

čo 

najviac zmyslov. 

Využíva individuálny prístup, 

rešpektovať individuálne tempo 

práce žiakov. 

Predkladá rôzne zdroje informácií. 

Prepája informácie so skutočným 

životom. 

Vníma, vyhodnocuje a 

využíva vedomosti a 

zručnosti pri učení. 

Pracuje vlastným tempom, 

nespolieha sa na spolužiakov, 

využíva a hľadá motivačné 

činitele na učenie. 

Poznáva vlastné možnosti. 

Podnecovať žiakov 

k tvorivému 

mysleniu, 

logickému 

uvažovaniu 

a k riešeniu 

problémov. 

Predkladá modelové situácie, 

koriguje 

priebeh situácie a podnecuje 

k vlastnému hodnoteniu riešenia 

situácie. 

Pri nezdaroch povzbudzuje. 

Upozorňuje na problémy v rôznych 

životných situáciách a predkladá 

možné 

riešenia. Koriguje riešenia žiakov 

správnym smerom. 

Rozvíja schopnosť logického 

myslenia. 

Pomenováva problémy, 

identifikuje ich, hľadá 

riešenia, ktoré potom vie 

zdôvodniť, 

vysvetliť a obhájiť. 

Rozpoznáva a vníma 

problémy, hľadá riešenia, 

dokáže vybrať z rôznych 

variantov to najsprávnejšie 

riešenie, vie overiť 

správnosť voľby. 

Uplatňuje základné  

myšlienkové operácie 

podľa veku (analýza, syntéza, 

porovnávanie, triedenie, 

zovšeobecnenie 

a abstrakcia). 

Viesť žiakov ku 

všestrannej, 

účinnej a otvorenej 

komunikácii. 

Rozvíja všetky formy komunikácie 

a vedie žiakov k ch využívaniu 

v každodennom živote. 

Využíva situácie k aktívnej tvorivej 

komunikácii žiak – žiak, učiteľ – 

žiak, učiteľ– učiteľ. 

Učí žiakov pravidlám písomnej 

komunikácie, predkladá rôzne zdroje 

Osvojuje si verbálnu i 

neverbálnu komunikáciu, 

používa vhodné výrazové 

prostriedky. 

Osvojuje si pravidlá 

komunikácie, rozvíja 

si slovnú zásobu , vyjadruje 

sa zrozumiteľne. 
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písomných textov. Osvojuje si pravidlá 

písomnej komunikácie, 

využíva ich v bežnom živote. 

Rozvíjať 

u žiakov schopnosť 

pracovať 

v tíme a 

rešpektovať 

vlastnú 

prácu a úspechy 

aj prácu a úspechy 

a iných. 

Umožňuje pracovať v skupine 

(skupinová práca). 

Poskytuje pravidlá pre prácu v 

skupine, 

respektíve spolupracuje na vytváraní 

pravidiel v spolupráci so žiakmi. 

Nabáda žiakov k hodnoteniu 

a sebahodnoteniu práce v skupine. 

Pripravuje modelové situácie 

spolupráce (sociálne hry). 

Spolupracuje so spolužiakmi, 

aktívne sa podieľa na 

všetkých činnostiach v 

skupine. 

Využíva možnosť 

spolupracovať pri vytváraní 

pravidiel práce v skupine. 

Chápe výhody spolupráce v 

skupine, oceňuje ju a získava 

nové skúsenosti. 

Vciťuje sa do potrieb 

ostatných ľudí, učí sa 

pomáhať, vie požiadať o 

pomoc. 

Pripravovať žiakov 

k tomu, aby 

sa prejavovali 

ako slobodné a 

zodpovedné 

osobnosti, vedeli 

uplatňovať svoje 

práva a plnili 

svoje povinnosti. 

Učí žiakov niesť zodpovednosť za 

svoje 

vystupovanie, jednanie a činy. 

Učí žiakov vhodnou formou 

presadzovať 

svoje záujmy. 

Zoznamuje žiakov so školským 

poriadkom, vysvetľuje ho. 

Je zodpovedným za svoje 

jednanie a konanie, za svoje 

činy. Nezamieňa demokraciu 

za anarchiu. 

Prijíma a rešpektuje školský 

poriadok, vie sa v ňom 

orientovať a používa ho 

v každodenných školských 

situáciách. 

Učí sa v triede argumentovať, 

vyjadrovať sa k problémom, 

vznášať svoje požiadavky. 

Vychovávať 

žiakov, 

aby vedeli 

prejavovať 

pozitívne 

city , aby 

cítili prosociálne, 

vytvárali si kladné 

vzťahy k ľuďom, 

prostrediu 

a k prírode. 

Uplatňuje individuálny prístup 

s ohľadom na individualitu každého 

žiaka. 

Využíva všetky vzniknuté situácie na 

ovplyvňovanie citového prežívania 

a nácvik sebaovládania i spoločensky 

prijateľných foriem vyjadrovania 

pocitov 

a zážitkov. 

Organizuje krátkodobé pobyty v 

prírode, organizuje besedy a kultúrne 

akcie. 

Poznáva hranice svojich 

možností, zvyšuje svoje 

sebavedomie, prejavuje 

pozitívne city. 

Žiak posilňuje svoje sociálne 

a prosociálne správanie a 

sebaovládanie. 

Žiak sa učí empatii, riadi 

a usmerňuje svoje citové 

prežívanie, poznáva svoju 

osobnosť. 

Učí sa chápať zložitosť 

citového života, rozvíja svoju 

citovú otvorenosť podnetom 

z prostredia. 

Učí sa ohľaduplnému vzťahu 

k ľuďom a prírode, 

kultúrnym a etickým 

hodnotám. 

Učiť žiakov aktívne Dbá na čistotu, hygienické zázemie a Snaží sa dodržiavať poriadok 
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rozvíjať 

a chrániť svoje 

fyzické a duševné 

zdravie 

a byť za to 

zodpovedný. 

bezpečnosť školy. 

Umožňuje dodržiavanie 

stravovacieho a 

pitného režimu. 

Ponúka mimoškolské športové 

aktivity. 

Zaisťuje besedy na prevenciu 

šikanovania. 

Robí monitoring ohľadom prenikania 

drog do škôl. 

na svojom mieste, v triede, v 

pavilónoch a celom 

areáli školy. 

Aktívne sa zapája do 

športových a iných 

aktivít a prakticky využíva 

poznatky o ochrane svojho 

zdravia, ale i zdravia 

spolužiakov. 

Dokáže si naplánovať režim 

dňa v súlade so zdravým 

životným štýlom. 

Viesť žiakov k 

tolerancii 

a ohľaduplnosti k 

ostatným ľuďom 

a duchovným 

hodnotám, učiť 

žiakov žiť spoločne 

s ostatnými 

ľuďmi. 

Zoznamuje žiakov so spoločenskými 

normami a pravidlami sociálneho 

spolunažívania a vyžaduje aj ich 

uplatňovanie v každodennom živote. 

Predkladá a na praktických 

príkladoch 

objasňuje základné práva a 

povinnosti 

občanov. 

Teoreticky zoznamuje žiakov s inými 

kultúrnymi, rasami. Vychováva 

žiakov 

k tolerancii k iným ľuďom, k iným 

rasám, náboženstvám. 

Žiaci si spoločne stanovujú 

pravidlá spolunažívania 

v triede, učia sa rešpektovať 

prijaté pravidlá. 

Žiak rozlišuje a rešpektuje 

základné práva a povinnosti 

občana, dieťaťa. 

Poznáva kultúry iných 

národov, zoznamuje sa s ich 

zvykmi, tradíciami a 

rešpektuje 

ich. 

Chápe nebezpečenstvo 

rasizmu a xenofóbie. 

Vie vysloviť vlastný názor na 

medziľudské vzťahy. 

Pomáhať žiakom 

poznávať a rozvíjať 

vlastné schopnosti v 

súlade s reálnymi 

možnosťami 

každého jedinca 

a uplatňovať ich 

spolu s 

osvojenými 

vedomosťami 

a zručnosťami pri 

rozhodovaní 

o vlastnej životnej a 

profesijnej 

orientácii. 

Podnecuje žiaka k sebahodnoteniu 

a poskytuje mu spätnú väzbu o jeho 

výkonoch a schopnostiach. 

Uskutočňuje exkurzie do OU, SOU 

a SŠ, umožňuje návštevu závodov 

v okolí. 

Predkladá a kontroluje pracovné 

postupy, zoznamuje žiakov so 

základnými vedomosťami a 

zručnosťami v tejto oblasti. 

Rešpektuje individualitu žiakov 

vzhľadom k ich možnostiam a 

schopnostiam. 

Dokáže zhodnotiť svoje 

výkony a výkony svojich 

spolužiakov. Vie hodnotenie 

odôvodniť. 

Zoznamuje sa s náplňami 

práce jednotlivých profesií, 

získava v tomto smere 

predstavu o svojej 

budúcnosti. 

Zúčastňuje sa, osvojuje si, 

zoznamuje sa a dodržuje 

doporučené návody a 

pracovné 

postupy. 

Pracuje sústredene, 

nerozptyľuje sa, nevyrušuje 

ostatných a neohrozuje 

pracovným náradím a 

náčiním spolužiakov. 

Dokončí zadanú úlohu 

vzhľadom k svojim 

možnostiam a schopnostiam. 
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K tomu, aby škola zaistila rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, budeme uplatňovať tieto 

postupy: 

 vytváranie správnej klímy v škole – tvorivá, partnerská komunikácia medzi učiteľmi a 

žiakmi, tímové práce, školské výlety, exkurzie, vychádzky, mimoškolské akcie,  

 využívanie rôznych druhov informácií – využívanie počítačovej učebne a internetu, 

učebne s interaktívnou tabuľou, jazykového laboratória a kabinety ILI 

 využívanie nových vyučovacích metód a foriem vzdelávania – tematicky zamerané 

projekty, integrované vyučovanie, vyučovanie v inom prostredí, skupinové práce, 

besedy, kurzy, individuálne vyučovanie.  

V celom výchovno-vyučovacom procese sa na našej škole uplatňujú také formy a metódy 

práce so žiakmi, ktoré zabezpečujú rozvoj všetkých kľúčových kompetencií. 

Realizovanie jednotlivých kľúčových kompetencií u žiakov vo vzdelávacom procese je 

nasledovné:  

Kompetencia k učeniu 

– vedieme žiakov k zodpovednosti za svoje učenie, zameriavame sa na kvalitu vyučovania 

cudzieho jazyka, poskytujeme žiakom prístup k rôznym zdrojom informácií a 

využívame ich pri vyučovaní, zúčastňujeme sa na predmetových olympiádach a rôznych 

súťažiach, vedieme žiakov k objektívnemu hodnoteniu a seba hodnoteniu.  

Kompetencia komunikatívna  

– vo všetkých predmetoch kladieme dôraz na dodržiavanie spisovnej a kultivovanej reči, 

– čítanie, písomný prejav a diskusiu používame ako nástroj učenia vo všetkých 

predmetoch, kladieme dôraz na čítanie s porozumením  

– umožňujeme žiakom prejavovať a obhajovať svoj názor a klásť otázky, 

– usilujeme sa o to, aby žiaci dokázali písať, dorozumeli sa v bežných životných 

situáciách, aby ovládali základy cudzieho jazyka. 

 Kompetencia riešenia problémov 

– umožňujeme žiakom na modelových situáciách riešiť úlohy z praxe, 

–  kladieme dôraz na možnosť výberu, 

– vedieme žiakov k tomu, aby pri riešení problémov pracovali s rôznymi zdrojmi 

informácií, overovali si ich pravdivosť a pracovali s vlastnou chybou,  

– navodzujeme situácie, pri ktorých sa žiak snaží riešiť prakticky osobný alebo všeobecný 

problém.  

Kompetencia sociálna a personálna  

– kladieme veľký dôraz na bezpečné sociálne prostredie v škole,  

– kladieme úlohy, pri ktorých žiaci efektívne spolupracujú,  

– umožňujeme žiakom prezentovať výsledky svojej práce, 

– dbáme na prevenciu šikanovania, snažíme sa odstraňovať prvky agresivity u žiakov, 

– vedieme žiakov k hodnoteniu sociálneho správania súvisiaceho so zdravím , životným 

prostredím a umením,  

– usilujeme sa o to, aby sa žiaci naučili oceňovať prácu vlastnú aj prácu iných.  

Kompetencie občianske  

– aktivitu žiakov v rôznych oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu odmeňujeme na 

konci školského roku vecnými cenami,  

– do vyučovania zaraďujeme autentické vyučovanie, exkurzie, besedy,  
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– vyžadujeme od žiakov dodržiavanie pravidiel slušného správania, dodržiavanie 

predpisov a nariadení, rešpektovanie spoločenských noriem a zákonov,  

– vedieme žiakov k tolerovaniu individuálnych odlišností.  

Kompetencie pracovné  

– vedieme žiakov k samostatnej tvorbe žiackych projektov,  

– učíme žiakov organizovať svoju vlastnú prácu a prispievať k práci v skupine,  

– vedieme žiakov k správnemu spôsobu využívania materiálov a techniky, 

– umožňujeme žiakom využívať informačné technológie k samostatným prácam a k ich    

prezentácii, 

– vedieme žiakov k systematickej profesijnej orientácii, 

– so žiakmi 8. a 9. ročníka navštevujeme Dni otvorených dverí na stredných školách pre 

žiakov so sluchovým postihnutím.  
 

5.1 Začlenenie prierezových tém 

 

PRIEREZOVÉ TÉMY (TEMATIKY)  

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  
DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 
MEDIÁLNA VÝCHOVA 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj napomáha utvárať a rozvíjať základy 
osobnostnej integrity, prosociálneho cítenia a správania a harmonického 
spolunažívania sluchovo postihnutých žiakov s dospelými. Smeruje k schopnosti 
zodpovedne žiť v neskoršom veku. Prostredníctvom osobnostného a sociálneho rozvoja 
žiaka nadobúda osobné a sociálne spôsobilosti a osobnostné kvality, ktoré pozitívne 
pôsobia aj na jeho kognitívny rozvoj. Výchovno-vzdelávacie činnosti vedú k  rozvíjaniu 
sebaúcty, sebadôvery, sebareflexii (spoznávanie seba a rozmýšľanie o sebe samom), 
prevzatiu zodpovednosti za svoje správanie (aj ako prevencia proti agresivite a 
šikanovaniu) a vychovávaniu a vzdelávaniu žiakov  k rešpektovaniu ľudských práv. 
Obsahová náplň prierezovej témy má prihliadať na aktuálne potreby a osobnostnú 
vybavenosť žiaka. Od učiteľa si vyžaduje prijímanie žiaka takého aký je. 
 
Ochrana života a zdravia 
Ochrana života a zdravia sa sústreďuje najmä na utváranie pozitívnych postojov k 
svojmu organizmu, k svojmu zdraviu i k zdraviu iných a zachovania zdravia v bežných i 
krízových situáciách. Prostredníctvom tejto prierezovej témy sa žiak učí vnímať svoj 
stav zdravia i choroby a vyjadriť dospelému pocity z vlastného ochorenia ako aj na 
elementárnej úrovni pomôcť druhým pri úraze alebo ochorení, napr., privolaním 
dospelej osoby. Ďalšou obsahovou náplňou tejto prierezovej témy je rozvíjať návyky 
správnej hygieny, utvárať návyky zdravého životného štýlu, uskutočňovanie 
pravidelných pohybových aktivít vrátane pohybu vonku a v prírode (počnúc 
pohybovými hrami, zdravotnými cvikmi až po športové aktivity) atď. Snahou je 
pripraviť žiaka na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nezastupiteľnou súčasťou je 
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budovanie adekvátnych reakcií žiakov na situácie ohrozujúce zdravie ako aj 
upozornenie na možné riziká pri vzniku živelných pohrôm a ekologických havárií. 
Potrebné je rozvíjať schopnosť sebaochrany v simulovaných, život ohrozujúcich 
situáciách a tým pripraviť dieťa na zvládnutie skutočných okamihoch, ktoré môže život 
priniesť.  
 
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
Žiaci sa dennodenne stretávajú s účastníkmi cestnej premávky najčastejšie ako chodci, 
ako cyklisti, kolobežkári a korčuliari, ale aj ako cestujúci v osobnej i hromadnej doprave. 
Žiaci sú zraniteľní, nemajú z vývinového hľadiska, ale aj z hľadiska svojho postihnutia  
dobrý odhad vzdialenosti.  Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou 
výchovy a vzdelávania žiakov Základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej 
premávke v škole je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke- 
ako chodcov a cyklistov 
Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, 
afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. 
 
Environmentálna výchova 
Cieľom je rozvíjať osobnosť žiaka  tak, že na elementárnej úrovni bude: 
• chápať a hodnotiť vzťahy medzi ním a životným prostredím v jeho okolí, 
• chápať potrebu ochrany životného prostredia vôbec, 
• získavať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia. 
V rámci prierezovej témy je dôležité utvárať a rozvíjať environmentálne cítenie a 
správanie v súčinnosti s kultúrnym a etickým správaním, ktoré smeruje k trvalo 
udržateľnému rozvoju a k zachovaniu života na Zemi a prostredníctvom jednoduchých a 
žiakom blízkych činností prispievať k ochrane rastlinnej a živočíšnej ríše, k starostlivosti 
o svoje okolie atď. 
 
Mediálna výchova 
Médiá v súčasnej dobe ovplyvňujú už žiakov školskom  veku, a to pozitívnym (napr. 
detské, mládežnícke  časopisy celostne rozvíjajúce osobnosť, rozprávky a príbehy s 
pozitívnym etickým záberom, dokumentárne filmy primerané veku detí atď.) i 
negatívnym spôsobom (napr. filmy a videá šíriace agresivitu). Žiaci často ešte nevedia 
rozlišovať fikciu od reality a nedokážu sa brániť agresivite, ktorej ich vystavujú niektoré 
filmy. Veľa krát mimovoľne preberajú negatívne modely správania bez toho, aby si 
uvedomili dôsledky svojho správania. Médiá sú jedným z významných socializačných 
faktorov ovplyvňujúcich správanie, postoje a hodnoty žiaka. Mediálna výchova smeruje 
ku kompetentnému zaobchádzaniu s médiami. 
V školskom veku je cieľom mediálnej výchovy, aby žiaci: 
• primerane veku orientovali v mediálnom svete, 
• dokázali chápať mediálne šírené posolstvá, objavovali v nich to hodnotné, 
pozitívne formujúce ich osobnostný rast, 
• na druhej strane, aby si deti uvedomili a odmietali negatívne vplyvy, ktoré určité 
mediálne posolstvá prinášajú. 
 
Multikultúrna výchova 
Prierezová téma multikultúrna výchova je integrovanou súčasťou obsahu výchovy a 
vzdelávania. Žiaduce je už od primárneho vzdelávania utvárať povedomie o tradičnom 
slovenskom kultúrnom prostredí, v ktorom po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho 
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etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. V súčasnej dobe, keď 
dochádza ku globalizácii sveta, sa multikultúrnosť prehlbuje. Slovensko rovnako ako iné 
krajiny Európskej únie zasahuje migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ 
nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrna výchova smeruje k tolerancii a k 
poznaniu a rešpektovaniu rozličných kultúr a k utváraniu prosociálneho správania bez 
predsudkov a bariér k ľuďom rôznych kultúr a k akceptovaniu odlišnosti v najširšom 
slova zmysle. Napomáha eliminovať negatívne správanie s prvkami neznášanlivosti, 
rasizmu a xenofóbie. 

 

 

6. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 

6.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 

Žiaci sú na prvej triednickej hodine v danom školskom roku oboznámení so školským 
poriadkom, zásadami ktorého sú povinní sa riadiť.  

Pri hodnotení žiakov sa postupuje podľa platného Metodického pokynu na 
hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím 
– primárne vzdelávanie, ktorý vydalo MŠ SR pod číslom č.  2015-7248/8803:2-10F0, 
ktorý je platný od 1. septembra 2015. 
Metodický pokyn je prílohou tohto vzdelávacieho programu.  

 

Zásady hodnotenia  

Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav 
žiaka, druh a stupeň postihnutia, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v 
príslušnom predmete.  

Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom 
prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady 
jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení špeciálnej základnej školy.   

U žiaka, ktorý má výrazné rozdiely vo výkonoch v ústnej a písomnej skúške, sa pri 
skúšaní uprednostňuje forma, ktorá je pre neho výhodnejšia a ktorá predstavuje 
východisko pre hodnotenie jeho učebných výsledkov. Priebežne sa používajú všetky 
formy skúšania a hodnotenia, rešpektujúc druh a stupeň postihnutia.   

 

6.2 Hodnotenie zamestnancov školy 

Vnútroškolská kontrola je jedným z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich efektívnosť 
práce školy. Musí byť premyslená, systematická a sústavná. Uskutočňuje sa na základe 
plánu vnútroškolskej kontroly, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou plánu práce školy. 

 

Funkcia kontrolnej činnosti: 

a) Informačná: Kontrolou zisťujeme úroveň stavu a fungovania riadenej zložky, jej 
porovnávanie s predpokladaným modelom, stanovenie charakteru odchýlky od 
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skutočného stavu od predpokladaného, odovzdanie poznávacej informácie 
riadenej zložke. 

b) Regulačná: Zodpovednými opatreniami odstraňujeme zistené príčiny 
nedostatkov predpokladaného stavu. 

 

Metódy kontroly: 

a) Porovnávanie: Porovnáva sa vždy zistený stav so žiaducim stavom. 

b) Meranie: výsledky práce sa merajú zodpovedajúcou stupnicou. 

 

Ciele kontroly: 

Základným cieľom kontroly je sledovať dodržiavanie platných právnych predpisov, 
vnútorných predpisov, vnútorných predpisov školy a úloh, ktoré vyplývajú z plánu práce 
školy, plánov práce predmetových komisií, plánu práce výchovného poradcu, 
koordinátora prevencie a environmentálnej výchovy, z plánov práce triednych učiteľov. 

 

Účinnosť kvality vnútornej kontroly závisí od: 

 vytvorenia vnútorného školského systému kontroly, 

 vytvorených hodnotiacich prostriedkov, 

 systému hodnotenia pedagógov a 

 systému hodnotenia žiakov. 

 

Formy a prostriedky vnútroškolskej kontroly na pedagogickom úseku: 

 Priama hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách, plnenie cieľov 
v jednotlivých predmetoch, využívanie IKT vo vyučovacom procese, využívanie 
aktivizujúcich metód a foriem práce, prípravu na výchovno-vzdelávací proces. 

 Kontrola plnenia učebných osnov jednotlivých predmetov. 

 

Ciele vnútroškolskej kontroly na pedagogickom úseku: 

 Vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie plynulého a kvalitného 
výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 Hodnotiť výchovno-vzdelávací proces formou plánovaných a operatívnych 
hospitácií. 

 Zisťovať / zabezpečovať objektívnosť hodnotenia a klasifikácie žiakov a 
diferencovaný prístup. 

 Zisťovať/ zabezpečovať dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a 
klasifikáciu žiakov a objektívnosť hodnotenia. 

 Zisťovať / zabezpečovať dodržiavanie učebných osnov, vzdelávacích štandardov, 
časovo-tematických plánov. 

 Zisťovať / zabezpečovať úroveň osvojovania si kľúčových kompetencií, využívanie 
aktivizujúcich metód a foriem práce učiteľmi. 

 Delegovanie kompetencií na pedagógov, práca metodických orgánov (zriadenosť, 
funkčnosť, efektivita). 
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 Získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov. 

 Dodržiavanie pracovnej disciplíny - poriadkov (organizačného, pracovného, 
školského, rokovacieho). 

 Tvorba školských projektov. 

 Správne vedenie pedagogickej dokumentácie. 

 Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienických opatrení 
(vedenie dokumentácie, frekvencia úrazov a ich hlavné príčiny, prijaté opatrenia a 
kontrola ich plnenia). 

 Získať prehľad o adaptácii žiakov 1. ročníka a prímy na podmienky školy. 

 

Formy a prostriedky vnútroškolskej kontroly na pedagogickom úseku: 

 Priama hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách, plnenie cieľov v 
jednotlivých predmetoch, využívanie IKT vo vyučovacom procese, využívanie 
aktivizujúcich metód a foriem práce, príprava na výchovno-vzdelávací proces. 

 Kontrola plnenia učebných osnov jednotlivých predmetov. 

 Kontrola predpísaných žiackych písomných prác. 

 Riaditeľské previerky, kontrola úrovne osvojených vedomostí žiakov. 

 Starostlivosť o slabo prospievajúcich žiakov a neprospievajúcich žiakov, 
nadaných a talentovaných žiakov (súťaže, olympiády, individuálna starostlivosť), 
o žiakov so špeciálnymi potrebami. 

 Kontrola pedagogickej dokumentácie (úroveň jej vedenia, vecnosť a správnosť 
zápisov). 

 Kontrola žiakov a učiteľov v rešpektovaní psychohygienických požiadaviek, 
pitný režim, mliečny program a pod. 

 Dodržiavanie rozvrhu hodín a prestávok. 

 Rozbor žiackych písomných prác. 

 Účasť na zasadnutiach metodických združení, predmetových komisií, 
pedagogických sekcií. 

 Kontrola interiéru a areálu školy, kontrola dodržiavania zásad BOZP a PO. 

 Kontrola pedagogického dozoru nad žiakmi, dochádzky. 

 Riadené rozhovory so žiakmi, rodičmi, učiteľmi, externými zamestnancami a 
ostatnými zamestnancami školy. 

6.3 Hodnotenie plnenia školského vzdelávacieho programu 

Školský vzdelávací program sa bude vyhodnocovať a dopĺňať priebežne každý rok na 
všetkých úrovniach riadenia vždy k 1. septembru daného kalendárneho roka. 
 

6.4 Hodnotenie školy 

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie 
o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola 
dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.  
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Dôraz je kladený na dve veci:  

 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, ich reálnosť a stupeň dôležitosti.  

 Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.  

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

 

Monitorujeme pravidelne:  

 Podmienky na vzdelanie  

 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

 Prostredie – klíma školy  

 Priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania  

 Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Výsledky vzdelávania  

 Úroveň výsledkov práce školy  

 Spolupráca školy s rodinou žiaka, spolupráca školy so zamestnancami Detského 
domova Maurícius 

 

Kritériom pre nás je:  

 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a Detského domova Maurícius 

 Kvalita výsledkov  

 Úspešnosť žiakov v ďalšom vzdelávaní na vyšších typov škôl 
 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

 Dotazníky pre žiakov a rodičov  

 Dotazníky pre absolventov školy  

 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach  

 SWOT analýza  
 

SWOT analýza:  

 

 Najdôležitejším nástrojom pre hodnotenie školy je SWOT- analýza, ktorá nám umožní 

zamyslieť sa nad našimi silnými a slabými stránkami, pomôže nám odhaliť príležitosti 

a ohrozenia školy. 

 

Silné stránky 
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 Škola s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá poskytuje vzdelávanie žiakom 

s viacnásobným postihnutím, žiakom s ľahkým, so stredným a ťažkým  mentálnym 

postihnutím 

 Kvalifikovanosť –všetci pedagogickí zamestnanci získali vzdelanie v odbore špeciálna 

pedagogika. 

 Otvorená komunikácia medzi vedením školy a zamestnancami 

 Tímová spolupráca učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľa 

 Kvalitne fungujúce MZ a poradné orgány, ktoré reagujú na potreby žiakov a učiteľov 

 Školský psychológ, ktorý pracuje na plný úväzok a zároveň pracuje aj ako terapeut 

 Individuálny prístup ku každému žiakovi, práca podľa schopností žiakov 

 Aktívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ochota vzdelávať sa a prijímať 

inovácie vo vzdelávaní 

 Počítačová gramotnosť učiteľov na dobrej úrovni 

 Možnosť praktické činnosti vykonávať v priestoroch školskej záhrady a dielní 

 Škola v čistom a zdravom životnom prostredí 

 Venujeme mimoriadnu pozornosť voľno časovým aktivitám, organizujeme športové, 

kultúrne podujatia pre žiakov 

 Vytvorené vhodné a estetické prostredie v škole na internáte, obe budovy sú po 

rozsiahlej rekonštrukcii 

 V budove školy je zabezpečený bezbariérový vstup pre imobilných žiakov  

 Dobrá spolupráca s UPSVaR-om, CPPaP a CŠPP 

 Projektové aktivity školy obohacujú život žiakov a zlepšujú podmienky vzdelávania 

 

 

 

Slabé stránky 

 Nízka sociálna úroveň rodičov -  z toho vyplýva sťažená spolupráca školy s rodinou 

po všetkých stránkach. 

 Nedostatočná informovanosť rodičov a verejnosti o možnostiach našej školy o jej 

postavení v sieti škôl 

 Nevyhovujúce dopravné spojenie – sťažené podmienky pre získavanie nových 

dochádzajúcich žiakov.  

 Vyššie náklady na energie z dôvodu geografického umiestnenia školy 

 

Šance - príležitosti 

 Zvýšiť informovanosť rodičov o možnosti zaškolenia ich dieťaťa v našom type školy. 

 Informovať výchovných poradcov na školách a CPPaP o možnosti vzdelávania na 

našej škole 

 Dostať do povedomia verejnosti možnosti vzdelávania sa  aj žiakom so stredným 

a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia. 

 Zapojiť sa do dlhodobých projektov EÚ. 

 Zaradiť do školského vzdelávacieho programu atraktívne predmety, ktoré zvýšia 

záujem žiakov a rodičov. 

 Formou webovej stránky pravidelne informovať rodičov a širokú verejnosť 

o aktivitách školy.  

 Hľadať mimo rozpočtové možnosti ako navýšiť finančné prostriedky na prevádzku 

školy a internátu.  
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Riziká - ohrozenia 

 Pokles počtu žiakov – v dôsledku integrácie, zlej sociálnej situácie rodičov 

 Nezáujem rodičov a žiakov o ďalšie vzdelávanie po skončení povinnej školskej 

dochádzky 

 Zlá finančná situácia rodičov, odchod detí zo školy pred ukončením vzdelávania 

 Nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy zamestnancov 

 Nedostatok financií na vybavenie odborných učební 

 Tlak zo strany EU na inklúziu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami do bežných škôl  

 Zvýšený tlak zo strany Súkromného gymnázia na uvoľňovanie ďalších priestorov pre 

ich potreby.  

 

7. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
a odborných zamestnancov 

V zmysle zákona o pedagogických zamestnancoch riaditeľ školy po prerokovaní na 
pedagogickej rade a so zriaďovateľom určil štruktúru kariérových pozícií.  

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa realizuje podľa plánu kontinuálneho 
vzdelávania, ktorý vydáva riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa na kalendárny rok. 
Pedagogickí zamestnanci prejavujú veľký záujem o kontinuálne vzdelávanie. Hlavným 
cieľom ďalšieho vzdelávania každého zamestnanca nie je formálne získavanie osvedčení 
a kreditov, ale zvyšovanie kvality výchovno – vzdelávacej a riadiacej práce. 
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8. Prílohy 
 


