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1. Názov vzdelávacieho programu, úvod 
 

Názov školského vzdelávacieho programu je: So štvorlístkom do života. 

Praktická škola bola otvorená v školskom roku 2007/2008 ako organizačná zložka Základnej 

školy pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Viliama Gaňu v Kremnici. Cieľom 

otvorenia školy bolo nájsť cestu na ďalšie vzdelávanie žiakov s viacnásobným postihnutím  

a tak zvýšiť ich šance uplatnenia sa v spoločnosti v tej miere, ako im to umožňuje ich 

zdravotné postihnutie.  

Triedy praktickej školy sa nachádzajú v budove ZŠI pre SP V. Gaňu. Mnohí zo žiakov 

Praktickej školy navštevovali a absolvovali Špeciálnu základnú školu pre žiakov so 

sluchovým postihnutím internátnu a teda priestory a kolektív v škole sú im známe, čo 

prispieva k ľahšej adaptácii.  

  

2. Ciele výchovy a vzdelávania  
  

Naša Praktická škola poskytuje žiakom možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak,  aby mohli 
čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí alebo v chránenom  bývaní a pracovať   v 
chránenom pracovisku. Cieľom  praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na 
sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v 

prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných 
činností spravidla pod dohľadom inej osoby.  
Škola 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 

kompenzácií 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 

v ďalšom občianskom živote, 

 vyvážene rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumieť sa, hodnotiť (vyberať 

a rozhodovať ) a 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, 
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 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 

  

3.  Stupeň vzdelania  
 

Nižšie stredné odborné vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre 

žiakov s mentálnym postihnutím. Dokladom o získanom vzdelaní je záverečné vysvedčenie 

s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať. 

 

4.  Vlastné zameranie školy, profil absolventa  
  

Praktická škola je jedna alternatívnych možností riešenia problému ďalšieho vzdelávania                    

a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Je určená pre žiakov, 

ktorí ukončili špeciálnu základnú školu podľa školského vzdelávacieho programu pre žiakov 

ľahkým stupňom mentálneho postihnutia – variant A, so stredným stupňom mentálneho 

postihnutia – variant B a pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 

– variant C.  

Vzdelávací program poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných 

činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím                               

v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje 

prípravu v odbornom učilišti, je súčasťou vzdelávacích programov pre deti a žiakov s 

mentálnym postihnutím. 

Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine - na sebaobsluhu a praktické 

práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli 

vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách. Praktická škola nie je profesijne 

zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný 

list, ale vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy so zameraním na pomocné práce                            

v určitom zameraní. 

V podmienkach našej školy je to zameranie na Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní 

(4 hodiny týždenne) a Pomocné práce v kuchyni (1 hodina týždenne). Toto zameranie 

bolo vybrané aj vzhľadom na vhodné materiálno-technické podmienky ktoré ponúka škola 

a jej okolie.  

 

Všeobecnovzdelávacie predmety: 

 slovenský jazyk a literatúra,  

 matematika, 

 výchova k mravnosti a k občianstvu,  

 výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná  a športová výchova. 

 

Odborno-praktické predmety : 

 rodinná výchova, 
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 zdravotná výchova,  

 ručné práce a šitie, 

 príprava jedál a výživa,  

 domáce práce a údržba domácnosti 

 pestovateľské práce a aranžovanie 
 

Profil absolventa: 

Základné kľúčové kompetencie absolventom praktickej školy umožnia prípravu na výkon 

jednoduchých činností vo výrobných podmienkach pôdohospodárskej praxe, záhradníckej 

praxe . Absolventi sú schopní zabezpečiť manuálne činnosti bez použitia pracovného náradia, 

ako aj s jeho použitím, spočívajúce vo výkone jednoduchých činností pri technologických 

postupoch pestovania rastlín a aranžovania.  

Majú pri práci na zreteli elementárne prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich 

využiť najmä pri ochrane životného prostredia. Pracovné úlohy si vedia zabezpečiť s ohľadom 

na ekonomické hospodárenie s energiami a materiálmi pri dodržiavaní hygieny, bezpečnosti 

práce a ochrany pred požiarom. Rozsah získaných vedomostí im umožňuje aj naďalej sa 

vzdelávať. 

 

Kompetencie absolventa praktickej školy 

Absolvent má mať osvojené tieto kompetencie: 

a) sociálne komunikačné kompetencie: 

 dokáže nadviazať ústny kontakt v bežnom živote 

 zvláda jednoduchú formu písomnej komunikácie 

 dokáže sa podieľať na jednoduchých sociálnych aktivitách 

 uplatňuje základné pravidlá spoločenského kontaktu 

b) kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia: 

 dokáže pracovať podľa naučeného postupu v chránenej dielni, podľa inštrukcií plniť 

zadané jednoduché úlohy praktického života 

 neubližuje sebe ani iným 

c) kompetencie v oblasti IKT: 

 ovláda elementárne spôsoby práce s PC 

d) kompetencia učiť sa: 

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

 používa učebnice, pracovné zošity a učebné pomôcky 

 získané vedomosti uplatňuje praktických situáciách 

 má kladný vzťah k práci 

e) kompetencia riešiť problémy: 

 vie na koho sa obrátiť o pomoc pri riešení problému 

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie: 

 je vedený k samostatnosti s posilňovaním sebadôvery 

 využíva osvojené zručnosti a návyky k zapojeniu do spoločnosti 
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 na základe individuálnych schopností dokáže dodržiavať pravidlá bežného 

spoločenského 

 

Všeobecné kompetencie  

Absolvent má:  

 riešiť jednoduché situácie, používať vhodné výrazové prostriedky (zvukové, verbálne, 

neverbálne),  

 reagovať na vopred nenacvičenú jednoduchú situáciu,  

 vhodným jednoduchým spôsobom vyjadrovať svoj úmysel, prezentovať sám seba, 

podávať a získavať ústne alebo písomne jednoduchú požadovanú informáciu 

všeobecného charakteru, hovoriť krátko a súvislo na danú tému,  

 používať jednoduché postupy a jazykové prostriedky (zvukové, lexikálne, gramatické) 

v hovorom štýle, ovládať základy jednoduchého a nenáročného administratívneho a 

odborného štýlu,  

 pracovať s Pravidlami slovenského pravopisu a inými príručkami za pomoci učiteľa,  

 chápať význam jazykovej kultúry a základných funkcií spisovného jazyka, rozdiely 

medzi spisovným jazykom a ostatnými útvarmi národného jazyka,  

 oboznámiť sa s nevyhnutnosťou zapojiť sa do spoločenskej praxe a mať prospech zo 

získavania vedomostí a zručností po celý život,  

 ovládať základné schopnosti potrebné na sebapoznávanie a sebaovládanie,  

 mať základné schopnosti potrebné pre styk s ľuďmi, ovládať a uplatňovať základy 

spoločenského správania,  

 hodnotiť celospoločenské javy ako je chudoba, gamblerstvo, drogy, terorizmus, 

globalizácia sveta, novodobé nemoci a poskytovať najjednoduchšie cesty na riešenie 

protispoločenských javov,  

 osvojiť si potrebu zodpovedného, mravného rozhodovania a riadiť sa všeobecne 

uznávanými mravnými a právnymi zásadami a normami,  

 oboznámiť sa so súčasným postavením Slovenskej republiky v európskych a 

svetových štruktúrach so súčasným dianím vo svete a s globálnymi problémami 

ľudstva,  

 rozvíjať morálne a vôľové vlastnosti, akými sú kritickosť, húževnatosť, samostatnosť a 

primerané sebavedomie,  

 vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a 

podieľať sa na ich ochrane,  

 rozumieť základným matematickým pojmom, poznať základné vzťahy medzi nimi a 

obsah najjednoduchších matematických operácií,  

 vyhľadávať, triediť a používať jednoduché matematické informácie potrebné pre 

bežnú profesijnú situáciu,  

 poznať a používať základné jednoduché postupy pri riešení úloh budúcej praxe,  

 mať základné poznatky o číslach,  

 mať zručnosti zostrojovaní jednoduchých geometrických nákresov, vo výpočtoch 

základných plošných obsahov a objemov,  
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 poznať zásady správnej životosprávy, zmysle aktívneho zdravia a zdravého životného 

štýlu,  

 splniť požiadavky všeobecnej pohybovej výkonnosti a ovládať cvičenia 

zodpovedajúcej jeho psychomotorickým predpokladom,  

 uvedomovať si význam telesného a pohybového zdokonaľovania, vnímať krásu 

pohybu, prostredia ľudských vzťahov,  

 prejavovať zmysel pre fairplay, kolektívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc, najmä 

jednotlivcom handicapovaným, či menej pohybovo nadaným, ovládať a dodržiavať 

zásady do pomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze. .  

 

 

5. Dĺžka štúdia, formy výchovy a vzdelávania  
 

Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym 
postihnutí v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú 
školu, základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im 
neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.  

Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí 
občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s inými postihnutiami, ktorí dovŕšili vek 18 
rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.   

Štúdium v praktickej škole trvá 3 roky.  

Vyučovací čas žiaka je v 1., 2. a 3. ročníku minimálne 26 hodín týždenne. Vzdelávanie žiakov 
je členené do jednotlivých ročníkov. Obsah vzdelávania prebieha v jednotlivých ročníkoch na 
vyučovacích hodinách a je určený učebnými osnovami vyučovacích predmetov alebo 
modulov.  

Ak zdravotné znevýhodnenie neumožňuje vzdelávanie žiaka podľa vypracovaného učebného 
plánu, žiak sa vzdeláva podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý 
rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.  

Úspešným absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy žiak získa 

nižšie stredné odborné vzdelanie. 

 

6. Vyučovací jazyk  
 

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky.  

  

7.  Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania 
 

Príprava v praktickej škole trvá tri roky. Vzdelávací program praktickej školy sa ukončuje 
celkovým zhodnotením manuálnych zručností žiaka v rozsahu učiva určeného príslušným 
vzdelávacím programom. Dokladom o získanom vzdelaní je záverečné vysvedčenie                               
s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať.   
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8. Personálne zabezpečenie     
 

Z hľadiska špecifikácie zdravotného postihnutia žiakov je dôležité, aby výchovno-vzdelávací 

proces zabezpečovali kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci školy. 

 

Pedagogickí zamestnanci (špeciálny pedagóg, asistent pedagóga u žiakov s viacnásobným 

postihnutím, prípadne osobný asistent, školský psychológ, logopéd a liečebný pedagóg) 

 spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

 preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej 
komunikácii, motivácii žiakov, pozitívnom riadení triedy, 

 v odbornej oblasti riadia svoje sebarozvíjanie, ako súčasť kolektívu pedagógov sú 

schopní efektívnej komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho riešenia 
problémov. 
 

Vedúci pedagogickí zamestnanci 

 svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvárajú 
predpoklady pre fungujúci, spolupracujúci kolektív, 

 vytvárajú podmienky pre profesionálny rast všetkých členov kolektívu, starajú sa aj o 
svoj profesionálny rast, 

 sú schopní poradiť učiteľom a obhájiť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by 
nepriaznivo mohli ovplyvniť ich pedagogické pôsobenie. 

 

Asistent učiteľa  
Pracuje v triede, ktorú navštevujú žiaci s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, ak si to 
vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia. 

 

Praktická škola je podľa zriaďovacej listiny organizačne pričlenenou školou k Základnej škole 
pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Viliama Gaňu.  

Výchovnovzdelávací proces v praktickej škole zabezpečujú triedni učitelia (zvyčajne dvaja) 
a ostatní špeciálni pedagógovia, ktorí sú kvalifikovaní na vyučovanie všeobecnovzdelávacích 
predmetov.  

Vzhľadom k tomu, že v triedach sú žiaci s viacnásobným postihnutím je pri vyučovaní 
prítomný asistent učiteľa.  

Špecifický predmet Individuálna logopedická intervencia je vyučovaný individuálnou formou 
kvalifikovaným logopédom v špecializovanej učebni v rozsahu 2 hodín týždenne. Tieto 
hodiny sa nezarátavajú do celkového počtu hodín učebného plánu nakoľko vyučovanie ILI je 
začlenené do rozvrhu hodín počas vyučovania ostatných predmetov.   

   

  

9.  Materiálno-technické a priestorové podmienky  
  

Praktická škola sa nachádza v priestoroch Základnej školy pre žiakov so sluchovým 
postihnutím internátnej Viliama Gaňu na ul. ČSA 183/1 v Kremnici.  

Dôležitou podmienkou pri realizácii vzdelávacieho programu pre praktickú školu je primerané 
priestorové vybavenie školy a materiálno-technické vybavenie učebných priestorov. V 
praktickej škole sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v triedach, v špeciálnych triedach pre 
vyučovanie odborno-praktických predmetov, v dielňach pre vyučovanie voliteľných 
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predmetov a ďalších priestoroch školy zriadených podľa platnej legislatívy. Dôležitou 
súčasťou je samostatná rehabilitačná, relaxačná miestnosť. 

Vyučovanie v praktickej škole prebieha v špeciálne upravených priestoroch, ktoré boli 
upravené v rámci projektu rekonštrukcie školy.  Ide o priestory modelového bytu, kde je 
možné vyučovanie odborno-praktických predmetov čo najviac priblížené realite bežnej 
domácnosti.  

Triedy sú vybavené viacúčelovým, výškovo nastaviteľným nábytkom, s priestorom pre 
relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania. 

Triedy pre odborno-praktické vyučovacie predmety sú vybavené špeciálnym nábytkom, 
prístrojmi, strojmi a zariadeniami, technikou a materiálmi potrebnými na vyučovanie. 

Dielne pre vyučovanie voliteľných predmetov sú vybavené príslušným nábytkom, strojmi a 

zariadeniami, pomôckami, náradím spotrebičmi nevyhnutnými pre praktickú činnosť, podľa 
náležitého zamerania. 

Priestory pre telovýchovné aktivity (telocvičňa, miestnosť pre RPV), s bezpečným 
povrchom, náradím a náčiním. Miestnosť pre RPV je vybavená rezonančnou podlahou.  

Priestory pre manažment školy a nepedagogických zamestnancov (miestnosť riaditeľa, 
zástupcu riaditeľa, ekonóma, výchovného poradcu, liečebného pedagóga, školského 
psychológa a pod.), so zodpovedajúcim nábytkom a technickým vybavením. 

Priestory pre pedagogických zamestnancov zborovňa, priestory pre prípravnú prácu 
učiteľov a na ukladanie pomôcok. 

Priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (školský klub, krúžky a voľnočasové 
aktivity) vybavené pracovným a odpočinkovým nábytkom. 

Hygienické priestory (sociálne zariadenia pre žiakov, žiačky, učiteľov, učiteľky) s 
potrebným hygienickým vybavením (dávkovač na tekuté mydlo, zásobník pre jednorazové 
utierky...), šatne alebo iné priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi. 

Miestnosť na uskladnenie učebníc, archív. 

Priestory pre stravovanie (školská jedáleň v internáte) rešpektujúce hygienické normy a 
špecifiká individuálnych potrieb žiakov s mentálnym postihnutím. 

Ďalšie pomocné priestory potrebné pre zaistenie chodu školy. 

 

Uvedené priestory zodpovedajú stanoveným cieľom výchovnovzdelávacieho procesu, sú 
vybavené špeciálnymi pomôckami, ležadlom na relaxačnú činnosť, ako aj kompenzačnými 

pomôckami podľa potrieb žiakov.  

- prostriedky na uľahčenie komunikácie (piktogramy, obrázková abeceda...)  

- kompenzačné pomôcky (audiovizuálne pomôcky, špeciálne počítačové doplnky...)  

- špeciálna trieda pre výuku odborno-praktických predmetov: príprava jedál a výživa, 
domáce práce a údržba domácnosti  

- hygienická miestnosť s kompletným vybavením  

 

Pre potreby vyučovania slúžia aj ďalšie priestory v škole: 

- špeciálna trieda pre výuku všeobecno-vzdelávacích predmetov, v ktorej sú umiestnené 
počítače pre žiakov, interaktívna tabuľa a rôzne pomôcky na výučbu 

 

Žiaci praktickej školy ďalej využívajú: 

- samostatná rehabilitačná miestnosť, rehabilitačné pomôcky  - miestnosť SNOEZLEN 

- logopedická miestnosť s vybavením  

- špeciálne vybavená počítačová miestnosť   
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- špecializovaná učebňa na výtvarnú výchovu 

- špecializovaná učebňa s rezonančnou podlahou na vyučovanie hudobnej výchovy 

- telocvičňa  

- školská záhrada so skleníkom pre praktické vyučovanie profilového predmetu 
pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní 

 

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 

 

Škola má dobré  materiálno-technické podmienky pre profilujúce predmety: pomocné práce 

v záhradníctve a aranžovaní a pomocné práce v kuchyni. Odborná prax sa  realizuje 

v kuchyni modelového bytu, v školskej záhrade, v školskom skleníku a v dielni.   

 

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

 

Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a požiarnej ochrane je 
neoddeliteľnou súčasťou teoretického vyučovania a praktickej prípravy. V priestoroch 
určených na praktickú prípravu sú vytvorené podmienky na bezpečnú prácu podľa platných 
technických predpisov. Žiaci praktickej školy sú  dôkladne a preukázateľne oboznámení s 
predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými a technickými predpismi, 
technickými normami, s pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, používaním 
ochranných prostriedkov. Dodržiavanie týchto predpisov sa vyžaduje a kontroluje.   

Ak práca vyžaduje priamy dozor, musí osoba poverená priamym dozorom obsiahnuť všetky 
pracovné miesta žiakov tak, aby mohla pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť. 
Žiaci majú zakázané vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom.   

Vzhľadom k tomu, že praktickú školu navštevujú žiaci s viacnásobným postihnutím 
(mentálnym, sluchovým, telesným) je na vyučovaní prítomný asistent učiteľa, ktorý sa riadi 
pokynmi učiteľa a pomáha pri výchovno-vzdelávacom procese a asistuje žiakom pri 
odstraňovaní bariér pri vyučovaní.  

  

 

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  
 

Vnútorný systém hodnotenia je zameraný na 3 oblasti:  

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov  

3. Hodnotenie školy  
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11.1 Hodnotenie žiakov školy 

 

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

Hodnotenie žiakov v praktickej škole je slovné. Pri hodnotení žiakov sa postupuje podľa 
platného Metodického pokynu č. 18/2015 na hodnotenie žiakov praktických škôl, ktorý 
vydalo MŠ SR pod číslom: 2015-7248/8801:1-10F0, ktorý je platný od 1. septembra 2015. 

Metodický pokyn je prílohou tohto vzdelávacieho programu.   

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

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Základom hodnotenia žiaka je slovné 

hodnotenie. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov s mentálnym postihnutím berieme do 

úvahy stupeň mentálneho postihnutia a vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 

školský výkon.  

 

Využívame tieto spôsoby hodnotenia:  

Priebežné hodnotenie: na spätnú väzbu používame slovné hodnotenie, neverbálne gestá.  

Sebahodnotenie žiakov, portfólio: vedieme žiakov k tomu, aby popisne hodnotili sledovaný 

jav, seba hodnotenie býva konfrontované v diskusii s hodnotením spolužiakov a učiteľa. 

Jednou s osvedčených foriem býva hodnotenie rôznych materiálov žiaka: písomné práce, 

projekty, záznamy, výtvarné práce, vysvedčenia.  

 

Hodnotenie na vysvedčení: v súlade s platnou legislatívou, používame na záverečné 

hodnotenie známkami.  

Pri hodnotení vo všetkých predmetoch pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, 

hodnotíme nielen jeho vedomosti a zručnosti, ale aj jeho snahu, zapájanie sa do činností, 

plnenie si povinností a pokrok. 

11.2 Hodnotenie zamestnancov školy 

Vnútro školská 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 

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. 
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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). 

– 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. 
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– 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. 

 

11.3 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.  

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 vo 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:  
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- 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 

 Škola s okresnou pôsobnosťou, je jedinou strednou školou v okrese, ktorá poskytuje 

vzdelávanie žiakov s viacnásobným postihnutím a žiakom 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 internátnej práčovne 

 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 
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 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 Praktickú školu. 

 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.  
 

 

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.  

 

11.4 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. 

 

   

12. 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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13. Učebný plán pre praktickú školu  
  

13.1 Rámcový učebný plán pre praktickú školu – vzdelávací 
program 

 
Vzdelávací program 

  

Cieľové zložky vzdelávania 

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom 
programe 

1. 2. 3. spolu 

Všeobecné vzdelávanie 8 8 8 24 

Odborno - praktické predmety 8 8 8 24 

Voliteľné predmety 5 5 5 15 

Disponibilné hodiny 5 5 5 15 

CELKOM 26 26 26 78 

 

Kategórie a názvy 

vzdelávacích oblastí 

 Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom 
programe 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 8 8 8 24 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 
1 1 1 3 

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika 

2 2 2 6 

Človek a spoločnosť 

Výchova k mravnosti a občianstvu 
1 1 1 3 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

2 2 2 6 

Zdravie a pohyb 

Telesná a športová výchova 
2 2 2 6 

ODBORNO-PRAKTICKÉ 
PREDMETY 

8 8 8 24 

Rodinná výchova 

Zdravotná výchova 

Ručné práce a šitie 

Príprava jedál a výživa 

Domáce práce a údržba domácnosti 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

3 

6 

3 

9 

3 

VOLITEĽNÉ PREDMETY 5 5 5 15 

DISPONOBILNÉ HODINY 5 5 5 15 

SPOLU 26 26 26 78 
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Školský vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť   Predmet /ročník 1. 2. 3. 

Sp
o

lu
 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE + disponibilné hodiny 36 

Jazyk 
a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 

1 1 1 3 

1 1 1 3 

  12 

Matematika 
a práca 
s informáciami 

matematika 2 2 2 6 

  6 

Človek 
a spoločnosť 

výchova k mravnosti a občianstvu 1 1 1 3 

          3 

Umenie a kultúra 
výtvarná výchova 1 1 1 3 

hudobná výchova 1 1 1 3 

          6 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 
2 2 2 6 

1 1 1 3 

          9 

ODBORNO-PRAKTICKÉ PREDMETY + disponibilné hodiny 33 

Odborno-praktické 
predmety 

rodinná výchova 
1 1 1 3 

1 1 1 3 

zdravotná výchova 2 2 2 6 

ručné práce a šitie 
1 1 1 3 

1 1 1 3 

príprava jedál a výživa 3 3 3 9 

domáce práce a údržba 
domácnosti 

1 1 1 3 

1 1 1 3 

VOLITEĽNÉ PREDMETY  15 

Voliteľné predmety 

pomocné práce v kuchyni 1 1 1 3 

pomocné práce v záhradníctve                          
a aranžovaní 

4 4 4 12 

Povinná časť 16 16 16 48 

Voliteľné predmety 5 5 5 15 

Disponibilné hodiny 7 7 7 21 

Spolu:                                                                                         
povinná časť + voliteľné predmety + disponibilné 

hodiny 
26 26 26 78 
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Poznámky k  učebnému plánu:  

a) Učebný plán pre praktickú školu vychádza z rámcového učebného plánu pre praktickú 
školu  oblasti rozpracované do učebných osnov vyučovacích predmetov. Počty 
vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú kombináciu 

nevyhnutného minima, ktoré určuje štátom určený rámcový učebný plán a rozšírenie, 
ktoré bolo na základe zamerania školy a kapacity disponibilných hodín schválené 
pedagogickou radou a Radou školy.  

b) Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom vzdelávacom programe je  26 hodín za 
celé štúdium 78 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v praktickej škole sa 
realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov. Časová rezerva sa využije na 
opakovanie a doplnenie učiva, výchovno-vzdelávacie kurzy, atď.. Špecifickým 
predmetom vyučovaným v našej praktickej škole, je predmet Individuálna logopedická 

intervencia, ktorý sa vyučuje individuálne v rámci rozvrhu hodín v počte 2 hodín 
týždenne, ktoré sa nezapočítavajú do celkového počtu hodín.  

c) Voliteľným predmetom v našej praktickej škole je predmet pomocné práce  

v záhradníctve  a aranžovaní  (rozsah 4 hodiny týždenne) a pomocné práce v kuchyni 

(rozsah 1 hodina týždenne). 

d) Obsah voliteľných profilujúcich predmetov sa preberá v konkrétnej pracovnej činnosti. 
Žiaci využívajú špecializované priestory modelového bytu, záhrady, skleníka, kde 
nacvičujú pracovné činnosti, ktoré budú potrebovať v chránenom pracovisku.  

e) V školskom vzdelávacom programe sú posilnené nasledovné predmety:  
Slovenský jazyk a literatúra o 1 hodinu 
Telesná a športová výchova o 1 hodinu 
Rodinná výchova o 1 hodinu 
Domáce práce a údržba v domácnosti o 1 hodinu 
Ručné práce a šitie o 1 hodinu 
Zdôvodnenie navýšenia hodín je uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov. 
 

 

 

14.  Učebné osnovy 

14.1 Vzdelávacie oblasti  

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu celkového 
vzdelávania. Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. Vo vzdelávacom programe 
pre praktickú školu je obsah vzdelávacích oblastí rozčlenený do vybraných učebných 
predmetov. Škola si môže do týchto vzdelávacích oblastí doplniť ďalšie predmety.   

Obsah vzdelávania v praktickej škole tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov. Medzi 
všeobecnovzdelávacie predmety je zaradený slovenský  jazyk a literatúra, matematika, 
výchova k mravnosti  a k občianstvu, výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná  
a športová výchova. Odborno-praktické predmety: rodinná výchova, zdravotná  výchova, 
ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce  práce a údržba domácnosti - sú zamerané 
ako príprava na rodinný  život.   

Praktická škola sa výberom jednotlivých voliteľných  predmetov profiluje podľa podmienok 
školy, zohľadňujúc špecifické podmienky regiónu. Profilujúcim predmetom môže byť  
ktorýkoľvek z voliteľných predmetov, ich kombinácia alebo iné  predmety, zamerané na 
jednoduché pracovné činnosti vykonávané v chránených pracoviskách daného regiónu. Pre 
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nezručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A, B a C, 
ktorí nemajú predpoklady pracovať v chránenom pracovisku, môže sa ako voliteľný 
profilujúci  predmet zaviesť predmet "Domáce práce a údržba domácnosti", ktorý ich pripraví 
na  sebestačnejší život v chránenom bývaní.  

  

  

 VZDELÁVACIA OBLASŤ   PREDMETY  

JAZYK A KOMUNIKÁCIA  SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

MATEMATIKA A PRÁCA                                   

S INFORMÁCIAMI  
MATEMATIKA  

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ  
VÝCHOVA K MRAVNOSTI A 

OBČIANSTVU  

UMENIE A KULTÚRA  
HUDOBNÁ VÝCHOVA  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

ZDRAVIE A POHYB  TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA  

ODBORNO-PRAKTICKÉ 

PREDMETY  

RODINNÁ VÝCHOVA  

ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA  

RUČNÉ PRÁCE A ŠITIE  

PRÍPRAVA JEDÁL A VÝŽIVA  

DOMÁCE PRÁCE A ÚDRŽBA 

DOMÁCNOSTI  

VOLITEĽNÉ PREDMETY  

STAROSTLIVOST O STARÝCH                                       

A CHORÝCH  

PESTOVATEĽSKÉ PRÁCE  

POMOCNÉ PRÁCE V KUCHYNI  

REMESELNÉ PRÁCE  

POMOCNÉ PRÁCE V ZÁHRADNÍCTVE 

A ARANŽOVANÍ  

TKANIE NA TKÁČSKOM STAVE  

POMOCNÉ PRÁCE V ADMINISTRATÍVE  

  

14.2 Charakteristika vzdelávacích oblastí  

  

Jazyk a komunikácia  

V jazykovej časti vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia je určujúcim cieľom rozvoj 

komunikačných schopností žiakov. Zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou 

pomocou spisovného jazyka. Nácvik bežnej spoločenskej konverzácie, rozširovanie                          

a obohacovanie slovnej zásoby a skvalitnenie reči žiakov. Precvičovanie správania sa                             

v praktických životných situáciách. Vypĺňať, štylizovať a písať praktické písomnosti, ktoré 

budú v živote potrebovať s pomocou osoby za nich zodpovednej.  

V literárnej výchove je určujúcim cieľom rozvoj schopností žiaka poznávať svet, rozvojom 

čitateľských schopností, záujmom o čítanie zábavnej literatúry, časopisov, náučnej literatúry. 

Vytvorenie kladného vzťahu k divadlu, filmu, rozhlasu a televízii.  
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Matematika a práca s informáciami  

Cieľom vzdelávania je osvojenie si matematických vedomostí, zručností a návykov, ktoré 

umožnia žiakom riešiť potrebné praktické úlohy matematického charakteru, s ktorými sa 

stretnú v živote. Postupné osvojenie si numerácie v obore do 20, 100,1000. Porovnanie čísel, 

sčítavanie, odčítavanie. Základy násobenia s využitím kalkulačky. Práca s peniazmi. 

Poznávanie bankoviek, mincí. Kupovanie a vydávanie peňazí. Zoznámenie sa s jednotkami 

dĺžky, hmotnosti, objemu a času. V geometrii zoznámenie sa so základnými pomôckami, 

meranie dĺžok, rysovanie kružnice. Poznávanie rovinných a priestorových útvarov.  Využitie 

IKT. Zoznámenie sa s počítačom a jeho využitím aj v iných predmetoch a v každodennom  

živote.  

  

Človek a spoločnosť  

Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaží uchovať tradičné hodnoty našej 
spoločnosti, viesť k vnímaniu vlastenectva a národnej hrdosti v kontexte európanstva                        
a multikulturalizmu.  

Cieľom je poskytnúť žiakom základné vedomosti o fungovaní demokratickej spoločnosti, 
právach a povinnostiach občanov. Výchovná zložka je zameraná na vytváranie humánnych 
vzťahoch medzi ľuďmi, v rodine, na pracovisku. Utváranie trvalého záujmu žiakov                          
o sebakontrolovanie a rozvíjanie individuálnych kvalít.  

  

Umenie a kultúra  

Cieľom vzdelávacej oblasti je výchova citlivého a vnímavého človeka. Estetická kultivácia 
žiaka, osvojenie si dobrého vkusu. Schopnosť uvedomovať si krásu okolo seba, v prírode,                  
v umení. Zoznámenie sa s výtvarným a hudobným umením.   

Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety výtvarná výchova a hudobná výchova. Vo 
výtvarnej činnosti si žiaci zdokonaľujú svoj výtvarný prejav kreslením, maľovaním a prácou        
s rôznymi materiálmi. Postupne získavajú citlivosť k farbám a tvarom. V hudobnej výchove si 
žiaci vytvárajú  kladný vzťah k hudbe  prostredníctvom piesní rôzneho hudobného žánru. 
Poznávanie základných hudobných nástrojov. Využívanie Orffových nástrojov v hudobno – 
pohybových činnostiach.   

  

Zdravie a pohyb  

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej 
starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Dôraz v tejto 
vzdelávacej oblasti je kladený na základné informácie súvisiace so zdravým spôsobom života. 
Cieľom telesnej a športovej výchovy je prostredníctvom pohybových aktivít podporiť 
socializáciu každého žiaka v rámci jeho individuálnych možností, prispievať k pohybovému                 
a športovému rozvoju žiakov.    

  

Odborno-praktické predmety  

Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre výchovu k zdravému životnému štýlu  a 

zodpovednosti za svoj život. Získanie a zlepšenie základných zručností potrebných pre 
rodinný život a pre prácu v chránených dielňach. Dodržiavanie zásad  bezpečnosti a hygieny v 
jednotlivých oblastiach.   

Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety: rodinná výchova, zdravotná výchova, 

ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti.   

Vyučovací predmet rodinná výchova vychádza z výchovy k zdravému životnému štýlu                       
a zodpovednej úlohy a vzájomnej pomoci v rodine. Poskytuje žiakom základné vedomosti                    
o funkciách rodiny a umožňuje získať zručnosti potrebné pre rodinný život. Predpokladom je 
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využitie netradičných foriem vyučovania, uplatnenie nácviku praktických zručností, 
situačných hier, ako aj využitie vlastných skúseností žiakov.   

Cieľom vyučovacieho predmetu zdravotná výchova je poznanie vlastného tela   a vytvorenie 
správneho vzťahu k ochrane osobného zdravia a zdravia ostatných členov rodiny. 
Prevládajúcou formou vyučovacieho predmetu je aktívna starostlivosť o zdravie, praktické 
cvičenia, besedy a návštevy zdravotných zariadení.  

Učivo vyučovacieho predmetu ručné práce a šitie má poskytnúť žiakom základné vedomosti 
a zručnosti z oblasti odievania a módy, ručných prác a údržby odevov. Nadobudnuté zručnosti 
majú žiaci využiť v domácnosti. Žiaci sa oboznámia so základnými poznatkami o odevných 
materiáloch, o základnej údržbe a úprave odevov. Získajú základné zručnosti v oblasti 
ručného šitia, prípadne háčkovania a pletenia, a to  podľa ich individuálnych schopností.  

Vyučovací predmet príprava jedál a výživa je zameraný na získavanie vedomostí   a 
zručností pri príprave jedál. Žiaci sa naučia organizovať si prácu, dodržiavať bezpečnostné a 
hygienické predpisy, správne stolovať a vedieť využívať návod v kuchárskych knihách, 
časopisoch, na obaloch potravinárskych výrobkov. Získať praktické zručnosti pri príprave 
jednoduchých jedál teplej a studenej kuchyne.  

Cieľom učebného predmetu domáce práce a údržba domácnosti  je získať základné 
vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre život v rodine. Oboznámiť žiakov so zásadami 
organizácie pracovných činností a postupov v domácnosti. Výchovným cieľom je naučiť 
žiakov šetrne, hospodárne a bezpečne zaobchádzať s vybavením domácnosti.  

 

Voliteľné predmety  

 

Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní 
Cieľom  vyučovacieho predmetu  Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní je osvojiť si 

teoretické a praktické základy viazania a aranžovania kvetov, získať zručnosti vo viazaní 

kvetov, vedieť zhotoviť finálny výrobok, akým je kytica a rôzne aranžmány do bytov, 

prezentačných, či slávnostných priestorov, naučiť sa viazať a aranžovať kvety na rôzne 

príležitosti (vianočné, veľkonočné, smútočné, slávnostné, celoročné), naučiť sa vypichovať 

úpravy zo živých, suchých a umelých kvetov, vedieť pripraviť rôzny aranžérsky materiál 

a pracovať s ním. 

 

Pomocné práce v kuchyni 

Cieľom voliteľného predmetu pomocné práce v kuchyni je získať zodpovednosť za zdravý 

spôsob života, vytvoriť si správny vzťah k stravovaniu. Nadobudnúť základné vedomosti a 
zručnosti v oblasti stravovania, bezpečnosti s pracovnými pomôckami a nástrojmi. Dosiahnuť 
samostatnosť pri sebaobslužných prácach v príprave jednoduchých pokrmov teplej a studenej 
kuchyne. Naučiť sa udržiavať poriadok v kuchyni. 

 

 

 

 

14.3 Učebné osnovy praktickej školy 

 


