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1.  Všeobecná charakteristika školy 
 

„Z lidského vzdělání se nevyjímá nic než nečlověk“ 

J. A. Komenský 

 

História našej školy píše viac ako 100 rokov naplnených prácou pri výchove a vzdelávaní 
sluchovo postihnutých žiakov. Nariadením Ministerstva kultúry a náboženstva zo dňa 
28. mája 1903 bola zriadený Ústav pre hluchonemých a za riaditeľa určený a zároveň aj 
vyučujúceho Koloman Hercsuth. Vyučovanie sa začalo 1. októbra 1903.  

Oficiálny názov ústavu bol „Štátom podporovaný ústav pre vzdelanie hluchonemých 
detí“ v Kremnici. 

10. decembra 1914 bola dokončená  a uvedená do užívania súčasná budova školy na 
pozemku, ktoré darovalo mesto aj s finančnou podporou na výstavbu.  V škole sa od 
počiatkov vyučovalo orálnou metódou. 

Po vojne a rozpade Rakúsko-Uhorska bol ústav prevzatý do československej správy dňa 
8. februára 1919. Riaditeľom ústavu sa stal Štefan Sobolovský. Stav chovancov v ústave 
neustále rástol, v školskom roku 1929-1930 sa zvýšil na 374 v 19 triedach.  

V rokoch 1933-1944 bol vo funkcii riaditeľa Viliam Gaňo zakladateľ špeciálnej 
pedagogiky na Slovensku, ktorého meno nesie škola od roku 2003. 

Na jar 1934 sa začalo s výstavbou novej budovy internátu, ktorý bol odovzdaný do 
užívania 28. októbra 1936. 

V roku 1949 bo ústav rozčlenený na Národnú a osobitnú školu pod vedením riaditeľa 
Gejzu Štěrbu a Strednú školu pod vedením riaditeľa Ladislava Hanulu. 

V roku 1953 nastalo znovu zjednotenie týchto škôl pod názvom Osemročná stredná 
škola pre hluchonemých. Riaditeľom bol do roku 1954 Ladislav Hanula.  

V roku 1961 sa zmenil názov školy na Základná deväťročná škola internátna pre 
nepočujúcich. 

V roku 1992 sa pri škole otvorila Špeciálno-pedagogická poradňa. 

Pri príležitosti 100. výročia založenia školy získala škola čestný názov Základná škola 
internátna pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu.  

Od školského roka 2011/2012 prebieha na základnej škole projekt experimentálneho 
overovania spoločného vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím a žiakov 
s vývinovými poruchami učenia. Základná škola tak vzdeláva aj žiakov s vývinovými 
poruchami učenia. 

 

1.1 Veľkosť školy  

Škola má kapacitu primeranú počtu zaškolených žiakov. V posledných rokoch sa 
priemerný počet detí a žiakov vzdelávaných vo všetkých typoch škôl pohybuje okolo 
100, z toho v základnej škole okolo 50 žiakov. Priemerný počet tried je 15, z toho 
v základnej škole okolo 8, v ŠMŠ sú 2 triedy.  

V budove školy sa zabezpečuje úplné vzdelávanie pre žiakov: 

 od 6 do 16 rokov – pre žiakov základnej školy so sluchovým postihnutím 
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 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. 

 

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 
 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 

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím v súlade so zákonom č. 
45/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytuje výchovu a vzdelávanie 
žiakom so zdravotným znevýhodnením  - sluchovým postihnutím a na základe 
experimentálneho overovania spoločného vzdelávania aj žiakov s vývinovými 
poruchami učenia.  

Vzdelávací program pre žiakov so sluchovým postihnutím charakterizuje výchovu a 
vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím, vymedzuje špecifiká výchovy a 
vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím a požiadavky na komplexnú odbornú 
starostlivosť o žiakov so sluchovým postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní. Špecifiká 
sa vzťahujú na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov so sluchovým 
postihnutím. Okrem špecifík, ktoré upravujú niektoré časti štátnych vzdelávacích 
programov pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie, platia všetky iné ustanovenia, 
ktoré sú uvedené v príslušných štátnych vzdelávacích programoch pre žiakov bez 
zdravotného znevýhodnenia, s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia. 

Cieľom vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím na primárnom a nižšom strednom 
stupni vzdelávania je pripraviť žiakov na vzdelávanie v akejkoľvek strednej škole s 
prihliadnutím na ich schopnosti a možnosť vykonávať zvolenú profesiu. 

Vzdelávací program pre žiakov so sluchovým postihnutím v nadväznosti na príslušné 
štátne vzdelávacie programy predstavuje východisko a záväzný dokument pre 
vytvorenie školských vzdelávacích programov špecifických pre obsah výchovy a 
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vzdelávania v školách a školských zariadeniach, kde sú vzdelávaní. V zmysle platnej 
legislatívy v základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím s prihliadnutím na 
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov so sluchovým postihnutím možno 
predĺžiť dĺžku vzdelávania až o dva roky. 

Škola má celoslovenskú pôsobnosť.  

 

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. Časť priestorov 
školy využíva Súkromné gymnázium Kremnica. 

 
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: 

- 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. Časť priestorov využívajú Spojená škola internátna, Súkromné gymnázium 
a Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím. 
Súčasťou internátu je školská jedáleň. K internátu patrí veľká ovocná záhrada s plochou 
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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. 

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,  
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 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.  

 

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.  

 

1.6 Charakteristika žiakov  

Škola vzdeláva žiakov so sluchovým postihnutím bez pridruženého mentálneho 
postihnutia. Na základe experimentálneho overovania spoločného vzdelávania 
vzdeláva aj žiakov s vývinovými poruchami učenia.  

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  základnej škole pre žiakov so 
sluchovým postihnutím. U žiakov s VPÚ musí byť diagnostikovaná konkrétna vývinová 
porucha.  

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 

http://zsispkremnica.edupage.org/
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výchovu. 

Väčšina dochádzajúcich žiakov je ubytovaná v školskom internáte. Časť žiakov pochádza 
zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich dochádza do školy je 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 s vývinovými poruchami učenie vo väčšine dochádzajú do školy denne, sú 
z Kremnice a blízkeho okolia. Na podporu ich domácej prípravy môžu po vyučovaní 
navštevovať školský klub detí v internáte.  

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. 
Z doterajších poznatkov experimentu spoločného vzdelávania žiakov so SP a žiakov 
s VPÚ  vyplýva, že pre obe skupiny je takéto vzdelávanie prospešné.  

Bežné výchovné problémy sú riešené okamžite v rámci postupov, ktoré upravuje 
školský poriadok a sú o nich informovaní zákonní zástupcovia žiakov.  
 

1.7 Charakteristika pedagogického zboru  

Základná škola zdieľa vedenie školy s ostatnými organizačne pričlenenými 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. Väčšina predmetov v ZŠ pre 
SP je vyučovaná odborne.  

Podľa možností a potrieb riaditeľstvo zabezpečuje asistenta do spojených tried najmä na 
1. stupni ZŠ v rámci programu dobrovoľníckej práce Úradu práce sociálnych vecí 
a rodiny. V priemere pracuje v ZŠ 8 triednych učiteľov a ďalší učitelia, ktorí vyučujú  
odborné predmety. Priemerný počet učiteľov v celej ZŠ (s organizačne pričlenenými 
školami) je 19 na plný úväzok a 3 na čiastočný úväzok. 

Na škole pracuje výchovný poradca, psychológ, koordinátor pre environmentálnu 
výchovu, koordinátor protidrogovej prevencie, koordinátor výchovy k manželstvu 
a rodičovstvu – tieto funkcie sú spoločné 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 
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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 so zdravotným znevýhodnením určuje § 
7 odst. 1 až 4 vyhlášky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách.  

Žiakov do základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím  prijímame na 
základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka. Do ZŠ sa prijímajú len žiaci so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami – sluchové postihnutie alebo vývinové poruchy 
učenia. Pred prijatím do ZŠ musí zákonný zástupca doložiť výsledky psychologického 
a špeciálno-pedagogického vyšetrenia z relevantného poradenského centra, ako aj 
doklad, že bol s dieťaťom na zápise v základnej škole prislúchajúcej k miestu trvalého 
pobytu. 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 
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 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 
 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 zástupcovia rodičov,  

o 4 zástupcovia zriaďovateľa školy.  
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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  

 

 

2.  Charakteristika školského vzdelávacieho programu  

2.1 Ciele výchovy a vzdelávania   

Žiaci so sluchovým postihnutím plnia rovnaké ciele vzdelávania ako ostatní žiaci 
základnej školy na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelania.   

Hlavným cieľom je, aby žiaci so sluchovým postihnutím nadobudli rozvinuté kľúčové 
spôsobilosti (kompetencie) primerané veku a individuálnym osobitostiam žiakov, 
ktoré vyplývajú zo sluchového postihnutia žiaka.   

Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa 
prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov so sluchovým postihnutím v takom 
rozsahu aby výsledky žiaka so sluchovým postihnutím zodpovedali profilu 
absolventa primárneho a nižšieho stredného stupňa vzdelania, s prihliadnutím na 
sluchové postihnutie žiaka.  

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím je, okrem všeobecných 
cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby nadobudli primerané 
komunikačné kompetencie, osobnostné kvality, reedukačné a kompenzačné 
kompetencie a tak plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a stali sa tvorcami 
hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou.   

Získaním primeraných komunikačných, reedukačných a kompenzačných kompetencií si 
žiaci so sluchovým postihnutím rozvinú svoju osobnosť, osvoja kultúrne hodnoty a 
vybudujú nezávislú existenciu.  

 

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

 poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho 
kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, 
tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie,  
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 umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a 
osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého,  

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

 vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, 
hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a 
sebareflexie,  

 podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä 
otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si 
sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom 
obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu,  

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

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

Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvité kľúčové spôsobilosti 
(ako kombinácie vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov) žiakov na úrovni, ktorá 
je pre nich osobne dosiahnuteľná.   

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.  

Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zložitým procesom, ktorý začína v 
predprimárnom vzdelávaní, pokračuje v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a 
postupne sa dotvára v ďalšom priebehu života. Celoživotne sa rozvíjajúce kľúčové 
spôsobilosti (kompetencie) potrebuje každý jednotlivec na osobné uspokojenie a 
naplnenie, na rozvoj kompletnej osobnosti, na aktívne občianstvo a na uplatnenie sa vo 
svete práce. Výber kľúčových kompetencií vychádza z európskeho referenčného rámca 
kľúčových spôsobilostí, ktoré sú rozpracované s ohľadom na hodnoty a potreby nášho 
školského systému. Kľúčové kompetencie 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 mimoškolskej činnosti.  
 
  

2.2 Stupeň vzdelania 

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho 
programu ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom 
vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje 
na nadväzujúcom stupni nižšieho stredného vzdelávania pre žiakov so sluchovým 
postihnutím. 
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Program primárneho vzdelávania (1. stupňa základnej školy) má zabezpečiť hladký 
prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie 
prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúcej z ich osobného 
poznania a vlastných skúseností. Východiskovým bodom sú tu aktuálne skúsenosti 
žiaka, predbežné vedomosti a pojmy a záujmy rozvíjané podľa jeho reálnych možností 
tak, aby sa dosiahol pevný základ pre jeho budúci akademický a sociálny úspech. 
Program je založený na princípe postupu od známeho k neznámemu pri nadobúdaní 
skúseností z pozorovania a zažitia aktivít a udalostí, ktoré sú spojené so životom dieťaťa 
a s jeho bezprostredným kultúrnym a prírodným prostredím.   

V  tomto veku je pre deti dôležitá programová možnosť získať vlastnými aktivitami 
bohaté skúsenosti a zážitky z hrového a učebného prostredia rovesníkov. Osobne 
významné je aj poskytovanie možností rozvíjať si potrebu vyjadrovať sa a realizovať sa 
prostredníctvom pohybov, čo je významný základ pre rozvoj gramotnosti.  

Program primárneho vzdelávania má pripraviť žiakov na samostatnú prácu i na prácu v 
skupinke, aby každý z nich získal pevný základ spoločného poznania a zároveň osobnej 
skúsenosti zo vzájomného ohľadu, uznania a úcty.   

Vzdelávanie na prvom stupni je organizované tematicky s prirodzeným začlenením 
integratívnych predmetových prvkov, čím sa vytvára základ pre nižšie sekundárne 
vzdelávanie (ktoré už uplatňuje špecifickejší  predmetovo-disciplinárny prístup).   

Súčasťou cieľového programu je aj včasná korekcia prípadných znevýhodnení 
(zdravotných, sociálnych a učebných) a rozpoznanie a podchytenie špecifických potrieb, 
záujmov a schopností (vrátane nadania) žiakov. Dôležité je podchytenie žiakov so 
špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.(včasná depistáž, diagnostika a korekcia 
prípadných znevýhodnení).   

Hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh, je založené 
prevažne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja žiaka. Každý žiak musí 
mať možnosť zažívať úspech a musí vedieť, že chyby a ich odstraňovanie tiež 
napomáhajú k jeho  rozvoju.  
  

Nižšie stredné vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka 
ucelenej časti  vzdelávacieho  programu  odboru  vzdelávania  pre  druhý  stupeň  
základnej  školy  alebo úspešným  absolvovaním  prvého  ročníka  päťročného  
vzdelávacieho  programu  odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú 
žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy alebo úspešným absolvovaním štvrtého ročníka 
osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania  v  strednej  škole alebo  
absolvovaním  tretieho  ročníka  vzdelávacieho  programu praktickej školy. Dokladom o 
získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou, ktoré je podmienkou pre ďalšie 
vzdelávanie na vyššom stupni. 

Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho stredného vzdelávania je zaistenie 
kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na nižšie stredné vzdelávanie.    

Základom nižšieho stredného vzdelávania je interdisciplinárny (medzipredmetový) 
prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických a 
kritických schopností. Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú 
východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí a ďalšom rozvoji 
kompetencií žiakov.  

Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho stredného vzdelávania je vypestovať u žiakov 
zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im príležitosti objaviť a rozvinúť ich 
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schopnosti v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali podklad pre optimálne 
rozhodnutie o ďalšom – vyššom sekundárnom vzdelávaní.    

 

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 deti získali nielen potrebné vedomosti, ale aj celý rad schopností 
dôležitých pre ich život. 

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu poskytuje 
sluchovo postihnutým žiakom a žiakom s vývinovými poruchami učenia zaradeným do 
Experimentálneho overovania spoločného vzdelávania primárne a nižšie sekundárne 
vzdelanie. Učebný plán v jednotlivých ročníkoch je posilnený o predmet individuálne 
logopedické intervencie, ktorého obsahom je rozvoj formálnej a obsahovej stránky reči 
hovorenej a posunkovej u sluchovo postihnutých žiakov.  

Žiaci s vývinovými poruchami učenia postupujú podľa vzdelávacieho programu pre 
sluchovo postihnutých. U žiaka s vývinovými poruchami učenia rozvíja špecifické 
funkcie. Druhý cudzí jazyk sa u žiakov s vývinovými poruchami učenia vyučuje od 6. 
ročníka.  

Žiaci po absolvovaní získavajú kompetencie a doklad o získanom vzdelaní v zmysle § 16, 
odst. 3, písmeno a, b zákona č. 245/2008 Z.z.  

 

Profil absolventa: 
Absolvent primárneho a nižšieho stredného stupňa vzdelania so sluchovým postihnutím 
má osvojené kľúčové kompetencie (spôsobilosti), ktoré zodpovedajú profilu 
absolventa primárneho a nižšieho stredného stupňa vzdelania s prihliadnutím na jeho 
sluchové postihnutie.   

  

V oblasti sociálnych komunikačných kompetencií ( spôsobilostí ) absolvent  
nižšieho stredného stupňa vzdelania, s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového 
postihnutia  

- dokáže primerane komunikovať v slovenskom a v jednom cudzom jazyku,  

- dokáže primerane svojim potrebám komunikovať v posunkovom jazyku.  

  

V ďalších oblastiach absolvent primárneho a nižšieho stredného stupňa vzdelania s 
prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia má osvojené aj tieto 
kompetencie:  

v oblasti kompetencií (spôsobilostí) riešiť problémy absolvent primárneho a 
nižšieho stredného stupňa  vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom 
najbližšom okolí, ktoré vyplývajú aj zo sluchového postihnutia, adekvátne svojej úrovni  
navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti.   
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V oblasti sociálnych a personálnych kompetencií (spôsobilostí) absolvent 
primárneho a nižšieho stredného vzdelania vie primerane veku používať svoje 
kompenzačné schopnosti.  

V oblasti pracovných kompetencií (spôsobilostí) absolvent nižšieho stredného stupňa 
vzdelania si dokáže stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy a s 
prihliadnutím na sluchové postihnutie, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne 
pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov.  

V oblasti kompetencií (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti  a podnikavosti  
absolvent primárneho a nižšieho stredného stupňa vzdelania dokáže využívať technické 
komunikačné pomôcky a technológie, ktoré mu pomáhajú prekonať komunikačnú 
bariéru.    

Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií žiaka so sluchovým postihnutím tvorí 
základný predpoklad pre prekonanie negatívnych dôsledkov sluchového postihnutia pre 
ďalší rozvoj v následných stupňoch vzdelávania resp. úspešnú inklúziu.   

Je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetentnostiach), ktoré zahrňujú 
komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich 
jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, 
začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o 
spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a 
osobnom živote.   

Kľúčové spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a 
zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu 
a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu 
vlastnosť neustále sa rozvíjať (a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a 
osobnej flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) 
vzdelávania, ale aj neformálneho vzdelávania, ako aj neinštitucionálneho (informálneho) 
vzdelávania.  

Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú 
nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu 
vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných 
rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v  rámci školy.   

Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) 
vzdelávania absolvent nižšieho stredného vzdelania má osvojené tieto kľúčové 
kompetencie (spôsobilosti)1:  

 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa  

- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku 
sebarealizácie a osobného rozvoja,  

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a 
spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia 
sa,  

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a 
prakticky využívať,   

                                                 
1 Upravené podľa odporúčania Európskeho parlamentu a rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách 

pre celoživotné vzdelávanie.  
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- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie 
rozvojové možnosti,  

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)   

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a 
vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav 
situácii a účelu komunikácie,  

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,  

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný 
jazyk, - dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích 
jazykoch,   

- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú 
základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a 
povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,     

kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a 
základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky  

- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 
každodenných situáciách,  

- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 
(vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),  

- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky 
podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné 
riešenie problémov,  

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií  

- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,  

- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,  

- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom 
grafickom prostredí,  

- je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, - dokáže využívať IKT pri 
vzdelávaní,  

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy    

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-
kritickom a tvorivom myslení,  

- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj 
inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich 
výsledkov,  

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj 
potrebu zvažovať úrovne ich rizika,  

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,  

kompetencie (spôsobilosti) občianske  

- uvedomuje  si  základné  humanistické  hodnoty,  zmysel 
národného  kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,   

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 
spoločnosti,  

- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 
povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,  
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- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,   

- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj 
verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť 
kvality životného prostredia,  

kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne  

- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú 
samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,  

- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, 
záujmami a potrebami,  

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju 
zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných 
cieľov,  

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a 
uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch,  

kompetencie (spôsobilosti) pracovné  

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí 
svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,  

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,  

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní, - 

dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,   
kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti  

- dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové 
projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v 
každodennom živote,  

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi 
kultúry    

- dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom 
vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,  

- dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné 
vyjadrovacie prostriedky,  

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v 
živote celej spoločnosti,  

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,  

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),    

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,   

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.   

 

2.4  Dĺžka štúdia, formy výchovy a vzdelávania  

Dĺžka vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím je daná dĺžkou povinnej školskej 
dochádzky a stupňom poskytovaného vzdelania. Povinná školská dochádzka sa začína 
prípravným ročníkom alebo prvým ročníkom a končí 9. ročníkom. V základnej škole pre 
žiakov so sluchovým postihnutím podľa § 97 odst. 2 zákona č.245/2008 Z.z. možno 
predĺžiť dĺžku vzdelávania až o dva roky.  
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Ak má žiak so sluchovým postihnutím osvojené primerané sociálne a komunikačné 
zručnosti, môže začať školskú dochádzku 1. ročníkom.   

Formy výchovy a vzdelávania upravuje § 54 zákona č. 245/2008 Z.z. Pri výbere formy 
vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím je potrebné postupovať individuálne, 
podľa výsledkov psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky.  

Podmienky prijímania upravuje § 59 až § 61 zákona č. 245/2008 Z.z. a § 7 vyhlášky č. 
332/2008 Z.z. o špeciálnych školách.   

Žiakov do základnej školy prijímame na základe žiadosti rodičov. Do ZŠ sa prijímajú len 
žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – sluchové postihnutie alebo 
vývinové poruchy učenia. Pred prijatím do ZŠ musí rodič doložiť výsledky 
psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia z relevantného poradenského 
centra.  Až na základe splnenia všetkých požadovaných kritérií, po prerokovaní 
a schválení v pedagogickej rade vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí. 

 

3. Učebný plán 

Rámcový učebný plán je dokument, ktorý stanovuje časové dotácie vyučovacích 
predmetov. V zmysle školského zákona je časová dotácia definovaná iba za celý stupeň 
vzdelávania. Rozpis časovej dotácie do jednotlivých ročníkov je v kompetencii školy, 
podobne aj zaradenie učiva do ročníkov, pričom sa však zohľadňuje veku primeranosť. 
Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích štandardov uvedených v prílohách ŠVP.  

 

3.1 Vzdelávacie oblasti 

Obsah vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím je rovnaký ako obsah  vzdelávania 
žiakov základných škôl, pričom sa rešpektujú osobitosti vyplývajúce zo sluchového 
postihnutia žiakov.   

Obsah vzdelávania je rozdelený do 7 vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z 
definovania obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií.    

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu 
celkového vzdelávania a z formulovania kľúčových kompetencií. Obsah školského 
vzdelávania tvorí kultúrne dedičstvo. Prostredníctvom svojej kultúry spoločenstvo 
odovzdáva svoje chápanie sveta aj svoje skúsenosti ďalším generáciám. Obsah 
vzdelávania sa utvára na základe kultúrnej tradície, ktorú spoločenstvo prebralo z 
minulosti a inovácie, ku ktorým dospelo. Obsahom vzdelávania sú aj najnovšie poznatky, 
ktoré nastoľuje súčasný vedecko-technický, hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj 
spoločnosti, napríklad informačné a komunikačné technológie, ktoré každý občan 
potrebuje k životu, k práci, ale aj mimo práce, ale taktiež aj sociokultúrne obsahy 
osobnostného rozvoja žiaka, jeho ochrany pred negatívnymi sociálnymi javmi, ochrany 
zdravia, prírody atď.  

Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. V Štátnom vzdelávacom programe 
je  obsah vzdelávacej oblasti rozčlenený do vybraných učebných predmetov. Škola si 
môže do týchto vzdelávacích oblastí doplniť ďalšie predmety.  
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VYUČOVACIE PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV SO 
SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 
 

VZDELÁVACIA OBLASŤ VYUČOVACIE PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

ANGLICKÝ JAZYK 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 
MATEMATIKA 

INFORMATIKA 

ČLOVEK A PRÍRODA 
PRVOUKA1 
PRÍRODOVEDA 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 
PRVOUKA 

VLASTIVEDA 

ČLOVEK A HODNOTY 
ETICKÁ VÝCHOVA / 
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO 

ČLOVEK A SVET PRÁCE PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

UMENIE A KULTÚRA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA 
KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 

INDIVIDUÁLNA LOGOPEDICKÁ INTERVENCIA 
RYTMICKO-POHYBOVÁ VÝCHOVA  

 

Prvouka sa skladá z prírodovednej a spoločenskovednej zložky, a preto je súčasťou dvoch vzdelávacích oblastí -

Človek a príroda a Človek a spoločnosť. 

 

VYUČOVACIE PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV SO 
SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE 

VZDELÁVACIA OBLASŤ VYUČOVACIE PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

ANGLICKÝ JAZYK 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 
MATEMATIKA 

INFORMATIKA 

ČLOVEK A PRÍRODA 
FYZIKA 

CHÉMIA 

BIOLÓGIA 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 
DEJEPIS  

GEOGRAFIA  

OBČIANSKA NÁUKA 

ČLOVEK A HODNOTY 
ETICKÁ VÝCHOVA / 
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO 

ČLOVEK A SVET PRÁCE TECHNIKA 

UMENIE A KULTÚRA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA 
KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 

INDIVIDUÁLNA LOGOPEDICKÁ INTERVENCIA 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA 
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3.1.1 Charakteristika vzdelávacích oblastí 

Jazyk a komunikácia  

V oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikačných 
schopností žiakov so sluchovým postihnutím. Vzhľadom na sluchové postihnutie a 
narušenú komunikačnú schopnosť žiaka so sluchovým postihnutím je potrebná výučba 
špecifického predmetu komunikačné zručnosti, ktoré sú začlenené do vzdelávacej 
oblasti špeciálnopedagogická podpora.   

Cieľom vyučovania predmetu komunikačné zručnosti je optimalizovať prijímanie, 
spracovanie, produkovanie a odovzdávanie informácií u žiaka so sluchovým postihnutím 
podľa jeho predpokladov a schopností. Obsahom vyučovania predmetu je systematické 
formovanie a rozvíjanie komunikačných schopností žiaka so sluchovým postihnutím. 
Obsah vzdelávania predmetu komunikačné zručnosti je rámcový a je štruktúrovaný tak, 
aby sa s prihliadnutím na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka so sluchovým 
postihnutím systematicky rozvíjala receptívna, centrálna a expresívna zložka reči v 
optimálnych komunikačných systémoch ( hovorený jazyk, posunkový jazyk, 
posunkovaná slovenčina, písomná forma jazyka ).  

Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa tak realizuje vo vzdelávacích 
predmetoch pre primárny a nižší stredný stupeň vzdelávania  

 Slovenský jazyk a literatúra (na základných školách, na základných školách pre 
žiakov so sluchovým postihnutím s vyučovacím jazykom slovenským),  

Anglický jazyk 

Väčšina žiakov má v dôsledku sluchového postihnutia ťažkosti so zvládnutím 
slovenského jazyka, z toho vyplývajú následne ťažkosti s učením sa ďalšieho cudzieho 
jazyka. Žiak so sluchovým postihnutím sa musí najprv naučiť komunikovať v 
slovenskom jazyku aby sa mohol učiť ďalší cudzí jazyk. Z uvedených dôvodov sa prvý 
cudzí jazyk sa začína učiť v 4.ročníku základnej školy pre žiakov so sluchovým 
postihnutím. Druhý cudzí jazyk u žiakov so sluchovým postihnutím je voliteľný a závisí 
od individuálnych schopností konkrétneho žiaka.  
 

Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa 
procesov, ktoré sa nimi rozvíjajú:  

Komunikácia  

Čítanie s porozumením 

Písanie  

 

U nedoslýchavých žiakov a žiakov s kochleárnym implantátom sa môže realizovať s 
prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia aj počúvanie s porozumením.  

Cieľom vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty je vychovávať osobnosť s vlastnou 
identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, 
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa je 
dôležité podporiť u žiaka so sluchovým postihnutím uvedomenie si svojej identity 
spoznávaním a uvedomovaním si, že má sluchové postihnutie, že je iný ale zároveň 
rovnaký ako ostatní jeho rovesníci, ľudia okolo neho a čo z toho pre neho a jeho 
správanie vyplýva . 
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Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra sa člení na učebné predmety: výtvarná výchova 
(5. – 7. roč.) a výchova umením (8. - 9. roč.).  

Predmet hudobná výchova v základných školách pre žiakov so sluchovým postihnutím s 
prihliadnutím na sluchové postihnutie nie je povinný. Namiesto hudobnej výchovy sa 
môže vyučovať pohybovo-dramatická výchova, dramatická výchova, rytmicko-
pohybová výchova alebo sluchová výchova. 

Matematika a práca s informáciami  

Primárne vzdelávanie 

Táto oblasť zahrňuje v sebe učebné predmety matematiku a informatickú výchovu. 
Vzdelávací obsah matematiky v 1. stupni ZŠ je rozdelený do piatich tematických 
okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni 
explicitne nemusí byť zastúpený každý tematický okruh:  

 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami,  

 Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,  

 Geometria a meranie, 

 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  Logika, dôvodenie, dôkazy.  

Matematika rozvíja u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri  riešení 
rôznych problémov v každodenných situáciách. Je rozpracovaná na kompetenčnom 
základe, čo zaručuje vysokú mieru schopnosti aplikácie matematických poznatkov v 
praxi. 

  
Informatická výchova podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť 
hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich s použitím IKT. Vedie k presnému 
vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré 
slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.  

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí 
rovnakú príležitosť všetkým žiakom na 1. stupni získať základnú digitálnu gramotnosť.   

Cieľom učebného predmetu Matematika na 1. stupni ZŠ je rozvoj tých schopností 
žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie a aplikáciu poznatkov. 
Na dosiahnutie tohto cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích 
metód zodpovedajúcich veku žiakov. Presnejšia špecifikácia cieľov:  

 veku a SP primerané presné použitie materinského a odborného jazyka, tabuliek, 
grafov a diagramov, v súlade s osvojením matematického obsahu a 
prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, písomne aj na kalkulačke, 
rozvíjať numerické zručnosti žiakov,  

 na základe skúseností a  činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v 
priestore,  

 riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a 
realitou, na základe  využitia induktívnych metód rozvíjať matematické 
nazeranie, logické a kritické myslenie,  

 spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní 
schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k 
vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií,  

 viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa,  
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 systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov podporiť 
a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov.  

Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a 
možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií 
primeraných veku majú žiaci získať základné zručnosti v používaní počítača. Využitím 
vhodných tém z ostatných predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika, 
výtvarná výchova, hudobná výchova) sa žiaci zoznámia s možnosťami kreslenia, 
trénovania počítania, písania a ďalšími najtypickejšími druhmi aplikácií.  

V predmete informatická výchova sa žiaci pripravujú na pochopenie základných pojmov 
a mechanizmov pri riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom 
IKT. Žiaci sa naučia využívať nástroje internetu na komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj 
na riešenie školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci 
získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov 
pomocou IKT.  

Vzdelávací obsah informatickej výchovy v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený 
na päť tematických okruhov:  

 Informácie okolo nás  

 Komunikácia prostredníctvom IKT  

 Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie  

 Princípy fungovania IKT Informačná spoločnosť  

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie 

Obsah v tejto oblasti vzdelávania sa sústreďuje na dobudovanie pojmu prirodzených, 
celých a racionálnych čísel a počtových výkonov týmito číslami. Na tomto stupni sa 
kladú základy algebry (riešenie rovníc a nerovníc, funkcií). Z geometrie sa paralelne 
rozvíja rovinná aj priestorová geometria, rozširujú sa žiacke vedomosti o geometrických 
útvaroch, naučia sa vypočítať obvod a obsah rovinných útvarov a povrch a objem 
priestorových útvarov. Zoznamujú sa s meraním dĺžky obsahu a objemu ako aj meraním 
veľkosti uhlov.  

Informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať 
a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať 
ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu 
vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním 
vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a 
techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. 
Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov 
informačnej civilizácie rešpektovaním právnych a etických zásad používania 
informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným 
pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní 
aj iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri 
riadení školy.   

Cieľom je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote. 
Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a 
komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémov. Žiak ju spoznáva ako 
súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre  spoločenský pokrok.  

Informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať 
a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať 
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ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu 
vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním 
vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a 
techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch.  

Oblasť tvoria predmety matematika a informatika.  

Predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju 
formuloval Európsky parlament. Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť 
tematických okruhov, z ktorých žiaci sa zoznamujú s primeranými elementárnymi 
poznatkami a riešeniami praktických úloh. Sú to: Čísla, premenná a počtové výkony s 
číslami, Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, Geometria a meranie, Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, štatistika, Logika, dôvodenie, dôkazy.  

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe, čo znamená, že 
matematické poznatky sú žiakom prezentované s využitím už existujúcich 
matematických poznatkov žiakov a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Pri 
prezentovaní matematických poznatkov a skúseností sa prioritne zameriava na rozvoj 
žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.  

V  predmete informatika žiaci sú vedení k pochopeniu základných pojmov, postupov a 
techník používaných pri práci s informáciami v počítačových systémoch.  

Príroda a spoločnosť  

Primárne vzdelávanie 

Príroda a spoločnosť sú dve navzájom prepojené súčasti nášho života, ktoré zaujímajú 
žiakov už od predškolského veku. Žiaci si uvedomujú priestor okolo seba, prírodu, ľudí, 
kultúru a to všetko vo vzájomnom vzťahu a navzájom sa ovplyvňujúce. V tomto veku sú 
žiaci prirodzene zvedaví, zaujímajú sa o svet okolo seba a o jeho fungovanie, hľadajú 
príčiny fungovania, skúšajú a učia sa pri tom. Postupné oboznamovanie sa s prírodnými 
a spoločenskými javmi a zákonitosťami v súlade s prírodovedným a spoločenskovedným 
poznaním je umožnené v tomto stupni vzdelávania takým spôsobom, ktorý u žiaka 
rozvíja aj procesuálnu stránku samotného poznávacieho procesu. Dôležité je, aby žiak 
vnímal zmeny vo svojom okolí, rozumel a snažil sa ich vysvetliť. Vzdelávacie činnosti sú 
zamerané na podnecovanie poznávacej zvedavosti a skúmanie javov a udalostí, ktoré sú 
spojené so samotným a jeho bezprostredným životným prostredím. Vyučovanie je 
postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie 
čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu problémov sú aktuálne 
detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností, napríklad 
v témach „plynutie času, zmeny v prírode, cyklus stromu, rastliny, zvieratá, hmota“.  

Okrem samotného skúmania javov v prírode, žiaci tým, že cestujú so svojimi rodičmi, 
všímajú si priestor okolo seba. Prebudenie záujmu o krásy prírody a zaujímavé ľudské 
výtvory v blízkom, ale aj vzdialenom okolí je podoprené učením sa zaujímavým 
spôsobom o vlasti vo vlastivede.  

Dôležitým cieľom je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 
prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo schopné samostatne sa orientovať v 
informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje 
jeho kognitívna úroveň, viesť žiakov k pochopeniu potreby ochrany prírodného a  
kultúrneho prostredia a k jeho aktívnej ochrane, viesť žiakov k efektívnejšiemu 
využívaniu látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje, umožniť poznanie fungovania 
ľudského tela a zdravý životný štýl a viesť k aktívnej ochrane vlastného zdravia, rozvíjať 
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emotívne (dobrodružné) poznávanie, pozorovanie a hodnotenie javov z rodnej krajiny 
(okolie školy a bydliska), ale aj širšieho okolia svojho regiónu a celej krajiny. 

S rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj 
rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich 
vedomostí. Rozvoj poznatkového systému, spôsobov jeho nadobúdania a modifikácie 
poznatkov, ako aj rozvoj špecifických postojov, majú v edukačnom pôsobení učiteľa 
vzájomne ekvivalentnú hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale 
postupne sa stáva prírodovedne gramotným.   

Postupné objavovanie sveta žiakmi je predmetom dvoch učebných predmetov 
prírodovedy a vlastivedy.  

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so 
skúmaním prírody. V tejto oblasti žiaci dostávajú príležitosť poznávať prírodu ako 
systém, ktorého súčasťou sú vzájomné premeny, pôsobia na seba a ovplyvňujú sa. Na 
takomto poznaní je založené aj pochopenie dôležitosti prírodnej rovnováhy pre 
existenciu živých sústav, vrátane človeka. Prírodovedné predmety svojím činnostným a 
bádateľským charakterom vyučovania umožňujú žiakom hlbšie porozumieť 
zákonitostiam prírodných procesov, a tým si uvedomovať aj užitočnosť prírodovedných 
poznatkov a ich aplikáciu v praktickom živote.  

Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu tejto oblasti je porozumieť prírodným 
aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, 
zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z 
rôznych zdrojov, ale aj prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode 
a v laboratóriu, čím si rozvíjajú zručnosti pri práci s grafmi, tabuľkami, schémami, 
obrázkami, náčrtmi.  

Podstatné je poznanie základných princípov ochrany krajiny a životného prostredia a 
osvojenie si základných princípov zdravého životného štýlu. Dôležité je hľadanie 
zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, 
ktoré nás obklopujú v každodennom živote a porozumenie ich podstate, čo si vyžaduje 
interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s predmetmi napríklad fyzika, 
chémia, biológia, geografia a matematika. Okrem rozvíjania pozitívneho pozitívneho 
vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako 
neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má 
žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami 
organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom 
koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov 
IKT.  

Vzdelávaciu oblasť Človek a príroda tvoria učebné predmety biológia, fyzika a chémia. 

Človek a hodnoty  

Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného a 
sociálneho rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému vytváraniu ich 
hodnotovej orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci bol prínosom pre ľudské 
spoločenstvo.  
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Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou 
orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné 
hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s 
poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne 
podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha 
osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom 
zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v 
rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.  

Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných  
vzdelávacích predmetoch etická výchova alebo náboženská výchova. Súčasťou 
vzdelávacej oblasti je   

 Etická výchova (primárny, nižší stredného stupeň vzdelávania, vyšší stredného 
stupeň vzdelávania)  

 Náboženská výchova (primárny, nižší stredného stupeň vzdelávania, vyšší 
stredného stupeň vzdelávania)  

Učebné osnovy náboženskej výchovy sú predmetom schvaľovania Konferencie biskupov 
Slovenska v zmysle zmluvy s Vatikánom.  

Povinne voliteľný vzdelávací predmet etická výchova sa v  prvom rade zameriava na 
výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania 
žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho 
správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, 
empatia, pozitívne hodnotenie iných), ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na 
primárnej prevencii porúch správania a učenia.   

Povinne voliteľný vzdelávací predmet náboženská výchova formuje v človeku 
náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav 
náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.    

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov a vedie 
ich k:  

 sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,  

 hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra os zla,  

 spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania 
primeraného veku,  

 spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov,  

 zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem,  

 rozvíjaniu sociálnych zručností,  

 formovaniu spoločenstva žiakov,  

 rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty života a 
noriem pre konanie človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery v 
cirkvi,  

 oboznamovaniu so skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa viera 
zakladá a napomáhaniu prostredníctvom uvažovania rozumom zdôvodniť vieru,  

 prijímaniu osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, k 
svetonázorom a ideológiám a podpore pochopenia a tolerancie voči 
rozhodnutiam druhých,  



28 

 
 

 motivácii k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi 
a v spoločnosti.  

Človek a spoločnosť  

Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaží uchovať kontinuitu tradičných 
hodnôt našej spoločnosti v súlade s aktuálnymi integračnými procesmi, viesť k vnímaniu 
vlastenectva a národnej hrdosti v kontexte európanstva a multikulturizmu.  

Cieľom vzdelávacej oblasti je zoznámiť žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti, s 
najvýznamnejšími spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do 
každodenného života a vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a 
spoločnosťou. Poznanie minulosti svojho národa ako aj národov Európy a sveta, 
oboznámenie sa so zemepisnými charakteristikami svojej vlasti a regiónov sveta a 
utváranie pozitívnych občianskych postojov je predpokladom získania občianskych 
kompetencií, ktoré patria ku kľúčovým vo vzdelávaní. Žiaci cez poznanie najbližšieho 
prostredia (rodina, škola), ktorého sú súčasťou, získavajú základné vedomosti o svojom 
najbližšom spoločenskom prostredí,  o miestnej obci, regióne a o ostatných regiónoch 
Slovenska. Oboznamujú sa s územím, obyvateľmi, ich tradíciami a zvykmi, so svetom 
detí i dospelých, osvojujú si pravidlá a normy správania doma, v škole a na verejnosti. 
Učia sa orientovať v čase, časových údajoch, histórii vlastnej rodiny, svojej vlasti i 
ľudskej spoločnosti. Vedú sa k pochopeniu vlastného miesta a roly v spoločnosti, ako aj k 
tomu, aby svojimi postojmi a konaním prejavovali občiansku aktivitu, vlastenectvo, 
zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, národu a celej spoločnosti. Vychováva žiakov k 
láske k vlasti a súčasne rozvíja a upevňuje vedomie príslušnosti k európskemu 
civilizačnému a kultúrnemu prostrediu.  

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť otvára priestor pre kultivovanie individuálnych 
a spoločenských spôsobilostí (kompetencií), učí vidieť veci a javy vo vzájomných 
súvislostiach, ponúka argumenty, inšpiruje k tvorivému riešeniu otázok dôležitých pre 
vzdelanostnú spoločnosť. Rozvíja myšlienkové operácie, praktické zručnosti a vedomie 
vlastnej identity žiaka.  

Výchova a vzdelávanie v oblasti smeruje k vytváraniu kľúčových kompetencií tým, že 
žiakov vedie k:  

- orientácii v čase a priestore,  

- získavaniu základných schopností a zručností poznávať historický materiál,  

- získavaniu základných vedomostí z oblasti historických faktov (svetové a 
národné dejiny), - pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí,  

- čítaniu a interpretovaniu historických máp, obrázkov, fotografií, tabuliek a iných 
prostriedkov používaných v dejepise,  

- osvojovaniu noriem spoločenského správania a občianskeho spolužitia,  

- rešpektovania hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov,  

- práci s informáciami o Slovenskej republike ako časti zeme a o Zemi ako celku,  

- porozumeniu premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek,  

- porozumeniu a rozvíjaniu čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, 
tabuliek, prierezov, schém a diagramov ako prostreidkov geografie,   

- rozvíjaniu podnikateľských zručností spracúvaním projektov,  

- zvládnutiu bežných situácií v osobnom i občianskom živote,  
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- nachádzaniu vlastného miesta a roly v spoločnosti,  

- získavaniu orientácie v aktuálnom verejnom živote Slovenskej republiky i vo 
svete,  

- pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávaniu 
protiprávneho konania a uvedomeniu si jeho dôsledkov,   

- kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich 
obhajovaniu,  

- úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam,  

- pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, náboženských a iných odlišností ľudí a 
spoločenstiev,   

- budovaniu kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.  

Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, geografia a 
občianska náuka, aj keď témy sú v ďalších predmetoch v iných oblastiach.  

Človek a svet práce  

Primárne vzdelávanie 

Oblasť Človek a svet práce zahŕňa návrhy pracovných činností a technológií, ktoré by 
mali viesť žiakov k získaniu základných zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a 
prispievať k úcte k práci.   

Do vzdelávacej oblasti patrí predmet pracovné vyučovanie, ktoré sa zameriava na 
praktické pracovné návyky a dopĺňa celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku 
nevyhnutnú pre uplatnenie sa človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje 
od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na tvorivej 
spolupráci žiakov.  

Obsahom predmetu pracovné vyučovanie je tvorivé využitie technických materiálov, 
základy konštruovania, stravovanie a príprava jedál, starostlivosť o životné prostredie, 
ľudové tradície a remeslá.  

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vzťah k práci, otázky výberu povolania sú základom tejto vzdelávacej oblasti. Cieľom je 
pripraviť žiakov na život v praxi, na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu 
(napr. dokázali dodržiavať pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedeli adaptovať na 
zmenené pracovné podmienky). Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby žiaci 
dokázali pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj 
funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu.    

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií 
žiakov tým, že vede žiakov k:   

- pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných 
výsledkov práce,  

- osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných 
oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, 
náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote,  

- vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a 
vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie 
kvalitného výsledku,  
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- autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej 
sebadôvere, k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a 
životnému prostrediu,   

- chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, 
sebavzdelávania a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia,  

- orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce 
a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť 
uplatnenia, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a 
profesijnú orientáciu,  

- k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a 
produktov.  

Umenie a kultúra  

Primárne vzdelávanie 

Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné 
kultúrno-historické vedomie, schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr 
už aj na 1. stupni ZŠ. 

V primárnom stupni výchovy a vzdelávania nadväzuje na spontánne detské aktivity a 
prípravu v predprimárnom stupni. Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje na 
kultivovanú komunikáciu, postupne rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, 
náboženstvo, šport). Učí sa vyjadrovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých 
diel, chápať význam estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v 
živote jednotlivca a spoločnosti. Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo svojho 
regiónu, národa a štátu, zoznamuje sa s európskou tradíciou, s kultúrou iných národov, 
učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok. Získava vedomosti o súčasnej 
umeleckej tvorbe a kultúre a rozvíja si jej porozumenie.   

Prostredníctvom obsahu, ktorý je uvedený vo vzdelávacej oblasti sa primerane veku 
formujú samostatné a zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k 
subkultúram, rozvíja sa žiakovo kritické myslenie vo vzťahu k ponuke masmédií a k 
iným súčasným kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa žiakove interkultúrne kompetencie 
pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr.   

Obsah vzdelávacej oblasti je zameraný prakticky aj teoreticky. V primárnom vzdelávaní 
rozvíja hlavne zručnosti v práci s umeleckými prostriedkami a s kultúrnymi nástrojmi 
na základe zážitku zo samotného tvorivo-vyjadrovacieho procesu žiaka.   

Vzdelávacia oblasť rozvíja osobnostné, kognitívne, komunikačné a občianske 
kompetencie. Pretože žiak je komplexnou osobnosťou a nie je možné rozvíjať jeho 
kompetencie izolovane, jednotlivé kompetencie sa rozvíjajú cez viaceré témy. 
Vyjadrovacie procesy umení poskytujú k takejto komplexnosti veľmi dobré východisko, 
lebo v integrovanej forme zapájajú mimoracionálne (zmyslové, citové, motorické) 
zložky, spolu s predstavivosťou, fantáziou a racionálnym (analyticko-syntetickým) 
myslením. Od žiaka sa očakávajú najmä jeho autentické, tvorivé riešenia úloh. Predmety 
umeleckých výchov poskytujú možnosti medzipredmetových väzieb s predmetmi iných 
oblastí.  

Spôsobilosť vnímania a používania základných vyjadrovacích prostriedkov a 
kompozičných princípov, kreatívneho vyjadrovania svojich myšlienok, skúseností a 
emócií rozvíjame prostredníctvom vybraných médií výtvarného, hudobného, 
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dramatického prejavu. V prierezovej forme (prostredníctvom výtvarnej výchovy) aj 
základnými témami architektúry a multimédií (video, film, elektronické médiá).  

Oblasť je v primárnom stupni realizovaná prostredníctvom povinných predmetov 
výtvarná výchova a pohybovo-dramatická výchova. V školskom programe je možné 
zaviesť aj predmet dramatická výchova.  

Cieľom vzdelávacej oblasti je, aby žiak:  

 dokázal chápať význam umenia a estetickej činnosti a faktorov v každodennom 
živote,   

 získal poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre,   

 mal povedomie vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického povedomia,  

 rozlišoval hlavné umelecké druhy, opisoval svoje estetické zážitky z vnímania 
umeleckých diel,  

 rešpektoval a toleroval hodnoty iných kultúr, mal základné interkultúrne 
kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr,  

 primerane veku si vytváral vlastné názory a postoje – uplatňoval kritické 
myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám,    

 dokázal tvorivo vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými 
prostriedkami výtvarného umenia, pohybového gesta, - formoval kultivovanú 
vizuálnu a pohybovú gramotnosť.  

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vzdelávacia oblasť nadväzuje na primárny stupeň výchovy a vzdelávania, na ďalšie 
rozvíjanie žiakových kreatívnych vyjadrovacích schopností prostredníctvom vybraných 
vyjadrovacích prostriedkov výtvarného umenia, hudby, dizajnu, architektúry, filmu, 
elektronických médií. Toto vyjadrovanie je chápané vo vzťahoch k dramatickým aj 
literárnym vyjadrovacím prostriedkom a v širších súvislostiach kultúry – v rámci 
spoločných tém a medzipredmetových väzieb aj s predmetmi ostatných vzdelávacích 
oblastí.  

Dôležitým poslaním oblasti je budovanie vlastnej kultúrnej identity, chápanie miesta 
súčasného umenia v živote žiaka a aktívna účasť na ňom ako aj rozvíjanie schopnosti 
porozumieť iným kultúram.   

Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastných vkusových postojov, 
kultúrnohistorické vedomie, rozvíja schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných 
ľudí a iných kultúr.  

Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, rozlišovať 
rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport), rozumieť ich súvislostiam a 
úlohe vo svojom živote a v živote spoločnosti. Učí sa rozlišovať hlavné umelecké druhy, 
ich médiá, formy, hlavné tendencie a štýly, vyjadrovacie prostriedky, základné 
kompozičné princípy; opisovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, 
chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v každodennom živote, chápať 
význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti.  

Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo a jeho aktualizované formy (na úrovni 
sociálnej skupiny, regiónu, národa a štátu, európskej kultúrnej oblasti), zoznamuje sa s 
kultúrou iných národov, učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok a učí 
sa chápať súčasnú umeleckú tvorbu a prejavy kultúry. Žiak spoznáva typické umelecké a 
kultúrne prejavy ťažiskových epoch vývoja kultúry, vybrané typické diela a autorov 
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svetového a slovenského umenia. Súčasťou oblasti je rozvoj zodpovedných a 
samostatných postojov k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde, masovej kultúre, 
subkultúram, poklesnutým formám vyjadrovania; rozvoj kritického myslenia vo vzťahu 
k mediálnej produkcii a k iným súčasným kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa žiakove 
interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr.   

V rámci nižšieho stredného vzdelávania si žiaci osvojujú základy viacerých umeleckých 
druhov, zoznamujú sa s možnými prienikmi a špecifikami, ich miestom v kultúre a 
postupne sa rozvíja ich komplexné vnímanie umenia a kultúry v súvislostiach súčasných 
kultúrnych procesov a aktuálnych problémov.  

Žiak si rozvíja poznanie zákonitostí etikety, schopnosti spolupracovať a kultúrne 
komunikovať na základe pravidiel etikety. V cieľoch (aj v odporúčaných metódach) 
oblasť rešpektuje cyklus učenia, v ktorom sa kombinuje skúsenosť postavená na 
osobnom zážitku, reflexia skúsenosti, aktívne odskúšanie svojich poznatkov až po ďalší 
rozvoj skúsenosti a jej komunikáciu.  

Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety: výtvarná výchova, pohybovo-
dramatická výchova  (5. – 7. ročník ZŠ) a výchova umením (8. – 9. ročník ZŠ) V 
školskom programe sme zaradili  predmet pohybovo-dramatická výchova.  

Absolvovaním tejto vzdelávacej oblasti žiak by mal:  

 mať povedomie vlastnej kultúrnej identity, rozvíjať vlastné kultúrno-historické 
vedomie,  

 rozvíjať kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť,  

 získať schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií 
prostredníctvom rôznych médií, vrátane hudobných umení, scénických umení, 
písaného  

 a hovoreného slova, výtvarných prostriedkov, elektronických médií,  

 využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu,  

 rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport a i.), rozumieť 
ich úlohe v živote jednotlivca a spoločnosti,  

 rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať svoje estetické zážitky z vnímania 
umeleckých diel,  

 chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v každodennom živote,  

 chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti a v kultúre,  

 chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok,  

 porozumieť súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe,   

 zaujímať sa o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamovať sa 
s kultúrou iných národov a regiónov,   

 získavať informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom kultúrnom 
dedičstve, vedieť ich spracovať a kriticky vyhodnocovať,  

 získať vedomosti o významných umeleckých dielach z európskej tradície,  

 vážiť si celosvetové kultúrne dedičstvo, kultúrne a umelecké hodnoty rôznych 
svetových kultúr, rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr,  

 poznať zákonitosti etikety, vedieť kultúrne komunikovať na základe pravidiel 
etikety,  
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 zaujímať zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k 
subkultúram,  

 uplatňovať kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym 
procesom,  

 mať základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných 
kultúr.  

Zdravie a pohyb  

Primárne vzdelávanie 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby 
celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. 
Hlavným predmetom je telesná výchova, ale témami o starostlivosti o zdravie 
prispievajú aj prírodoveda, resp. etická výchova. Zameranie telesnej výchovy v 
primárnom vzdelávaní je dominantne zamerané na telesné, funkčné a pohybové 
zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej 
zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a 
praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, 
sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej 
aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.  

Telesná výchova využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k 
celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom 
pohybu – pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.  

Cieľom je:  

 podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej 
činnosti,  

 podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,  

 formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, k športu,  

 kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,   

 podporovať vytváranie optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti, - 
podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie, - 
uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.  

Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu 
kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne 
orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. Základné okruhy sú:   

 základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti,  

 manipulačné, pohybové a prípravné športové hry,   

 kreatívne a estetické pohybové činnosti,   

 psychomotorické cvičenia a hry,  

 aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti. 

Nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby 
celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. 
Oblasť sa zameriava na základné informácie, súvisiace so zdravým spôsobom života. 
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Pohyb a zdravý spôsob života sa objavuje v cieľoch viacerých predmetov, napríklad 
telesnej a športovej výchovy a biológie, etickej výchovy, techniky a sveta práce.   

Charakteristickým znakom vzdelávacej oblasti sú vedomosti a praktické skúsenosti 
vedúce k  rozvoju pohybových schopností, zlepšovaniu pohybovej výkonnosti žiaka, k 
získaniu základov športov a ich využívaniu s perspektívou ich uplatnenia v štruktúre 
vlastného pohybového režimu. Najdôležitejším poslaním je vytváranie vzťahu k 
pravidelnej pohybovej činnosti ako nevyhnutného základu zdravého životného štýlu. 
Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky a zručnosti spojené so zdravím, zdravým 
životným štýlom, pohybovou a  športovou činnosťou nielen počas školskej dochádzky, 
ale i v dospelosti. Základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, 
prevenciu ochorení, správnej životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, 
pohybovej výkonnosti a jej hodnotení a pohybové prostriedky sú v predmete telesná a 
športová výchova rozdelené do štyroch modulov: Zdravie a jeho poruchy, Zdravý 
životný štýl, Zdatnosť a pohybová výkonnosť. Športové činnosti pohybového režimu.   

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť žiakom si osvojiť, 
zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti na primeranej úrovni, 
zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, 
zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej 
pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, 
telesnej výchove a športu s ohľadom na záujmy žiakov, ich predpoklady a individuálne 
potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej 
starostlivosti o vlastné zdravie.  

Žiaci končiaci základnú školu by mali mať vytvorenú predstavu o význame telesnej a 
športovej výchovy pri upevňovaní aktívneho zdravia, mali by poznať účinok 
vykonávaných cvičení na organizmus. Mali by samostatne prejavovať záujem o 
pohybové činnosti, mali zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností v súlade s ich 
pohybovými predpokladmi, mali osvojené pohybové činnosti, z ktorých si dokážu 
vytvoriť pohybové programy pre vlastnú potrebu.  

 

3.2 Charakteristika prierezových tém  

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa spravidla 
prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové tematiky je možné uplatňovať viacerými 
formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných 
vyučovacích predmetov, ako samostatný učebný predmet v rámci voliteľných hodín (pri 
profilácii školy). Vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené 
téme) alebo veľmi efektívnou formou kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a 
neformálnej realizácie témy je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných 
metód. Výber spôsobu a času realizácie prierezovej tematiky je v kompetencii každej 
školy.   

Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program tieto 
prierezové témy:   

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE  

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ   

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA   

MEDIÁLNA VÝCHOVA  

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  



35 

 
 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA  

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, 
korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej 
dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných 
stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a 
staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné 
správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom 
školy.  

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 alebo cyklistov – 
pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových 
vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských 
dopravných ihriskách alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.  

Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, 
afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú 
zostavené v zmysle týchto kritérií :  

 pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne 
záväznými právnymi predpismi,  

 sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 
zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,  

 uplatňovať si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, 
cestujúci (spolujazdec) a pod.,  

 spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska 
bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v 
praktickom živote,  

 schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,  

 schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,  

 pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v 
cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,  

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 
bezpečnosť cestnej premávky.  

Environmentálna výchova  

Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými predmetmi, ale najmä 
prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním,  etickou výchovou.   

Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, 
analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom 
okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. 
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Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať 
životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primetané a vhodné – 
chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v 
prírode.  

Organizačne je vhodné prierezovú tému začleniť do viacerých predmetov 
prostredníctvom jednotlivých tém, projektov alebo urobiť kurzovou formou, napríklad 
zamerať sa jeden týždeň na environmentálnu výchovu – s teoretickou a praktickou 
časťou.    

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, 
poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen 
študijný (akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobnostných a sociálnych 
spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. Aby žiak získal kvalitné 
vzdelanie, k tomu je potrebné, aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu 
(rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si 
sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný 
život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné, aby sa naučil uplatňovať svoje 
práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Dôležité je, aby prierezová 
téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-
patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok). Cieľom je, aby 
žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, 
rozvíjal sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V tejto 
prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam, ale aj rodinnej 
výchove.   

Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej 
uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete 
etická výchova, ale je dôležité, aby si učiteľ uvedomil, že na dosiahnutie cieľov tejto 
prierezovej tematiky je nutné vymedziť priestor aj v náukových predmetoch. 
Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných 
cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.   

Ochrana života a zdravia  

Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom 
učebných predmetov Štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných 
foriem vyučovania – didaktických hier. V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v 
minulosti súčasťou povinného učiva ochrany človeka a prírody (OČP). Ochrana života a 
jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu 
života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, 
ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho 
okolie.  

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa 
nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom 
pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie 
situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 
nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha 
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zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, 
terorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k 
problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, poskytnúť 
žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, osvojiť si vedomosti a 
zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a 
života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného 
cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej 
odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách.  

Prierezovú tému napĺňa obsah:  

 riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana,  

 zdravotná príprava,  

 pohyb a pobyt v prírode.  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s 
prierezovou témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá 
živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej 
republiky.   

Nakoľko sa vláda Slovenskej republiky zaviazala realizovať Odporúčania na ochranu 
tradičnej kultúry a folklóru a Generálnou konferenciou UNESCO bol schválený: Dohovor 
o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva ako aj Dohovor o ochrane a podpore 
rozmanitosti kultúrnych prejavov, odporúčame uvedenú prierezovú tému nenásilnou 
formou začleniť vo vyučovaní do viacerých predmetov, prostredníctvom ich obsahov, 
ale aj formou projektov, exkurzií a pod. Vhodnými sa javia najmä predmety výtvarná, 
hudobná, literárna a etická výchova, pracovné vyučovanie, ale aj dejepis, prírodoveda, 
vlastiveda a geografia. V rámci školského vzdelávacieho programu môže byť obsah 
prierezovej témy zaradený do voliteľných vyučovacích predmetov, ako napr. regionálna 
výchova, regionálny dejepis, geografia, výtvarné spracovanie materiálu.  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov – 
komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, 
poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale 
aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný 
na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť 
využívať v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti, pri prezentácii svojej 
školy.   

Naučia sa prezentovať svoju prácu primerane druhu a stupňu postihnutia písomne aj 
verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.  

Mediálna výchova  

Jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a 
správanie jedinca sú médiá. Osvojenie schopnosti kompetentného zaobchádzania s 
médiami je cieľom mediálnej výchovy ako prierezovej témy.  
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Cieľom prierezovej tematiky je, aby žiaci:  

 lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v 
ňom orientovali,  

 dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, 
pozitívne formujúce ich osobnostný a profesionálny rast,  

 dokázali si uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa 
ich zodpovedným prístupom eliminovať, - vedeli tvoriť mediálne produkty.  

Multikultúrna výchova   

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské 
kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, 
národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa 
pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú 
pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť 
kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných 
kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len 
pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená 
aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, 
rasizmu, či xenofóbie.  

Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote 
vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do 
kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy 
pripravení a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne 
ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto 
výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj 
nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a 
rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej 
odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie 
fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať 
svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich 
predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi 
konštruktívne komunikovať a spolupracovať.  

Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a 
spoločenskovedných predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej 
a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných 
predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov.  

 

Na úrovni nižšieho stredného vzdelávania zavádza Vzdelávací program tieto 
prierezové tematiky:   

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

MEDIÁLNA VÝCHOVA  

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ   

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE  

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  
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Multikultúrna výchova   

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské 
kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, 
národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa 
pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú 
pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť 
kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných 
kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len 
pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená 
aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, 
rasizmu, či xenofóbie.  

Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote 
vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do 
kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy 
pripravení a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne 
ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto 
výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj 
nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a 
rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej 
odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie 
fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať 
svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich 
predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi 
konštruktívne komunikovať a spolupracovať.  

Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a 
spoločenskovedných predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej 
a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných 
predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov.  

Mediálna výchova  

Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť:  

- schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi 
druhmi médií a ich produktmi,  

- spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo 
znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania 
„mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali 
médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä 
výchovno-vzdelávaciu a mravnú),  

- schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných 
informácií,  

- schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to 
hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich 
schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť 
sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.   
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Osobnostný a sociálny rozvoj  

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, 
poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen 
študijný (akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobnostných a sociálnych 
spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú.   

Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, 
sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a 
sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, 
potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, 
pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a 
spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole 
(prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok).  

Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú 
do úvahy aktuálne potreby žiakov. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali 
prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných 
interaktívnych metód. Najvhodnejšia je forma kurzu.  

Environmentálna výchova    

Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto 
prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, 
zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy 
medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa 
riadi život na Zemi, poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a 
vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a 
globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu,  

- rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje 
človeka k životnému prostrediu;  

- rozvíjať spoluprácu v pri ochrane a tvorbe  životného prostredia na miestnej, 
regionálnej a medzinárodnej úrovni;  

- pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a 
správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu 
ako spotrebiteľa a výrobcu;  

- vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia 
a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a 
stanoviská;  

- využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a 
spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce.  

V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:  

- vnímať život ako najvyššiu hodnotu;  

- pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho 
vývoja ľudskej spoločnosti;  

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu;  

- podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia 
prostredníctvom praktickej výučby;   
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- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k 
vnímaniu estetických hodnôt prostredia;  

- schopnosť  vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu 
dedičstvu;  

- prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k 
životnému prostrediu;  

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.  

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, 
cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych 
stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet 
dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. 
Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych 
dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.  

Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. 
Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v 
cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať na zreteli aj 
aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa 
uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách (ďalej len DDI) alebo v 
bezpečných priestoroch v okolí školy.  

Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na 
oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne 
rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií:  

- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne 
záväznými právnymi predpismi,  

- formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 
zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,  

- osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec),  

- naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti 
a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom 
živote,  

- zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,  

- zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,  

- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v 
cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,  

- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 
bezpečnosť cestnej premávky.  

Prierezová tematika sa realizuje v špecializovaných kurzoch počas alebo na konci 
školského roka.  
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Ochrana života a zdravia   

Ochrana človeka a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom 
jednotlivých učebných predmetov ako aj samostatných organizačných foriem 
vyučovania – účelových cvičení. Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, 
vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych 
situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom 
nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.  

Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. 
Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia 
prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava na 
zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, 
dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň 
napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej 
moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U žiakov by sa mal formovať vzťah k 
problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. K tomu je 
potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, pomôcť im 
osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným 
v prípade ohrozenia zdravia a života, rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ 
vlasteneckého a národného cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej 
telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž 
náročných životných situácií.  

 

Prierezová téma sa realizuje obsahom:  

- riešenie mimoriadnych situácií  

- civilná ochrana,  

- zdravotná príprava, 

- pohyb a pobyt v prírode.  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli – komunikovať, 
argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v 
skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy je 
súčasťou viacerých predmetov.   

Hlavným cieľom je, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa riadiť 
seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, 
spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, 
utvoriť hypotézu overiť ju a pod.   

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a 
komunikačných technológii.  

Výsledkom vzdelávania bude, že žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych 
kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné písomnosti osobnej 
agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, využiť nástroje IKT, 
identifikovať a popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, 
zhromažďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, 
vytvoriť plán prezentácie, naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné 
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stránky a vie ich využiť pri vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu 
štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu.  

Prierezovú tému odporúčame realizovať v jednotlivých učebných predmetoch alebo 
formou kurzu, prípadne ako samostatný predmet. 

 

3.3 Vzdelávacie štandardy  

 

Pokiaľ nie je v prílohe uvedené inak platia vzdelávacie štandardy uvedené v príslušných 
štátnych vzdelávacích programoch.  

Jednou z výrazných zmien, ktoré sú súčasťou nového procesu vzdelávania je 
dôslednejšie zameranie na výstup zo vzdelávania. Dôležité je, aby bol jasne 
sformulovaný výstup a zdôvodnené zaradenie obsahu vzdelávania. Je to štruktúrovaný 
popis spôsobilostí. Vzdelávanie je vtedy úspešné, ak vieme, k akým cieľom podľa 
požiadaviek majú žiaci dospieť. Preto sa v Štátnom vzdelávacom programe kladie dôraz 
na formulovanie požiadaviek na výstup z témy, z ročníka alebo celého stupňa podľa 
charakteru predmetu. Požiadavky na výstup sú sformulované v časti programu s 
názvom „ vzdelávací štandard“.  

Vzdelávací štandard sa skladá sa z dvoch častí: obsahový štandard a výkonový 
štandard.  

Obsahová časť vzdelávacieho štandardu určuje minimálny obsah vzdelávania. Jeho 
hlavným cieľom je zjednocovať, koordinovať resp. zabezpečovať kompatibilitu 
minimálneho obsahu vzdelávania na všetkých školách. Obsahovú časť tvorí učivo, ktoré 
je všetkými žiakmi osvojiteľné. Učivo je formulované v štyroch kategóriách: faktuálne 
poznatky – základný prvok poznania, ktorý žiaci musia vedieť, aby boli oboznámení s 
určitou disciplínou poznania alebo aby v nej mohli riešiť vedné problémy, konceptuálne 
poznatky – vzájomné vzťahy medzi poznatkami. Procedurálne poznatky – ako niečo 
urobiť, metódy skúmania, metakognitívne poznatky – kognície vo všeobecnosti.  

Výkonová časť je formulácia výkonov, ktorá určuje, na akej úrovni má žiak dané 
minimálne učivo ovládať a čo ma vykonať. Výkonový štandard je formulovaný v podobe 
operacionalizovaných cieľov, to znamená je uvádzaný aktívnymi slovesami, ktoré 
zároveň vyjadrujú úroveň osvojenia. Jednotlivé úrovne výstupov sú zamerané na 
kompetencie – to znamená kombináciu vedomostí, zručností a schopností. Jednotlivé 
úrovne sledujú rozvíjanie poznávacích schopností spoznať alebo znovu vybaviť si 
informácie z dlhodobej pamäte, porozumieť a konštruovať pojmy, aplikovať, analyzovať, 
vyhodnocovať a schopnosť tvoriť. Je požiadavkou na výstup zo stupňa vzdelania a 
zároveň požiadavkou na vstup pri ďalšom stupni vzdelania. Popisuje produkt výučby, 
nie proces.   

 

 

 

 

 

 

 



44 

 
 

3.4 Rámcový učebný plán pre žiakov so sluchovým postihnutím 
pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie 

Vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 
Ročník primárne vzdelávanie Ročník nižšie stredné vzdelávanie 

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

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a 
literatúra 

8 8 8 7 6 37 5 5 5 5 5 25 

anglický jazyk         2 2 3 3 3 3 3 15 

Matematika a práca s 
informáciami 

matematika 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 

informatika       1 1 2 1 1 1 1   4 

Človek a príroda 

prvouka   1 2     3           0 

prírodoveda       1 2 3           0 

fyzika           0   2 1 2 1 6 

chémia           0     2 2 1 5 

biológia           0 2 1 2 1 1 7 

Človek a spoločnosť 

vlastiveda       1 2 3           0 

dejepis           0 1 1 1 1 2 6 

geografia           0 2 1 1 1 1 6 

občianska náuka           0   1 1 1 1 4 

Človek a hodnoty 
etická výchova/ 
náboženská výchova 

  1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a svet práce 
pracovné vyučovanie       1 1 2           0 

technika           0 1 1 1 1 1 5 

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 

Zdravie a pohyb 
telesná a športová 
výchova 

2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 

Špeciálnopedagogická 
podpora 

komunikačné 
zručnosti/ individuálna 
logopedická 
intervencia/ slovenský 
posunkový jazyk 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

rytmicko-pohybová 
výchova/dramatická 
výchova 

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1   4 

Základ 19 22 23 24 27 115 28 29 31 31 28 147 

Voliteľné (disponibilné) hodiny 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 7 

Spolu 20 23 24 25 28 120 29 30 32 32 31 154 

 

Poznámky 

1. Žiaci so sluchovým postihnutím, ktorí sú začlenení v rámci školskej integrácie v 
triede základnej školy sa vzdelávajú podľa rámcového učebného plánu pre 
základné školy s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom 
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národnostnej menšiny alebo vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, a to s 
uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným 
znevýhodnením. 

2. V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu technika 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. 

3. 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. 

4. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie 
žiakov odporúča pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie 
praktických zručností žiakov. 

5. Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a 
materiálno-technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené 
témy tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti. 

6. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského 
vzdelávacieho programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na: 

7. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených 
do štátneho vzdelávacieho programu; 

8. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, 
vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených 
inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe; 

9. vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu 
napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa 
individuálnych vzdelávacích programov; 

10. posilnenie výučby špecifických vyučovacích predmetov pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. 

11. Ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová 
výchova, využije voliteľné (disponibilné) hodiny na posilnenie uvedeného 
predmetu. 

12. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové 
dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní 
postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích 
hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová ich 
vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti. 

13. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní 
žiakovi ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roku. 

14. Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe 
stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však na 173 hodín na 2. stupni. Ak sa 
škola rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov. 
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15. Na výučbu anglického jazyka, iných cudzích jazykov a slovenského posunkového 
jazyka možno spájať žiakov z rôznych tried a ročníkov. 

16. V 3. ročníku možno vyučovať vyučovacie predmety prírodoveda a vlastiveda 2 
hodiny týždenne s tým, že sa jeden predmet vyučuje v 1. polroku a druhý 
predmet v 2. polroku príslušného školského roka. 

17. V 5. až 9. ročníku možno vyučovať predmety s jednohodinovou dotáciou 
(biológia, dejepis, geografia, občianska náuka, fyzika, chémia) analogicky ako 
predmety vlastiveda a prírodoveda v 3.ročníku. Jeden predmet sa vyučuje v 1. 
polroku s dvojhodinovou dotáciou týždenne a druhý predmet v 2. polroku s 
dvojhodinovou dotáciou týždenne počas príslušného školského roka. 

18. Predmet telesná a športová výchova možno nahradiť predmetom zdravotná 
telesná výchova. Návrh schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej 
rade. 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. 

19. Vzdelávacia oblasť Špeciálnopedagogická podpora obsahuje dve základné 
skupiny špecifických vyučovacích predmetov. V prvej skupine sú špecifické 
vyučovacie predmety komunikačné zručnosti, individuálna logopedická 
intervencia, slovenský posunkový jazyk, ktoré podporujú získavanie a rozvíjanie 
komunikačných schopností žiakov so sluchovým postihnutím. Do druhej skupiny 
sú zaradené špecifické vyučovacie predmety dramatická výchova a rytmicko-
pohybová výchova, ktoré sa vyučujú namiesto vyučovacieho predmetu hudobná 
výchova. Môže sa vyučovať aj predmet sluchová výchova. 

20. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť príslušné 
hodinové dotácie vzdelávacej oblasti Špeciálnopedagogická podpora v 
jednotlivých ročníkoch na výučbu špecifických vyučovacích predmetov 
komunikačné zručnosti, individuálna logopedická intervencia, slovenský 
posunkový jazyk s prihliadnutím na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 
žiakov so sluchovým postihnutím, personálno-odborné a materiálno-technické 
podmienky školy a celkovej profilácie školy. 

21. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinovú 
dotáciu vzdelávacej oblasti Špeciálnopedagogická podpora v jednotlivých 
ročníkoch na výučbu špecifického vyučovacieho predmetu dramatická výchova 
alebo rytmicko-pohybová výchova s prihliadnutím na špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby žiakov so sluchovým postihnutím a personálno-odborné a 
materiálno-technické podmienky školy a celkovej profilácie školy. 

22. Špecifický vyučovací predmet individuálna logopedická intervencia sa vyučuje v 
rozsahu jednej až piatich hodín týždenne. Učiteľ alebo školský logopéd pracuje so 
žiakmi kolektívne alebo individuálne, na základe logopedickej diagnostiky. 

23. Frekvencia cvičení na predmete individuálna logopedická intervencia so žiakmi 
vyplýva z učebného plánu a rozvrhu hodín. V prípade ťažkého stupňa narušenej 
komunikačnej schopnosti je možné vykonávať logopedickú terapiu aj častejšie 
ako stanovuje učebný plán. Potom je určenie frekvencie cvičení v kompetencii 
riaditeľa školy. Dĺžka logopedických cvičení je závislá od veku a individuálnych 
schopností žiaka, logopedickej diagnózy a prípadne iných špecifík dominantného 
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alebo iného postihnutia žiaka. Obsah logopedických cvičení musí byť v súlade s 
mentálnymi a komunikačnými schopnosťami žiaka, bez ohľadu na fyzický vek. 

24. Vyučovacie hodiny špecifických vyučovacích predmetov komunikačné zručnosti, 
individuálna logopedická intervencia vyučujú dvaja pedagogickí zamestnanci. 

25. Špecifický vyučovací predmet individuálna logopedická intervencia vyučuje 
absolvent vysokoškolského štúdia magisterského stupňa so štátnou záverečnou 
skúškou z logopédie alebo surdopéd, ktorý spĺňa podmienky odbornej a 
pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v súlade s platnou 
legislatívou. 

26. Kvalifikačným predpokladom na vyučovanie predmetu slovenský posunkový 
jazyk je splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie komunikačných 
zručností v základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím podľa platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

27. Pri rozhodnutí riaditeľa o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých 
vyučovacích predmetoch alebo ich častí sa postupuje v súlade s platnou 
legislatívou, pričom sa prihliada na individuálne na výsledky 
špeciálnopedagogickej a psychologickej diagnostiky, žiadosť zákonného zástupcu 
a vyjadrenie pedagogickej rady. Tomuto žiakovi sa odporúča využívať ušetrené 
hodiny na posilnenie výučby iného predmetu, ktorého obsah učiva sa nemení. 
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3.5 Učebný plán pre základnú školu pre žiakov so  sluchovým 
postihnutím – primárne vzdelávanie a nižšie stredné 
vzdelávanie 

Školský vzdelávací program 
            

Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací 
predmet 

Ročník primárne vzdelávanie Ročník nižšie stredné vzdelávanie 

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

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyk  
a literatúra 

8 8 8 7 6 37 5 5 5 5 5 25 

    1 1                 

anglický jazyk 
        2 2 3 3 3 3 3 15 

        1               

Matematika a 
práca s 
informáciami 

matematika 
4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 

1                       

informatika       1 1 2 1 1 1 1   4 

Človek a príroda 

prvouka 
  1 2     3           0 

  1                     

prírodoveda       1 2 3           0 

fyzika 
          0   2 1 2 1 6 

                    1   

chémia 
          0     2 2 1 5 

                -1   1   

biológia           0 2 1 2 1 1 7 

Človek a 
spoločnosť 

vlastiveda       1 2 3           0 

dejepis 
          0 1 1 1 1 2 6 

              1 1       

geografia           0 2 1 1 1 1 6 

občianska náuka           0   1 1 1 1 4 

Človek a hodnoty 
etická výchova/ 
náboženská vých. 

  1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a svet 
práce 

pracovné 
vyučovanie       1 1 2           0 

technika 
          0 1 1 1 1 1 5 

            1   1 1 1   

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 

Zdravie a pohyb 
telesná a športová 
výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 

Špeciálno-
pedagogická 
podpora 

komunikačné 
zručnosti 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

rytmicko-pohybová 
výchova 

1 1 1 1 1 5             

dramatická výchova             1 1 1 1   4 

Základ 19 22 23 24 27 115 28 29 31 31 28 147 

Voliteľné (disponibilné) hodiny 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 7 

Spolu 20 23 24 25 28 120 29 30 32 32 31 154 
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Individuálne vyučovaný predmet 

Jazyk a 
komunikácia 

Individuálna 
logopedická 
intervencia 

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

2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 

 

 

Okrem poznámok k rámcovým učebným plánom uvedených v príslušnom vzdelávacom 
programe platia tieto poznámky:  
 

1. Rozdelenie hodín do ročníkov a vymedzenie primeraného obsahu vzdelávania pre 
vyučovacie predmety v príslušných ročníkoch je v právomoci školy. 

2. Maximálny počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch primárneho a nižšieho 
stredného vzdelávania je presne určený v štátnom vzdelávacom programe.  

3. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí podľa akého školského vzdelávacieho 
programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho 
vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom 
spravidla v priebehu jedného roka. 

4. Prvý cudzí jazyk/anglický jazyk ako povinný vyučovací predmet sa budú žiaci učiť 
od 4. ročníka. 

5. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.  

6. Na výučbu cudzích jazykov možno spájať žiakov z rôznych tried a ročníkov. 

7. Namiesto hudobnej výchovy vyučujeme v primárnom vzdelávaní rytmicko-
pohybovú výchovu a v nižšom strednom vzdelávania dramatickú výchovu.  Návrh 
schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.  

8. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. 

9. Pri vyučovaní výtvarnej výchovy na počítačoch, organizujeme vyučovanie tak, aby 
pri jednom počítači sedel jeden žiak. 

10. V predmete chémia sme uplatnili bod 12 z Rámcového učebného plánu, kde 
hodinové dotácie pre predmet sme rozdelili podľa potrieb žiakov a zložitosti obsahu 
učiva nasledovne: v 7. ročníku sa chémia bude vyučovať 1 hodinu nakoľko učivo je 
jednoduchšie a vychádza z praxi, ktorá môže byť žiakom zrozumiteľná a naopak v 9. 
ročníku budeme chémiu vyučovať 2 hodiny nakoľko sa vyučujú chemické výpočty, 
ktoré sú pre našich žiakov ťažšie zrozumiteľné a náročnejšie učivo organickej 
chémie. 

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

Prípravný ročník (1 hod):   + 1 hod. matematika 

1.ročník (1 hod): + 1 hod. prvouka 

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

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

4.ročník (1 hod):   + 1 hod. anglický jazyk 

5.ročník (1 hod):   + 1 hod. technika 

6.ročník (1 hod):   + 1 hod. dejepis 

7.ročník (1 hod):   - 1 hod. chémia  

+ 1 hod. dejepis 
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+ 1 hod. technika 

8.ročník (1 hod):   + 1 hod. technika 

9.ročník (3 hod):   + 1 hod. fyzika  

+ 1 hod. chémia 

+ 1 hod. technika 

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

 

3.6 Vyučovací jazyk   

V zmysle §12, odst. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. vyučovacím jazykom v základnej škole pre 
žiakov so sluchovým postihnutím a výchovným jazykom v školských zariadeniach pre 
žiakov so sluchovým postihnutím je štátny jazyk, ak tento zákon neustanovuje inak.  

V zmysle §12, odst.4 zákona č. 245/2008 Z.z. sa nepočujúcim žiakom  zaručuje aj právo 
na výchovu a vzdelávanie v posunkovej reči nepočujúcich.  

 

3.7 Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania 

Žiak, ktorý ukončí štvrtý ročník, získa primárne vzdelanie. Takémuto žiakovi sa na konci 
školského roka na vysvedčení v doložke vypíše text: “Žiak/žiačka získal/a/ primárne 
vzdelanie“. 

Žiak pokračuje vo vzdelávaní v 5. ročníku v nižšom strednom stupni vzdelávania. 

Žiak, ktorý úspešne absolvuje 9. ročník, , získa nižšie stredné vzdelanie.  Takémuto 
žiakovi sa na konci školského roka na vysvedčení v doložke vypíše text: “Žiak/ žiačka 
získal/a/  nižšie stredné vzdelanie“.  

Absolvent programu nižšieho stredného vzdelania získa vysvedčenie s doložkou – so 
špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým 
splní podmienku pre pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na 
všeobecnovzdelávacej alebo odbornovzdelávacej škole), v priebehu ktorého ukončuje 
povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku).  

 

3.8 Personálne zabezpečenie 

Efektívna realizácia Vzdelávacieho programu 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), 
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 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. 

 

Platia všetky ustanovenia uvedené v príslušných štátnych vzdelávacích programoch. 
Dosiahnutie špeciálnopedagogických cieľov výchovy  a vzdelávania, používanie 
špecifických metód a foriem výchovnovzdelávacej práce v základnej škole pre žiakov so 
sluchovým postihnutím sa uskutočňuje v spolupráci s jednotlivými pracovníkmi školy a 
to sú spravidla:  

- učiteľ - špeciálny pedagóg / surdopéd,  

- vychovávateľ – špeciálny pedagóg / surdopéd,  

- pomocný vychovávateľ, - logopéd / surdologopéd,  

- psychológ,  

- sociálny pracovník,   
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Podľa potreby je súčasťou tímu aj asistent učiteľa, pedagóg, ktorý ovláda posunkový 
jazyk, tlmočník posunkovej reči a ďalší odborní zamestnanci.    

Asistent učiteľa sa podieľa na utváraní podmienok nevyhnutných na prekonávanie 
najmä  jazykových, zdravotných a sociálnych bariér dieťaťa so sluchovým postihnutím 
pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu ( Smernica č. 16/2008-R z 18. 12.2008, ktorou 
sa určuje postup poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na mzdy a 
odvody do poistných fondov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním s účinnosťou od 1.1.2009).  

Pedagóg, ktorý ovláda posunkový jazyk používa posunkový jazyk v procese vzdelávania 
nepočujúcich detí samostatne alebo simultánne s hovoreným jazykom. Od pedagóga 
ovládajúceho posunkový jazyk sa vyžaduje dobrá znalosť posunkového a hovoreného 
jazyka.   

Tlmočník posunkovej reči je osoba, ktorá podľa potreby tlmočí nepočujúcemu dieťaťu z 
hovoreného jazyka do posunkového a naopak. Služby tlmočníka posunkovej reči 
využívajú nepočujúce alebo nedoslýchavé osoby, ktoré sa dorozumievajú 
prostredníctvom posunkového jazyka. Od tlmočníka posunkovej reči sa vyžaduje dobrá 
znalosť posunkového a hovoreného jazyka.   

 

3.9 Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie  

Dôležitou podmienkou výchovy a vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím 
a vývinovými poruchami učenia 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, 
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- archív, 

g) informačno-komunikačné priestory 

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

- a pripojením na Internet, 

h) učebné priestory (interné/externé) 

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

- odborné učebne, 

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

- 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  a nižšieho sekundárneho 
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.   

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. 

 

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

Nevyhnutnosťou pre realizáciu školského vzdelávacieho programu je zabezpečenie 
vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu 
vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební (tried) a 
ostatných priestorov školy podľa platných noriem – odpovedajúce svetlo, teplo, 
nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť 
sedacieho a pracovného nábytku.  
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Dôležitý je vhodný stravovací a pitný režim žiakov (podľa vekových a individuálnych 
potrieb žiakov). Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred 
úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane 
kontaktov na lekára, či iných špecialistov. Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, 
pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a okolí a výrazné označenie všetkých 
nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov a tiež pravidelná kontrola z 
hľadiska bezpečnosti.  

Platia všetky ustanovenia uvedené v príslušných štátnych vzdelávacích programoch. 
Škola sa riadi všetkými príslušnými zákonmi a vyhláškami, ktoré upravujú bezpečnosť 
a ochranu žiakov pri výchove a vzdelávaní. Škola zamestnáva pracovníka zodpovedného 
za plnenie uvedených podmienok (technik PO a BOZP). 

Organizácia výletov,  exkurzií,  školy  v prírode  a výcvikov (plaveckého  výcviku, 
lyžiarskeho  a snoubordingového  výcviku),  ako  aj organizácia iných súčastí výchovno-
vzdelávacej  činnosti školy sa riadi platnou  legislatívou (Vyhláška Ministerstva  školstva 
Slovenskej  republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. 
z.), dôležitou podmienkou je informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka 

 

 

 

4. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  

4.1 Hodnotenie žiakov 

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 základnej školy.   

U žiaka so sluchovým postihnutím, 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.   
 

Na zisťovanie vedomostnej úrovne žiakov využívame písomné previerky od 1. ročníka 
ZŠ vo vzdelávacích oblastiach: jazyk a komunikácia, príroda a spoločnosť, človek 
a príroda, človek a spoločnosť, matematika a práca s informáciami. Písomné previerky 
sa konajú štvrťročne.  

V prípravnom ročníku ZŠ  sa vykonávajú na konci školského roka. 

Vo 4. ročníku ZŠ  žiaci vykonávajú v mesiaci jún výstupné písomné previerky, v ktorých 
preukážu osvojené vedomosti za obdobie primárneho vzdelávania zo slovenského 
jazyka a literatúry a matematiky.  

V 5. ročníku sa žiaci zúčastnia aj celoslovenského certifikačného testovania, ktoré nemá 
vplyv na klasifikáciu žiaka. 

V 9. ročníku ZŠ žiaci vykonávajú písomné výstupné testy zo slovenského jazyka 
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a literatúry a matematiky za obdobie stredného vzdelávania. Zúčastnia sa aj 
celoslovenského certifikačného testovania, ktoré nemá vplyv na klasifikáciu žiaka. 

 

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

Pri hodnotení žiakov v jednotlivých typoch škôl sa postupuje podľa metodických 
pokynov MŠ SR. 

Pri hodnotení žiakov Základnej školy sa postupuje podľa platného Metodického 
pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, ktorý vydalo MŠ SR pod 
číslom č.: 2011-3121/12824:4-921, ktorý je platný od 1. mája 2011. 

 

4.2 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 
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 



56 

 
 

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. 

 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. 



57 

 
 

 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. 

4.3 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. 
 

4.4 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.  

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 
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 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 
 
Silné stránky 

 Škola s najdlhšou tradíciou vo vzdelávaní sluchovo postihnutých na Slovensku. Na 
systém vzdelávania plynule nadväzuje možnosť pokračovať v štúdiu na stredných 
odborných školách pre sluchovo postihnutých v meste. Dobrá vzájomná spolupráca. 

 Postavenie školy v regióne  - spoločné vzdelávanie sluchovo postihnutých žiakov 
a žiakov ZŠ s vývinovými poruchami učenia. 

 Akceptácia školy obyvateľmi mesta – zapájanie sa do aktivít organizovaných mestom, 
CVČ a školami v meste. 

 Flexibilnosť ponuky vzdelávania – od Materskej školy až po Praktickú školu. 

 Špeciálna materská škola - Možnosť pred primárneho vzdelávania detí z narušenou 
komunikačnou schopnosťou spolu so sluchovo postihnutými deťmi.  

 Súčasťou školy je Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré zabezpečuje 
odbornú starostlivosť a intervencie pre žiakov našej školy, pre žiakov SPŠ pre SPM 
v Kremnici, ako i integrovaných žiakov v iných školách.  

 Zriadenie školského klubu detí za účelom skvalitnenia prípravy žiakov na vyučovanie. 

 Zabezpečenie pobytu žiakov v škole v prírode.  

 Kvalifikovanosť – všetci pedagogickí zamestnanci získali vzdelanie v odbore špeciálna 
pedagogika. 

 Škola v čistom a zdravom životnom prostredí – venuje mimoriadnu pozornosť voľno 
časovým aktivitám, organizuje športové podujatia, motivuje žiakov najmä v oblasti 
športových aktivít, vytvorila optimálne podmienky pre realizáciu cyklistických 
súťaží, rozšírenú o ponuku lyžovania a vytvára priaznivé podmienky na realizáciu 
výtvarných a dramatických činností detí.  

 Výborná spolupráca s ÚPSVaR – spoločné riešenie sociálne odkázaných žiakov, 
poskytujeme sociálnu starostlivosť  o žiakov – komplexné služby pre sociálne 
odkázaných žiakov, vyplácanie štipendií, zabezpečovanie a distribúcia školských 
potrieb, príspevky na stravu. Služby pre všetkých žiakov- vyplácanie cestovného. 
Spolupráca pri podávaní a realizovaní projektov na podporu zamestnanosti 
a dobrovoľníckej služby 

 Úspešná škola v realizácii projektov podporovaných EÚ, získavanie finančných 
prostriedkov nad rámec rozpočtu, vyhľadávanie vhodných partnerov na realizáciu 
projektov. 

 Dlhodobá spolupráca so sponzormi – Lions club Kremnica, Nadácia Počuť srdcom, 
Nadácia Dr. Klaun. Aktívna spolupráca s OZ Dlane „Napočka“ Banská Bystrica. 
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 Členstvo v medzinárodnej sieti poskytovateľov vzdelávania a starostlivosti o sluchovo 
postihnutých HIPEN 

 Reprezentácia školy na verejnosti: Spolupráca s STV – Klub nepočujúcich – aktívne 
vstupy do vysielania, články v tlači, ktoré oboznamujú verejnosť o činnosti školy.  

 Organizátor Celoslovenských zimných športových hier sluchovo postihnutých žiakov.   

 Spolupráca s Kresťanským centrom nepočujúcich v Banskej Bystrici – 
spoluorganizovanie omší v posunkovom jazyku. 

 Škola zabezpečuje komplexný servis pre zabezpečenie  a údržbu kompenzačných 
pomôcok. 

 Bohatá ponuka mimoškolských aktivít, krúžková činnosť, úspechy v súťažiach. 

 Spolupráca s PdF UK Bratislava a SCŠPP v Kremnici na realizácii projektu spoločného 
vzdelávania žiakov so SP a žiakmi s vývinovými poruchami učenia. Poskytovanie 
možnosti odbornej praxi budúcich pedagógov / cvičná škola / 

 Dopĺňanie vhodných kompenzačných pomôcok a pomôcok na vyučovanie formou 
realizovania projektov a z rozpočtu školy 

 Organizovanie exkurzií a školských výletov zameraných tematicky 

 Spolupráca s Národným lesníckym centrom, spoločné akcie- workshopy 

 Aktívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ochota vzdelávať sa a prijímať 
inovácie vo vzdelávaní 

 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 ŠZŠ variant 
C a Praktickej školy. 

 
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 

 Z dôvodov zníženého počtu žiakov vytvorenie spojených tried. 

 Nevyhovujúce dopravné spojenie – sťažené podmienky pre získavanie nových 
dochádzajúcich žiakov.  

 Integrácia sluchovo postihnutých žiakov na bežných základných školách 

 Vyššie náklady na energie z dôvodu geografického umiestnenia školy 
 

Šance 

 Zvýšiť informovanosť rodičov sluchovo postihnutých detí a detí s vývinovými 
poruchami učenia o možnosti zaškolenia ich dieťaťa v našom type školy. 

 Informovať výchovných poradcov na školách a CŠPP o prebiehajúcom experimente 
spoločného vzdelávania. 

 Dostať do povedomia verejnosti Praktickú školu. 

 Zapojiť sa do dlhodobých projektov EÚ. 

 Spolupráca s DD Maurícius v Kremnici – iniciovať upevnenie pôvodného zámeru 
prijímať do DD deti so sluchovým postihnutím v rámci celého Slovenska. 

 Zaradiť do školského vzdelávacieho programu atraktívne predmety, ktoré zvýšia 
záujem žiakov a rodičov. 
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 Formou webovej stránky pravidelne informovať rodičov a širokú verejnosť 
o aktivitách školy.  

 Hľadať možnosti ako navýšiť finančné prostriedky na prevádzku školy a internátu.  
 

 

Riziká 

 Pokles počtu žiakov – v dôsledku integrácie, zlej sociálnej situácie rodičov hrozí riziko 
napredovania, ako aj zníženého prísunu financií a zabezpečenia prevádzky. 

 Detský domov Maurícius nepresadzuje prednostné prijímanie sluchovo postihnutých 
detí. 

 Nezáujem rodičov o spoločné vzdelávanie žiakov  sluchovo postihnutých a žiakov 
s vývinovými poruchami učenia 

 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.  

 
 

5. 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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6. Charakteristika, špecifiká, dĺžka, formy výchovy a 
vzdelávania a podmienky prijímania žiakov so 
sluchovým postihnutím  
  

6.1 Charakteristika  výchovy  a vzdelávania  

  

Starostlivosť o žiakov so sluchovým postihnutím v rezorte školstva je súčasťou 
komplexného diagnostického, liečebného, rehabilitačného, psychologického a  
výchovno-vzdelávacieho pôsobenia. Nadväzuje na diagnostickú, liečebnú a foniatrickú  
starostlivosť poskytovanú v rámci rezortu zdravotníctva. Začína od okamihu podozrenia 
na prítomnosť sluchového postihnutia a má charakter dlhodobého systematického a 
komplexného vytvárania podmienok pre optimálny vývin žiaka so sluchovým 
postihnutím, ktoré smeruje k celkovému rozvoju osobnosti žiaka so sluchovým 
postihnutím  v súlade s jeho schopnosťami a potrebami.      

  

Žiak so sluchovým postihnutím je žiak, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje 
na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov umožní vytvoriť 
kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si vyžadujú 
špeciálny prístup vo vzdelávaní.  Žiak so sluchovým postihnutím má špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potreby, ktoré sú u žiaka diagnostikované školským zariadením 
výchovného poradenstva a prevencie, spravidla centrom špeciálno-pedagogického 
poradenstva.  

  

Pod pojmom špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba rozumieme požiadavku na úpravu 
podmienok  (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) výchovy a vzdelávania 
žiaka. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo sluchového postihnutia, 
prípadne i iného pridruženého postihnutia, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí 
rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj 
dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.   

  

Ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania žiaka so sluchovým postihnutím sú 
rôzneho druhu, predovšetkým  
  

a) zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní, t. j. včasná 
špeciálnopedagogická, psychologická, medicínska diagnostika, vzdelávanie podľa 
individuálneho vzdelávacieho programu - individuálna a skupinová práca so 
žiakom, používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, úprava 
vzdelávacieho obsahu, zaradenie špecifických vyučovacích predmetov, špecifický 
postup v hodnotení vzdelávacích  výsledkov, aplikácia alternatívnych foriem 
komunikácie, úzka spolupráca s rodičmi a iné, podľa individuálnej potreby 
konkrétneho žiaka, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky;  

b) materiálne, ktoré zahŕňajú špeciálne učebnice, špeciálne vyučovacie pomôcky, 
kompenzačné pomôcky, prístroje, úpravy prostredia (napr. svetelná signalizácia 
zvonenia ) a iné;  
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c) personálne t.j. odborný servis špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho 
pedagóga, logopéda, liečebného pedagóga,  asistenta učiteľa, školského 
psychológa, tlmočníka posunkovej reči, ďalej nižší počet žiakov v triede, v 
prípade individuálnej integrácie zníženie maximálneho počtu žiakov v triede, 
odborná príprava učiteľov a iné;  

d) finančné na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych 
podmienok.  

  

  

Žiak so sluchovým postihnutím je  

- nepočujúci žiak,  

- nedoslýchavý žiak,  

- žiak s kochleárnym implantátom.  
  

Nepočujúci žiak je žiak u ktorého nastalo sluchové postihnutie v ranom veku ( pre-peri- 
postnatálnom veku), pred osvojením reči ( v prelingválnom veku ) v takej miere, že 
úplne stratil sluch alebo sluchové postihnutie je veľmi ťažké. Nepočujúci žiak je aj taký 
žiak, ktorý stratil sluch v dôsledku ochorenia, úrazu či nesprávnej liečby v neskoršom 
veku. Strata sluchu u žiaka je taká veľká, že ani pri použití načúvacieho prístroja nie je 
schopný identifikovať a diferencovať hovorenú reč. Sluchové postihnutie môže byť 
vrodené alebo získané.  

Nedoslýchavý žiak je žiak u ktorého poškodenie sluchového orgánu spôsobuje 
narušenie sluchového vnímania do takej miery, že pomocou načúvacieho prístroja môže 
vnímať hovorenú reč ( podľa druhu a stupňa sluchového postihnutia ) a aj keď 
obmedzene auditívnou spätnou väzbou môže kontrolovať vlastnú reč. Sluchové 
postihnutie môže byť vrodené alebo získané.  

Žiak s kochleárnym implantátom (KI) je žiak s vnútroušnou implantáciou. 
Individuálne dispozície a individuálne možnosti vývinu u žiakov sú rozličné.   

Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že najlepšie vyhliadky na osvojenie si hovoreného 
jazyka majú žiaci, ktorým bol KI voperovaný v ranom a predškolskom veku. Pokiaľ sa 
týmto žiakom poskytne adekvátna lekárska a špeciálnopedagogická starostlivosť, 
väčšina týchto žiakov sa dobre orientuje sluchom. Hovorenej  reči rozumejú na základe 
sluchového vnímania.   

Iná je situácia u žiakov, ktorých operovali v školskom veku. Títo žiaci si musia osvojiť 
sluchové vzory a stratégie počutia.    

Vo vzdelávaní tejto skupiny žiakov so sluchovým postihnutím sa do popredia dostáva 
tréning sluchového vnímania a pozornosti.      
  

Žiak so sluchovým postihnutím, ktorý je vzdelávaný v základnej škole alebo základnej 
škole pre žiakov so sluchovým postihnutím môže mať i ďalšie pridružené postihnutie 
(telesné, zrakové, poruchy učenia, správania, motoriky, vnímania, pozornosti ap.). 
Týchto žiakov odporúčame vzdelávať podľa  individuálnych vzdelávacích programov.   

Podľa individuálnych vzdelávacích programov sa vzdelávajú aj nadaní žiaci so 
sluchovým postihnutím.   
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Vzdelávanie žiakov so sluchovým a mentálnym postihnutím sa realizuje v súlade s 
obsahom primárneho vzdelávania pre žiakov s mentálnym postihnutím, pričom sa môžu 
vyučovať aj špecifické predmety základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím: 
komunikačné zručnosti, individuálna logopedická intervencia, posunkový jazyk, 
pohybovo-dramatická výchova, dramatická výchova, rytmicko-pohybová výchova alebo 
sluchová výchova.    
  

6.2 Špecifiká výchovy  a vzdelávania  

Starostlivosť o žiakov so sluchovým postihnutím v rezorte školstva je súčasťou 
komplexného diagnostického, liečebného, rehabilitačného, psychologického a výchovno-
vzdelávacieho pôsobenia. Nadväzuje na diagnostickú, liečebnú a foniatrickú 
starostlivosť poskytovanú v rámci rezortu zdravotníctva. Začína od okamihu podozrenia 
na prítomnosť sluchového postihnutia a má charakter dlhodobého systematického a 
komplexného vytvárania podmienok pre optimálny vývin žiaka so sluchovým 
postihnutím, ktoré smeruje k celkovému rozvoju osobnosti žiaka so sluchovým 
postihnutím v súlade s jeho schopnosťami a špecifickými potrebami. 

Žiak so sluchovým postihnutím je žiak, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje 
na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov umožní vytvoriť 
kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si vyžadujú 
špeciálny prístup vo vzdelávaní. Žiak so sluchovým postihnutím má špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby, ktoré sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného 
poradenstva a prevencie, spravidla centrom špeciálno-pedagogického poradenstva. 

Pod pojmom špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba rozumieme požiadavku na 
úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) výchovy a 
vzdelávania žiaka. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka vyplývajú zo 
sluchového postihnutia, prípadne i iného pridruženého postihnutia, zohľadnenie 
ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností 
alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného 
začlenenia do spoločnosti. 

Ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania žiaka so sluchovým postihnutím sú 
rôzneho druhu, predovšetkým zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní, t. j. 
včasná špeciálnopedagogická, psychologická, medicínska diagnostika, vzdelávanie podľa 
individuálneho vzdelávacieho programu - individuálna a skupinová práca so žiakom, 
používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, úprava vzdelávacieho obsahu, 
zaradenie špecifických vyučovacích predmetov, špecifický postup v hodnotení 
vzdelávacích výsledkov, aplikácia alternatívnych foriem komunikácie, úzka spolupráca s 
rodičmi a iné, podľa individuálnej potreby konkrétneho žiaka, vyplývajúcej z odbornej 
diagnostiky; 

 materiálne, ktoré zahŕňajú špeciálne učebnice, špeciálne vyučovacie pomôcky, 
kompenzačné pomôcky, prístroje, úpravy prostredia (napr. svetelná signalizácia 
zvonenia) a iné; 

 personálne t.j. odborný servis špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho 
pedagóga, logopéda, asistenta učiteľa, školského psychológa, tlmočníka 
posunkovej reči, ďalej nižší počet žiakov v triede, v prípade individuálnej 
integrácie zníženie maximálneho počtu žiakov v triede, odborná príprava 
učiteľov a iné; 
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 finančné na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych 
podmienok. 

Žiak so sluchovým postihnutím je 

 nepočujúci žiak, 

 nedoslýchavý žiak, 

 žiak s kochleárnym implantátom. 

Nepočujúci žiak je žiak u ktorého nastalo sluchové postihnutie v ranom veku (pre-peri- 
postnatálnom veku), pred osvojením reči (v prelingválnom veku) v takej miere, že úplne 
stratil sluch alebo sluchové postihnutie je veľmi ťažké. Nepočujúci žiak je aj taký žiak, 
ktorý stratil sluch v dôsledku ochorenia, úrazu či nesprávnej liečby v neskoršom veku. 
Strata sluchu u žiaka je taká veľká, že ani pri použití načúvacieho prístroja nie je 
schopný identifikovať a diferencovať hovorenú reč. Sluchové postihnutie môže byť 
vrodené alebo získané. 

Nedoslýchavý žiak je žiak u ktorého poškodenie sluchového orgánu spôsobuje 
narušenie sluchového vnímania do takej miery, že pomocou načúvacieho prístroja môže 
vnímať hovorenú reč (podľa druhu a stupňa sluchového postihnutia) a aj keď 
obmedzene auditívnou spätnou väzbou môže kontrolovať vlastnú reč. Sluchové 
postihnutie môže byť vrodené alebo získané. 

Žiak s kochleárnym implantátom (KI) je žiak s vnútroušnou implantáciou. 
Individuálne dispozície a individuálne možnosti vývinu u žiakov sú rozličné. 

Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že najlepšie vyhliadky na osvojenie si hovoreného 
jazyka majú žiaci, ktorým bol KI voperovaný v ranom a predškolskom veku. Pokiaľ sa 
týmto žiakom poskytne adekvátna lekárska a špeciálnopedagogická starostlivosť, 
väčšina týchto žiakov sa dobre orientuje sluchom. Hovorenej reči rozumejú na základe 
sluchového vnímania. 

Iná je situácia u žiakov, ktorých operovali v školskom veku. Títo žiaci si musia osvojiť 
sluchové vzory a stratégie počutia prostredníctvom sluchovej výchovy (prípadne rečovej 
a sluchovej výchovy). 

Vo vzdelávaní tejto skupiny žiakov so sluchovým postihnutím sa do popredia dostáva 
tréning sluchového vnímania a pozornosti. 

Žiak so sluchovým postihnutím, ktorý je vzdelávaný v základnej škole alebo základnej 
škole pre žiakov so sluchovým postihnutím môže mať i ďalšie pridružené postihnutie 
(telesné, zrakové, poruchy učenia, správania, motoriky, vnímania, pozornosti ap.). 
Týchto žiakov odporúčame vzdelávať podľa individuálnych vzdelávacích programov. 

Podľa individuálnych vzdelávacích programov sa vzdelávajú aj nadaní žiaci so 
sluchovým postihnutím. 

Vzdelávanie žiakov so sluchovým a mentálnym postihnutím sa realizuje v súlade s 
obsahom primárneho vzdelávania pre žiakov s mentálnym postihnutím, pričom sa môžu 
vyučovať aj špecifické vyučovacie predmety základnej školy pre žiakov so sluchovým 
postihnutím: komunikačné zručnosti, individuálna logopedická intervencia, slovenský 
posunkový jazyk, dramatická výchova, rytmicko-pohybová výchova alebo sluchová 
výchova. 

Špeciálnopedagogické pôsobenie predpokladá uvedomenie si špecifických potrieb žiaka 
so sluchovým postihnutím, ktoré vyplývajú z jeho sluchového postihnutia, prípadne aj z 
iného pridruženého postihnutia alebo nadania. 
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Primárne a nižšie stredné vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím, s prihliadnutím 
na druh a stupeň sluchového postihnutia, sa uskutočňuje v uvedených komunikačných 
formách: 

 Hovorený jazyk je jazykový systém slovenského jazyka, realizovaný 
prostredníctvom zvuku, hlások jazyka, vnímaných sluchom. Hovorený jazyk má 
auditívnu, vizuálnu a motoricko-vizuálnu formu (počúvanie, čítanie, hovorenie, 
písanie). Realizuje sa v hovorenej a písanej reči. 

 Písomná forma jazyka je významný doplnok komunikačných prostriedkov v 
procese vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím, umožňuje hovorený jazyk 
vnímať vizuálne. 

 Slovenský posunkový jazyk pozostáva z posunkov a tie z manuálnych 
komponentov, ktoré sú produkované rukami a ramenami a nemanuálnych 
komponentov, kde patrí výraz tváre, pohľad, pohyby hlavy, pohyby hornej časti 
tela a orálne komponenty. Slovenský posunkový jazyk má všetky podstatné 
vlastnosti jazyka, vrátane gramatického systému. Má viacero odlišností od 
hovoreného jazyka. Niektoré deti si slovenský posunkový jazyk osvojujú ako svoj 
prvý jazyk. Slovenský posunkový jazyk má motoricko-vizuálnu formu a realizuje 
sa v posunkovej reči. Je prirodzeným jazykom nepočujúcich osôb. 

 Posunkovaná slovenčina využíva komunikačné prostriedky slovenského 
posunkového jazyka a gramatický systém hovoreného jazyka. Posunkovaná 
slovenčina nie je prirodzeným jazykom nepočujúcich osôb. 

 Prstová abeceda je samostatný komunikačný systém alebo môže byť súčasťou 
slovenského posunkového jazyka a posunkovanej slovenčiny. Prstová abeceda sa 
realizuje prstami, vo väčšine prípadov znázorňuje tvar písaného alebo tlačeného 
písmena a používa sa na sprostredkovanie písmen hovoreného jazyka. 
Prostredníctvom prstovej abecedy sa žiaci so sluchovým postihnutím učia spájať 
písmená do slov, spoznávajú článkovanosť hovoreného jazyka, a tak si vytvárajú 
a rozvíjajú slovnú zásobu. 

 Odzeranie je sledovanie pohybov pier, sánky a jazyka zrakom a súčasné 
analyzovanie a porozumenie sledovanej hovorenej reči. Predpokladom dobrého 
odzerania je vybudovaná slovná zásoba v hovorenom jazyku. 

 Pomocné artikulačné znaky sú umelo vytvoreným systémom prstových znakov, 
ktoré uľahčujú identifikáciu hlásky zvukového jazyka pri artikulácii, využívajúc 
pri tom jednu alebo viacero charakteristík slovenských hlások napr. znelosť, 
neznelosť, nosovosť, postavenie jazyka, miesto a spôsob artikulácie. Tento 
systém je zameraný na dopĺňanie odzerania, umožňuje „vidieť“ tie hlásky ktoré 
sa ťažko odzerajú z úst. 

Realizáciu komunikačných foriem umožňujú kvalitné elektroakustické pomôcky, 
kompenzačné pomôcky i rôzne informačné zdroje. 

V základných školách, v ktorých vzdelávajú žiakov so sluchovým postihnutím sa 
používajú surdopedagogické metódy pomocou ktorých je možné v daných podmienkach 
čo najoptimálnejším spôsobom sprístupniť obsah výchovy a vzdelávania žiakom so 
sluchovým postihnutím. 

Sú to predovšetkým polysenzorické metódy , ktoré sa môžu realizovať: 

 s použitím posunkov (totálna komunikácia, simultánna komunikácia a 
bilingválny prístup), 
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 bez použitia posunkov (orálna metóda). 

Z monosenzorických metód sa vo vzdelávacom procese uplatňuje auditívno-verbálna 
metóda. 

Totálna komunikácia je prístup k vzdelávaniu žiakov so sluchovým postihnutím, ktorý 
je definovaný ako filozofia využívajúca vhodné aurálne, manuálne a orálne spôsoby 
komunikácie tak, aby sa zabezpečila efektívna vzájomná komunikácia. Do totálnej 
komunikácie patria všetky známe prístupy vo vzdelávaní a formy komunikácie, záleží od 
potrieb konkrétneho dieťaťa, ktoré v danej situácii pedagóg použije. Cieľom totálnej 
komunikácie je využitie všetkých dostupných a vhodných komunikačných prostriedkov 
k rozvoju individuality žiaka so sluchovým postihnutím. 

Simultánna komunikácia je samostatný komunikačný systém alebo môže byť súčasťou 
totálnej komunikácie. Predstavuje používanie kombinácie hovoreného a posunkového 
jazyka, prípadne aj prstovej abecedy. Znamená to, že osoba, ktorá simultánne 
komunikuje, používa bezhlasné (artikulované) alebo hlasné hovorené slová a posunky 
toho istého významu so zámerom zviditeľniť hovorenú reč. Cieľom simultánnej 
komunikácie je priblíženie gramatického systému hovoreného jazyka prostredníctvom 
komunikačných prostriedkov posunkovej komunikácie - posunkov a prstovej abecedy. 

Bilingválny prístup predstavuje vzdelávanie nepočujúcich žiakov v dvoch 
rovnocenných jazykoch, posunkovom a hovorenom jazyku, pričom sa oba jazyky 
používajú samostatne. Cieľom bilingválneho prístupu je zabezpečenie jazykového a 
kognitívneho vývinu prostredníctvom posunkového jazyka, ktorý môžu nepočujúce deti 
vizuálne bez problémov vnímať a učiť sa ho. Ďalšie ciele sa týkajú začlenenia 
nepočujúceho dieťaťa do spoločnosti nepočujúcich aj počujúcich ľudí, čo mu umožní 
znalosť dvoch jazykov a úsilia o akademické vzdelanie nepočujúceho dieťaťa, ktoré 
umožňuje osvojenie si hovoreného jazyka prostredníctvom vzdelávania v posunkovom 
jazyku. 

Orálna metóda kladie dôraz na komunikáciu cez hovorenú reč a čítanie, s maximálnym 
využitím zvyškov sluchu. Ja orientovaná na využívanie vnímania všetkými zmyslami, 
zameriava sa na zrakový kontakt a tiež podporu vnímania zvukov. 

Auditívno-verbálna metóda venuje všetku pozornosť len rozvíjaniu reziduálneho 
sluchu prostredníctvom vysokovýkonných načúvacích aparátov alebo kochleárneho 
implantátu a individuálne vypracovaného programu. 

Okrem metód sa využívajú aj terapie - muzikoterapia, dramatoterapia, arteterapia a iné. 

V procese primárneho a nižšieho stredného vzdelávania sa môžu využívať aj prvky 
alternatívnej a augumentatívnej komunikácie. 

Používanie slovenského posunkového jazyka v procese výchovy a vzdelávania žiakov so 
sluchovým postihnutím sa uskutočňuje v súlade so školským vzdelávacím programom, 
ktorý predpokladá používanie slovenského posunkového jazyka vo 
výchovnovzdelávacom procese u nepočujúcich žiakov. Výchovu a vzdelávanie žiakov v 
slovenskom posunkovom jazyku zabezpečujú špeciálni pedagógovia, ktorí ovládajú 
slovenský posunkový jazyk. 

Procesu výchovy a vzdelávania nepočujúcich žiakov sa zúčastňujú aj nepočujúci 
pedagógovia, prirodzení užívatelia slovenského posunkového jazyka. 

Používanie slovenského posunkového jazyka predstavuje riešenie osvojovania si jazyka 
ako systému hlavne u nepočujúcich detí, v niektorých prípadoch (ťažká nedoslýchavosť, 
pridružené postihnutia) i u nedoslýchavých detí. 



67 

 
 

Vo výchovno-vzdelávacom procese pedagóg zohľadňuje špecifiká u žiaka so sluchovým 
postihnutím, ktoré môžu byť prítomné: 

 poruchy reči v lexikálno-sémantickej, morfologicko-syntaktickej, foneticko- 
fonologickej rovine, 

 pridružené poruchy reči: dysláliu, dysprozódiu (poruchy rytmu reči), dysfóniu 
(poruchy hlasu), narušené dýchanie, fufnavosť, poruchy plynulosti reči, iné, 

 poruchy pozornosti, 

 poruchy krátkodobej a dlhodobej pamäti, 

 ťažkosti pri identifikácii, zapamätávaní a reprodukcii objektov, 

 ťažkosti pri myšlienkových operáciách (chápanie abstraktných pojmov), 

 prítomný pocit menejcennosti, 

 oneskorenie sociálneho emocionálneho vývinu, 

 nedostatky vo vývine psychomotorických zručností, 

 zníženú mieru koncentrácie a vytrvalosti pozornosti, 

 nerovnomerné výkony, 

 zvýšenú unaviteľnosť a iné. 

Väčšina žiakov má v dôsledku sluchového postihnutia ťažkosti so zvládnutím 
slovenského jazyka, z toho vyplývajú následne ťažkosti s učením sa cudzieho jazyka. 
Žiak so sluchovým postihnutím sa musí najprv naučiť komunikovať v slovenskom 
jazyku aby sa mohol učiť ďalší cudzí jazyk. Z uvedených dôvodov sa anglický jazyk sa 
začína učiť v 4. ročníku základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím. Druhý 
cudzí jazyk u žiakov so sluchovým postihnutím je voliteľný a závisí od individuálnych 
schopností konkrétneho žiaka. Špecifický vyučovací predmet dramatická výchova je 
určený žiakom so sluchovým postihnutím. S prihliadnutím na to, že obsah vzdelávania 
špecifického vyučovacieho predmetu dramatická výchova je postavený na množstve 
skupinových hier a cvičení s určitými pravidlami, špecifický vyučovací predmet 
dramatická výchova nie je vhodný pre žiakov so sluchovým postihnutím a s poruchou 
aktivity a pozornosti, žiakov so sluchovým postihnutím a s autizmom a ďalšími 
pervazívnymi vývinovými poruchami, žiakov s poruchou aktivity a pozornosti a žiakov s 
autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. 

V niektorých odôvodnených prípadoch nie je vhodná výučba špecifického vyučovacieho 
predmetu dramatická výchova v základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím 
ani pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

Žiaci so sluchovým postihnutím a s poruchou aktivity a pozornosti, žiaci s poruchou 
aktivity a pozornosti, žiaci so sluchovým postihnutím a s autizmom a ďalšími 
pervazívnymi vývinovými poruchami, žiaci s autizmom a ďalšími pervazívnymi 
vývinovými poruchami, žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou môžu byť v 
zmysle platnej legislatívy oslobodení od výučby špecifického vyučovacieho predmetu 
dramatická výchova. 

Žiaci s poruchou aktivity a pozornosti môžu mať namiesto výučby dramatickej výchovy 
výučbu špecifických vyučovacích predmetov čítanie a písanie hrou, pohybová výchova, 
terapeutické a korektívne cvičenia, prípadne iné individuálne cvičenia, žiaci s autizmom 
a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami môžu mať výučbu špecifických 
vyučovacích predmetov rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností, 
rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie, prípadne iné terapeutické, korektívne 
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alebo individuálne cvičenia, žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou môžu mať 
výučbu špecifických vyučovacích predmetov individuálna logopedická intervencia, 
rozvíjanie špecifických funkcií, prípadne iné terapeutické, korektívne alebo individuálne 
cvičenia. 

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 základnej školy. 

U žiaka so sluchovým postihnutím, 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. 

základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím a v školských zariadeniach pre 
žiakov so sluchovým postihnutím vyučovacím a výchovným jazykom je štátny jazyk, ak 
zákon neustanovuje inak. Nepočujúci žiaci majú právo na výchovu a vzdelávanie v 
posunkovej reči nepočujúcich. 
 

6.3 Vzdelávanie v  základnej škole pre žiakov so sluchovým 
postihnutím a v špeciálnej triede v základnej škole   

Vzdelávanie v  základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím a v špeciálnej triede 
pre žiakov so sluchovým postihnutím v základnej škole sa realizuje v zmysle častí 
vzdelávacieho programu pre žiakov so sluchovým postihnutím.   

Žiaci so sluchovým postihnutím, ktorí sa vzdelávajú v základných školách  pre žiakov so 
sluchovým postihnutím postupujú podľa rámcových učebných plánov pre základné 
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím.  

V rámci voliteľných hodín školských vzdelávacích programov sa v základnej škole pre 
žiakov so sluchovým postihnutím podľa potrieb žiakov so sluchovým postihnutím 
vyučujú aj ďalšie špecifické predmety a to individuálna logopedická intervencia, 
posunkový jazyk, dramatická výchova a iné vyučovacie predmety.   
   

Individuálny vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami individuálne integrovaného v bežnej 
triede základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka 
podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.  

Individuálny vzdelávací program obsahuje:  

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

- požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy;  

- modifikáciu učebného plánu a učebných osnov;  

- aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov;  

- špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka;  

- špecifiká organizácie a foriem vzdelávania;  
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- požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných 
pomôcok ;  

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

  

Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby 
zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka.  

Individuálny vzdelávací program sa vypracúva pre niektoré alebo všetky vyučovacie 
predmety, tak ako to vyžadujú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka so 
sluchovým postihnutím.  

  

Individuálny vzdelávací program vypracováva triedny  učiteľ v spolupráci so špeciálnym 
pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby 
a s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva.  

Ak je žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť 
obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, 
vypracuje vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako 
súčasť individuálneho vzdelávacieho programu Úpravu učebných osnov konkrétneho 
predmetu. Jedná sa o úpravu  obsahu vzdelávania žiaka, t. j. vychádza sa z učebných 
osnov predmetu. Vyučujúci učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracuje 
postupnosť krokov pri preberaní učiva príslušného predmetu. Úprava učebných osnov 
predmetu, ktorá je súčasťou individuálneho vzdelávacieho programu, sa vypracováva 
len pre tie vyučovacie predmety, v ktorých žiak nemôže postupovať podľa učebných 
osnov daného ročníka.   

  

Individuálny vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať a 
doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Úpravy 
výchovnovzdelávacieho programu sú výsledkom odborných konzultácií všetkých 
zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca žiaka.  

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

  

Individuálny vzdelávací program môže mať vypracovaný aj žiak so špeciálnymi 
výchovnovzdelávacími potrebami, ktorý je žiakom špeciálnej školy alebo špeciálnej 
triedy v prípade, že nemôže vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie plniť 
požiadavky príslušných vzdelávacích oblastí a štandardov.  
  

Všeobecné odporúčania pre postup učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese  

Vo výchovno-vzdelávacom procese pedagóg  

- akceptuje žiaka so sluchovým postihnutím a rešpektuje špecifiká  jeho  osobnosti,  

- rešpektuje správanie žiaka spôsobené jeho postihnutím,  

- podporuje jedinečnosť jeho sebarealizácie,  

- žiakovi dôveruje, povzbudzuje ho, podnecuje ho rovnakým  spôsobom ako 
ostatných spolužiakov,  

- vytvára príležitosti na pozitívne hodnotenie žiaka,  
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- podporuje sebauvedomenie a sebadôveru žiaka,  

- vedie žiaka k samostatnosti,  

- vedie žiaka k primeranému sebahodnoteniu,  

- rozvíja komunikačné schopnosti a zručnosti žiaka,  

- kladie na žiaka primerané požiadavky, nezľavuje v nárokoch a neoslobodzuje ho 
od činností, ktoré môže s pomocou učiteľa alebo spolužiakov zvládnuť,    

- učí žiaka pracovať s literatúrou, časopismi, učí ho hľadať  informácie v knihách,   
encyklopédiách, slovníkoch,   

- všetkými prostriedkami pomáha pri profesionálnej orientácii  žiaka a tým 
prispieva k jeho sociálnemu začleneniu,  

- triedny učiteľ a vychovávateľ sa pravidelne kontaktuje s rodičmi a konzultuje 
potreby  žiaka v škole i mimo nej,  

- zachováva diskrétnosť o problémoch žiaka, nereferuje o nich pred inými žiakmi, 
rodičmi.  

  

Vo výchovno-vzdelávacom procese pedagóg zohľadňuje špecifiká u žiaka so 
sluchovým postihnutím, ktoré môžu byť prítomné:   

- poruchy  reči  v  lexikálno-sémantickej,  morfologicko-
syntaktickej,  fonetickofonologickej rovine,  

- pridružené poruchy reči: dysláliu, dysprozódiu (poruchy rytmu reči), dysfóniu 
(poruchy hlasu), narušené dýchanie, fufnavosť, poruchy plynulosti reči, iné,  

- poruchy pozornosti,  

- poruchy krátkodobej a dlhodobej pamäti,  

- ťažkosti pri identifikácii, zapamätávaní a reprodukcii  objektov,  

- ťažkosti pri myšlienkových operáciách (chápanie abstraktných  pojmov),  

- prítomný pocit menejcennosti,  

- oneskorenie emocionálneho vývinu,  

- nedostatky vo vývine psychomotorických zručností,  

- zníženú mieru koncentrácie a vytrvalosti pozornosti,  

- nerovnomerné výkony,  

- zvýšenú unaviteľnosť a i..  
  

V triede učiteľ zabezpečuje podmienky žiakovi:    

- žiak so sluchovým postihnutím má sedieť na takom mieste v triede, aby 
podmienky na komunikáciu boli čo najlepšie,   

- učiteľ dbá o to, aby žiak so sluchovým postihnutím stále používal načúvací 
prístroj/načúvacie prístroje (u žiaka nižších ročníkov  učiteľ priebežne 
kontroluje nastavenie  hlasitosti načúvacích prístrojov, prípadne aj funkčnosť 
batérií v  

- prístrojoch),  

- každý výklad učiva vyučujúci učiteľ uskutočňuje tak, aby  žiak so sluchovým 
postihnutím mohol vizuálne sledovať výklad učiteľa, aby mu žiak videl na tvár, ak 
posunkuje, na tvár a ruky,  
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- k práci so žiakom podľa potreby prizve asistenta učiteľa, v základnej škole môže 
aj špeciálneho pedagóga.  

  

Pre pochopenie a porozumenie preberaného učiva pedagóg:  

- pracuje s námetom a textom, ktorý je primeraný veku a  mysleniu žiaka,  

- pri vyučovaní využíva skúsenosti žiaka,  

- aktivuje a motivuje žiaka pomocou individuálne náročných  úloh,  

- vypíše neznáme nové slová v učebnom texte na tabuľu alebo premietne pomocou 
vhodných učebných pomôcok,  

- často používa názorný materiál (obrazy, grafy, predmety),  

- otázkami si overuje porozumenie učivu, úlohe,  

- ak žiak nerozumel, zopakuje výklad učiva, požadované  riešenie úlohy (v prípade 
potreby individuálne),  

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

 

6.4 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie   

Organizačné podmienky vzdelávania upravuje zákon č. 245/2008 Z.z o výchove a 
vzdelávaní  ( školský zákon) a vyhláška č. 332/2008 Z.z.  o špeciálnych školách.  

Pri organizácii podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím je 
potrebné postupovať individuálne, podľa výsledkov špeciálnopedagogickej diagnostiky 
žiakov. Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom so 
sluchovým postihnutím špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a 
uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä  

- Žiaci so sluchovým postihnutím, ktorí nemôžu splniť požiadavky príslušných 
vzdelávacích oblastí  a štandardov sa vzdelávajú podľa individuálnych 
vzdelávacích programov.  

- U žiakov so sluchovým postihnutím je možné voliteľné hodiny využiť aj na 
intenzívne vzdelávanie v určitej vzdelávacej oblasti v rámci individuálneho 
vzdelávacieho programu žiaka.  

- V prípade individuálnej integrácie v bežnej triede základnej školy môže špeciálny 
pedagóg, školský špeciálny pedagóg na vyučovacích hodinách podľa potreby 
pracovať so žiakom / žiakmi so sluchovým postihnutím individuálne alebo v 
skupinkách podľa individuálneho vzdelávacieho programu žiaka/žiakov. Obsah, 
formy a postup vyučovania konzultuje s príslušným učiteľom.  

- U žiakov so sluchovým postihnutím môže špeciálny pedagóg, školský špeciálny 
pedagóg, logopéd, školský psychológ v rámci vyučovania pracovať individuálne s 
vybranými žiakmi s cieľom systematickej, intenzívnej korekcie, terapie alebo  
reedukácie postihnutia, resp. poruchy.  

- U žiakov so sluchovým postihnutím si stanovuje učiteľ dĺžku a štruktúru 
vyučovacej hodiny flexibilne, zohľadňujúc momentálny psychický stav, správanie 
a potreby žiakov, ktoré sú dôsledkom ich sluchového postihnutia.  
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7. Prílohy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


