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Údaje o počte žiakov a personálnom obsadení sa v dokumente každoročne aktualizujú. 
 

 1. Charakteristika školy 
 
 
Základná škola v Ľutine je plnoorganizovaná. V školskom roku 2017/2018 má 140 žiakov z 

obcí Ľutina, Olejníkov a Jakovany. Žiaci sa vzdelávajú v deviatich ročníkoch a v dvanástich 

triedach, z toho sú dve špeciálne triedy. Priemerný počet žiakov v triedach je 11,7. 

Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
Základná škola má kvalitné personálne obsadenie, všetci jej pracovníci spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady odbornej a pedagogickej spôsobilosti. V ZŠ pracuje 16 pedagogických 

zamestnancov, z toho 5 vyučuje na I. stupni, 8 na druhom stupni, 2 špeciálne pedagogičky a 1 

asistentka učiteľa. Súčasťou učební je posilňovňa, školská dielňa, školská kuchynka, jazykové 

laboratórium a počítačová miestnosť. V škole je školská knižnica, ktorá je každoročne 

dopĺňaná knihami pre žiakov a odbornou literatúrou pre pedagógov. 
 

Základná škola v Ľutine sa nachádza v peknom a tichom prostredí pod Čergovom. Školský 

areál je ozdobený parkom, v ktorom sú vysadené rôzne dreviny, slúžiace aj na terénne 

vyučovanie. Pri škole je trávnaté športové ihrisko, ktoré žiaci využívajú na pohybové aktivity a 

relax počas prestávok v letnom období. Za školou rastú ovocné stromy. Vždy v jeseni sa žiaci 

spolu s vyučujúcimi zúčastňujú zberu a ovocie konzumujú v škole až do zimy. Od školského 

roku 2011/2012 si žiaci spestrujú vyučovacie hodiny v ekoučebni, ktorá je tiež pri školskom 

parku. Popri školskom areáli tečie potôčik Martinov a častými návštevníkmi okolia školy sú aj 

lesné zvieratá. 

 
2. Stratégia školy a vymedzenie jej poslania, funkcií a cieľov 

 
 
Stratégia  školy  a vymedzenie  jej  poslania  je  zadefinované  priamo  v zákone  o výchove  
a vzdelávaní. Vedenie školy a pedagogický zbor majú jasnú predstavu o zlepšovaní  
výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 
Škola podporuje vyučovanie pomocou didaktickej techniky, diskusie, samostatné a tímové 

projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajoba výstupov, praktickú výučbu. 
 
Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Našou snahou je vychádzať z 

potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby, napr. exkurzie, športové 

aktivity či jednoduché projekty. Nadanie žiakov v jednotlivých oblastiach rozvíjať do 

maximálnej možnej miery. Viac sa sústredíme na samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé 

zvládnutie učiva. Pre zvýšenie vnútornej motivácie žiakov sa zameriame na pozitívne 

hodnotenie ich výkonu. 
 
Odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami ich rodičom a 

pedagógom zabezpečí škola formou spolupráce s CPPP a P v Sabinove a CŠPP v Lipanoch . 

Súčasťou práce školy je sústavná spolupráca so Združením rodičov a Radou školy ZŠ v 

Ľutine s cieľom zosúladiť činnosť školy s predstavami rodičov, a potrebami detí. 
 
 
Ciele výchovy a vzdelávania 
 
Hlavné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania sú definované v štátnom 
vzdelávacom programe pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – Primárne 
vzdelávanie 
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• poskytnúť žiakom primerane možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a 
prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového, 

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

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

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

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

• problémov, 

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

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

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

• viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, 

• ich duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, 
národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami, 

• naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť 

• zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné 
prostredie. 
Tieto ciele sú zhodné s vlastnými cieľmi a poslaním výchovy a vzdelávania v špeciálnej triede 
ZŠ v Ľutine , pretože jednoznačne definujú priority snaženia pedagogických, ale i ostatných 
pracovníkov školy. 
  
3. Stupeň vzdelania 
 
Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 
postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z., dokladom o získanom stupni 
vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 1). 
 
3.1  Dĺžka vzdelávania 
 
Variant  A -  deväť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. 
Variant B-  desať ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. 
Žiak ukonči plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej 
dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania, alebo dňom 31. augusta príslušného školského 
roka, v ktorom žiak dovŕšil 16.rok veku (§ 22 ods.1 zákon č. 245/2008). 
 

3.2  Forma výchovy a vzdelávania 
Výchova a vzdelávanie je realizované dennou formou. 
 
3.3 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie 
 
Triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov. Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s 
mentálnym postihnutím (ŠZŠ - variant A) sa ustanovuje takto: prípravný a prvý ročník 6 žiakov, 
druhý ročník až piaty ročník 8 žiakov, šiesty ročník až deviaty ročník 10 žiakov.  
Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o dvoch. 
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3.4  Podmienky prijímania uchádzača 
 
Podmienky prijímania žiakov do ŠZŠ určuje § 7 ods.1 až 4 vyhlášky č.322/2008 Z.z. 
o špeciálnych školách. 
Žiak je do školy prijímaný na základe diagnostických vyšetrení a s informovaným súhlasom 
rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktoré ma dieťa zverené do osobnej alebo pestúnskej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. 
Pred prijatím žiaka do špeciálnej triedy zariadenie pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie alebo centra špeciálno-pedagogického poradenstva vykoná diagnostické vyšetrenie 
žiaka. Toto je súčasťou podkladov na rozhodnutie o prijatí žiaka do špeciálnej triedy školy. 
Žiak sa prijíma na základe jeho zdravotného znevýhodnenia zdokumentovaného vo vyplnenom 
a potvrdenom tlačive schválenom MŠ SR „Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy ...“, ktoré obsahuje aj správu z 
diagnostických vyšetrení a určenou diagnózou, odporúčania k vzdelávaniu žiaka a návrhy na 
prijatie alebo neprijatie žiaka do príslušnej školy. 
 

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

 

4. Vlastné zameranie školy 
 

Časť žiakov našej školy tvoria žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, preto výchovno-
vzdelávacia činnosť na škole je náročná a vyžaduje si dobre pripravených, kvalifikovaných 
pracovníkov, ktorí sa musia naďalej vzdelávať a nachádzať vhodné inovatívne metódy a formy 
práce, aby aj žiaci vyžadujúci si osobitnú starostlivosť boli v škole úspešní. 
 Našu prácu brzdia nie len veľké medzery v sociálnom správaní, ale najmä jazyková 
bariéra. Keďže sú to žiaci s rečovou bariérou, veľký dôraz kladieme na uvedomelé čítanie, 
tvorivú komunikáciu a rozvíjanie slovnej zásoby. 
 Po  kognitívnej stránke je našim cieľom rozvíjať u žiakov s mentálnym postihnutím 
tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie. Priorita je najmä zvýšiť úroveň 
čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom čítania literatúry blízkej ich mentalite a kultúre a 
to inovatívnymi metódami výučby spisovného slovenského jazyka.  Vo veľkej miere sa u žiakov 
s mentálnym postihnutím zameriavame na praktické činnosti a rozvíjanie praktických zručností, 
ktoré žiakov motivujú k ďalšiemu vzdelávaniu. Vyučovanie v špeciálnych triedach je zamerané 
hlavne na pracovné vyučovanie, v rámci ktorého žiaci nadobudnú praktické zručnosti v rôznych 
oblastiach, ktoré im umožnia ľahšie začlenenie sa medzi ostatnú populáciu. Získané zručnosti 
a návyky dokážu uplatniť pri ďalšom vzdelávaní, prípadne v domácnosti. Na vyučovaní vedieme 
žiakov ku kooperatívnemu učeniu a správaniu. Počas celého vzdelávania vedieme žiakov 
k nadobúdaniu sociálnych zručností. Na vyučovaní primerane využívame IKT, učíme žiakov 
pracovať s počítačom a internetom.  

V dnešnej dobe rapídne narastajú problémy v správaní. Preto chceme v tomto smere 
intenzívne pôsobiť. Aj napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa na našej škole nestretli, je 
potrebné sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora prevencie, 
rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času. Pri prevencii drogových 
závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy napríklad realizáciou žiackych 
projektov v tejto oblasti. Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do 
maximálnej možnej miery účasťou žiakov na rôznych talentových súťažiach. 
 
5. Profil absolventa  
 
 
Absolvent má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej a 
mediálnej gramotnosti.  
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Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 
postihnutia disponuje na primeranej úrovni s nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:  
 
– pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa,  
– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho 
narušenej komunikačnej schopnosti v materinskom, štátnom jazyku,  
– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,  
– vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo vývine 
jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),  
– využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 
situáciách,  
– vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká 
spojené s využívaním internetu a médií,  
– získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami,  
– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať vzťahy 
medzi predmetmi a javmi,  
– chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia,  
– rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a vie 
navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností,  
– váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať,  
– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,  
– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,  
– má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr,  
– uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných.  
 
Absolvent primárneho stupňa vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, 
matematickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti na elementárnej úrovni.  
Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia disponuje na primeranej úrovni s nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:  
– vyjadruje sa ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho narušenej 
komunikačnej schopnosti,  
– rozumie obsahu jednoduchého písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,  
– zvláda jednoduchou formou písomnú komunikáciu  
– je schopný vyjadriť svoj názor,  
– uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, 
rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,  
– dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh 
a praktického života, používa pri tom konkrétne myslenie,  
– rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,  
– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať vzťahy medzi 
predmetmi a javmi,  
– využíva základné formy informačnej a komunikačnej technológie,  
– ovláda elementárne spôsoby práce s počítačom,  
– ovláda základy čítania, písania, počítania a využíva ich k svojmu vzdelávaniu,  
– dokáže pracovať s pomocou s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,  
– dokáže popísať problém, vie na koho sa môže obrátiť o pomoc pri riešení problémov,  
– uvedomuje si, že má svoje práva a aj povinnosti.  
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6.Vzdelávacie oblasti  
 
Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je 
rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových 
kompetencií.  
 
VYUČOVACIE PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM 
STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S VYUČOVACÍM 
JAZYKOM SLOVENSKÝM 
 

VZDELÁVACIA OBLASŤ  VYUČOVACIE PREDMETY  

JAZYK A KOMUNIKÁCIA  

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI  

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH 

ZRUČNOSTÍ  
 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI  

 

MATEMATIKA  

INFORMATIKA  
 

ČLOVEK A PRÍRODA  

 

VECNÉ UČENIE  

FYZIKA  

CHÉMIA  

BIOLÓGIA  
 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ  
 

VLASTIVEDA  

DEJEPIS  

GEOGRAFIA  

OBČIANSKA NÁUKA  
 

ČLOVEK A HODNOTY  
 

ETICKÁ VÝCHOVA /  

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO  

ČLOVEK A SVET PRÁCE  

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE  

UMENIE A KULTÚRA  
 

HUDOBNÁ VÝCHOVA  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

ZDRAVIE A POHYB  

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA  

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

VZDELÁVACIA OBLASŤ  VYUČOVACIE PREDMETY  

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA  

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH 

ZRUČNOSTÍ 
 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI  

 

MATEMATIKA 

INFORMATIKA 
 

ČLOVEK A PRÍRODA  VECNÉ UČENIE 

ČLOVEK A HODNOTY  
 

ETICKÁ VÝCHOVA/ 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO 

ČLOVEK A SVET PRÁCE  

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

UMENIE A KULTÚRA  
 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 
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ZDRAVIE A POHYB  

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

 
 
7. Vzdelávacie štandardy  
 
Pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia nie sú určené vzdelávacie štandardy. 
 
8.Organizačné formy a metódy vyučovania 

 
V súčasnej dobe do pedagogického procesu stále viac prenikajú inovačné trendy, preto naším 
cieľom je zamerať sa na hľadanie nových prístupov, metód a foriem.  
 Vyučovacia hodina je taká organizačná forma vyučovania, pri ktorej učiteľ pracuje 
v presne vymedzenom čase so skupinou žiakov v učebni. Výučba v našej škole prebieha podľa 
stabilného rozvrhu hodín. Učiteľ pri výučbe využíva vhodné inovatívne metódy, zásady, 
prostriedky, aby dosiahol stanovené výchovno-vzdelávacie ciele. Vyučovacia hodina trvá  
45min.  
Z organizačných  foriem výučby využívame výučbu v triede, v špecializovaných priestoroch 
školy ako je počítačová učebňa, výučba mimo tried – v prírode v  EKO učebni , v kuchynke, 
v dielni . Podľa počtu žiakov využívame frontálnu, skupinovú a individuálnu formu výučby. 
 
Podľa spôsobov sprostredkovania informácií v rámci vyučovacieho procesu u mentálne  
postihnutých využívame tieto metódy : 
1. metóda viacnásobného opakovania informácie 
2. metóda nadmerného zvýraznenia informácie (inštrukčnými médiami a pod.) 
3. metóda optimálneho kódovania 
4. metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informáciu 
5. metóda spätnej väzby 
6. metóda algoritmizácie obsahu vzdelávania 
 
Projektové vyučovanieje efektívny spôsob výučby, pri ktorom môžeme využívať 
niektoréprogresívne didaktické metódy ako je problémové vyučovanie, kooperatívne 
vyučovanie, diskusia. Samotná realizácia projektovej formy vyučovania na hodinách nie je 
pevne stanovená a preto ani neobmedzuje učiteľa v jeho tvorivosti a spôsoboch realizácie 
vyučovacej hodiny. Zdrojom nadobúdania a rozvíjania vedomostí žiakov pri projektovej metóde 
vyučovania je riešenie projektov a praktických pracovných úloh.  
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9. U Č E B N Ý P L Á N P R E ŽIAKOV ZŠ ĽUTINA S ĽAHKÝM STUPŇOM 
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA s vyučovacím jazykom slovenským 
 

       ročník     
vzdelávacia vyučovací            
oblasť predmet príp          ∑ 

  rav 

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

  ný  

 slovenský jazyk  8 8 8 7 6 6 5 5 5 58 
 a literatúra     1 1 1 1 1  5 

Jazyk a 

            

rozvíjanie 7          7 
komunikácia komunikačnej 1          1 

 schopnosti            

             

 rozvíjanie 2          2 
 grafomotorických            

 zručností            

Matematika matematika 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
a práca s  1  1 1 1 1 1 1 1 1 9 
informáciami             

 informatika      1 1 1 1 1 5 
             

 vecné učenie 1 1 1 1       4 
   1 1 1       3 

 fyzika        1 1 1 3 

Človek 
            

chémia          1 1 
a príroda             

             

 biológia        1 1 1 3 

             

 vlastiveda     2 2 3    7 
      1 1     2 

 dejepis        1 1 1 3 
             

 geografia        1 1 1 3 

Človek 
            
občianska náuka        1 1 1 3 

a spoločnosť             

             

 rodinná výchova       1 1 1 1 4 

             

 etická  1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
Človek a výchova/nábožen           4 

hodnoty ská výchova            

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

             

 svet práce        1 1 1 3 
             

Umenie a hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

kultúra             

 výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
   1    1    1 3  
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Zdravie a telesná 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 20 
pohyb a športová  1          1 

  výchova             

    18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 214 
  základ             

  voliteľné 2 4  4 4 4 4 3 4 4 4 37 
  (disponibilné)             

  hodiny             

  spolu ( ∑ ) 20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 251 
                

Legenda: 

  

základné hodiny 

   

voliteľné (disponibilné hodiny) 

 

      
                

 
 
 
Poznámky k učebnému plánu: 
 

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre 

každý učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný.  

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže 

zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so 

zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie 

vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, 

zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými 

organizačnými formami. 

3. Vyučovací predmet  pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových 

celkoch alebo  v blokovom vyučovaní. 

4. Telesná a športová výchova sa v 1.,4.,5.,6. a 8. ročníku spája .Vyučuje sa 

oddelene pre chlapcov a dievčatá. Najvyšší počet žiakov v skupine je 

zhodný s počtom žiakov v triede príslušného ročníka. Skupina je utvorená 

zo žiakov najbližších ročníkov, najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s 

počtom žiakov v triede najnižšieho ročníka. 

5. Náboženská výchova sa spája v 1.,4.,5.,6. a 8. ročníku spája. (Vyhláška 320/2008 
Z.z. § 15 ) 

6.  

      6. Informatika sa spája v  5.,6. a 8. ročníku . (Vyhláška 320/2008 Z.z. § 15 ) 
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UČEBNÝ PLÁN PRE ŽIAKOV ZŠ ĽUTINA SO STREDNÝM STUPŇOM 
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA s vyučovacím jazykom slovenským 

 

         ročník     
vzdelávacia vyučovací              
oblasť predmet príp            ∑ 

  rav 

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

  ný  

 slovenský jazyk  2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
 a literatúra  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Jazyk a 

             

rozvíjanie 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 31 
komunikácia komunikačnej 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 schopnosti              

              

 rozvíjanie 2 1 1 1 1 1 1     8 
 grafomotorických 1 1 1 1 1 1 1     7 

 zručností              

Matematika matematika 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
a práca s   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
informáciami               

 informatika         1 1 1 1 4 
              

Človek vecné učenie 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 25 

a príroda               

 etická       1 1 1 1 1 1 6 
Človek a výchova/nábožen              

hodnoty ská výchova              

 pracovné 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 48 
Človek a svet vyučovanie         1 1 1 1 4 

práce               

Umenie a hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
kultúra               

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

              

Zdravie a telesná 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 
pohyb a športová              

 výchova              

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

 voliteľné 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
 (disponibilné)              

 hodiny              

 spolu ( ∑ ) 20 22 23 24 24 25 25 26 26 26 26 267 
               

 

Legenda:  základné hodiny  voliteľné (disponibilné hodiny) 
     

    
 
Poznámky k učebnému plánu: 
 

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre 
každý učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný.  
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2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže 
zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so 
zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie 
vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, 
zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými 
organizačnými formami. 

3. Vyučovací predmet  pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových 
celkoch alebo  v blokovom vyučovaní. 

4. Telesná a športová výchova sa v 1.,4.,5.,6. a 8. ročníku spája .Vyučuje sa 
oddelene pre chlapcov a dievčatá. Najvyšší počet žiakov v skupine je 
zhodný s počtom žiakov v triede príslušného ročníka. Skupina je utvorená zo 
žiakov najbližších ročníkov, najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s 
počtom žiakov v triede najnižšieho ročníka. 

5. Náboženská výchova sa spája v 5 až 10. ročníku spája. (Vyhláška 320/2008 Z.z. § 
15) 6.  

 
10. Vyučovací jazyk  
 

Vyučovacím jazykom našej školy je slovenský jazyk. 
 
11 .Personálne zabezpečenie chodu školy  
Personálne zabezpečenie vzdelávania tvorí: 

➢ riaditeľ školy 
➢ zástupkyňa riaditeľa školy 

➢ výchovná poradkyňa 

➢ triedni učitelia pre daný počet tried 

➢ pedagogickí zamestnanci s potrebnou odbornosťou a kvalifikáciou  
➢ prevádzkoví pracovníci zabezpečujúci chod školy, ekonomickú oblasť, 

administráciu, čistotu a údržbu.  
Všetci naši pracovníci spĺňajú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť, ktorá je od 
nich požadovaná pri konkrétnom pracovnom zaradení.  

Pedagóg /zamestnanec  Funkcia  

    

Mgr. Ján Sciranka  Riaditeľ ZŠ  

PhDr. MilinaČorňáková  Zástupkyňa RŠ  

Mgr. Mária Baňasová  Učiteľka  

MVDr. Iveta Gurková  Učiteľka /výchovná poradkyňa  

Mgr. Janka Molčanová  Učiteľka  

Mgr. Ľudmila Gürtlerová  Učiteľka   

Mgr. Peter Iľkiv  Učiteľ  

Mgr. Martin Kozej  Učiteľ  

Mgr. Vladimír Krajňák  Učiteľ  

Mgr. Denisa Dudová  Učiteľka  

Mgr. Barbara Lešková  Učiteľka  

Mgr. NicolePulščáková  Učiteľka  

Mgr. Alena Sakalová  Učiteľka  

Mgr. Marcel Černický  Učiteľ  

Mgr. Anna Timurová  Učiteľka  

 

Zuzana Piskurová 
 

Pedagogická asistentka učiteľa 
 

  

Jana Kruľová  Školníčka  
    

Jarmila Daňková  Upratovačka  
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Emília Semančíková  Ekonómka  
    

Matúš Balik  Údržbár  
     
 
 
 
12. Materiálno-technické a priestorové podmienky 
 
Škola je dobre vybavená dostupnými učebnicami a učebnými pomôckami, pri výučbe 

niektorých  predmetov  je  využívaný výukový softvér.  Pre  ďalšie  štúdium  a prácu  žiakov 

i pedagógov je  k dispozícii  školská knižnica so  študovňou,  2  učebne  IKT  s možnosťou 

prístupu na internet. V druhej učebni bola zriadená laboratórna učebňa, ktorá slúži na 

výučbu cudzích jazykov. Literatúra, učebnice a učebné pomôcky sú priebežne dopĺňané 

 novými. V súčasnosti sú niektoré triedy vybavené notebookom, dataprojektorom a plátnom, 

ktoré pedagógovia aktívne využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese. Vďaka zapojeniu 

pedagógov do vzdelávacích programov prostredníctvom ŠPÚ a MPC a projektov učitelia 

obdŕžali notebooky, ktoré využívajú pri svojej pedagogickej práci. 

 

Na vyučovanie technickej výchovy je využívaná štandardne vybavená miestnosť školskej 

dielne, kde žiaci majú možnosť rozvíjať svoje manuálne zručnosti.. Škola disponuje aj 

špeciálnou učebňou - kuchynkou s dobre vybavenými spotrebičmi a pomôckami na hodinu. 

Od roku 2012 je v areáli školy zriadená ekoučebňa a školské arboretum, ktoré umožňujú 

žiakom a učiteľom realizovať vyučovanie v prírode. Žiaci majú možnosť stravovať sa v 

školskej jedálni, ktorá sa nachádza v budove Cirkevnej materskej školy Jozafáty v Ľutine. S 

domácimi úlohami pomôžu asistentky v školskej klubovni. 

 

Celoročne sa pravidelne revitalizuje a esteticky upravuje priestor v areáli školy. V triedach a 

na chodbách sú aktualizované informatívne a výchovno- vzdelávacie nástenky. Celkový 

pozitívny dojem vytvárajú okrasné rastliny . Na informačných tabuliach majú možnosť žiaci, 

rodičia a široká verejnosť nájsť informácie o úspechoch a aktivitách školy. Vo vstupnej časti 

hlavnej budovy - vo vitrínkach – sú umiestnené poháre získané v rôznych súťažiach a 

olympiádach. 

 
13. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a učiteľov 
 
Nositeľmi výchovy k bezpečnému konaniu a správaniu a k bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci v škole sú všetci pedagogickí pracovníci školy. Problematika bezpečnosti a ochrany 

zdravia sa uplatňuje už v existujúcich témach jednotlivých predmetov. Úlohou učiteľa je viesť 

žiakov k dodržiavaniu zásad bezpečného konania a správania a bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, k dodržiavaniu hygienických zásad, pomáhať v prípade zdravotnej alebo 

inej núdze, dodržiavať dopravné a požiarne pokyny. 

Žiaci spoznávajú zásady správneho životného štýlu podporujúceho zdravie, orientujú sa v 
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školskom prostredí,  naučia  sa  konať  v prípade mimoriadnych udalostí a poranení, 

spoznávajú požiadavky správnej životosprávy, dôsledky pitia alkoholu a fajčenia, 

nebezpečenstva  užívania a šírenia drog.  Žiakov učiteľ oboznamuje   so zásadami 

bezpečného konania a správania pri hrách, športových činnostiach, výletoch, exkurziách a 

pri záujmových činnostiach. Žiaci okrem tém v jednotlivých predmetoch sú s ochranou 

zdravia a bezpečnosťou oboznamovaní na začiatku školského roka, pred akciami 

organizovanými školou, pred začatím cvičenia a práce v laboratóriách a dielňach. Rodičia sú 

na triednych aktívoch oboznámení so školským poriadkom. Pracovníci školy absolvujú raz 

ročne školenie bezpečnostným technikom o bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrane. 

Bezpečnostný technik školí aj všetkých novoprijatých pracovníkov. BOZP je zahrnuté vo 

vnútornom poriadku školy, prevádzkových poriadkoch BOZP a školskom poriadku. Robia sa 

pravidelné revízie elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov, hasiacich prístrojov a 

hydrantov, telocvičného náradia pred každou vyučovacou hodinou.  

Pre školskú kuchynku, odborné učebne, laboratória, posilňovňu sú vypracované a na 

viditeľnom mieste umiestnené prevádzkové poriadky, s ktorými sú oboznámení žiaci, 

pedagogickí pracovníci a nepedagogickí pracovníci školy. 

 

 
14. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov 
  
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

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

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

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

 Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodického pokynu č. 

19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím 

– primárne vzdelávanie ev. č.: 2015-7248/8803:2-10F0 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov je neoddeliteľnou súčasťou 

výchovnovzdelávacieho procesu. Jeho cieľom je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú 

väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku (hodnotenie prepojenia so zručnosťami a 

spôsobilosťami), v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou 

hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce a návod, ako postupovať pri odstraňovaní 

nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťou a spôsobilosťou.  

 Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na 

úspešných a neúspešných. Hodnotenie robíme na základe vývoja dosahovaných 

individuálnych výsledkov a iných súvisiacich kritérií, prostredníctvom ktorých sledujeme vývoj 

žiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov berieme do úvahy vplyv zdravotného 

znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Odlišujeme hodnotenie spôsobilostí od 

hodnotenia správania.  

Prospech žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia vo vzdelávacom variante A 
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v druhom až deviatom ročníku sa vykonáva formou klasifikácie – známkami    1 - 5 

Náboženská výchova sa neklasifikuje.   

V prípravnom a v prvom ročníku vo variante A sa predmety hodnotia slovným hodnotením. 

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný, prvý až 

desiaty ročník vo variante B  hodnotí  slovne stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky,  

b)  dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky. 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

 
15. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov školy vyplýva zo Zákona 317/2009 Z. z., § 52 a z 

pracovného poriadku pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, článku 26, 

odstavec 1) až 5) a článku 26a. Výsledky, kvalitu a výkon pedagogickej činnosti, mieru 

osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov hodnotí 

vedenie školy podľa vydanej smernice. Celkové hodnotenie pedagogických zamestnancov 

sa skladá z komplexu viacerých hodnotení. Ide o spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického 

zamestnanca vedením školy, sebahodnotenie a sebareflexiu pedagogického zamestnanca, 

hodnotenie pedagogického zamestnanca štátnou školskou inšpekciou. Vedenie školy, bude 

uplatňovať pri hodnotení demokratické princípy v personálnej práci. So zamestnancami školy 

sa budú realizovať hodnotiace rozhovory s cieľom poznať ich sebahodnotenie a sebareflexiu. 

Hodnotiace rozhovory s pedagogickými zamestnancami školy sa budú realizovať nielen po 

hospitácii vyučovacej hodiny, ktorá je súčasťou kontrolnej činnosti vedenia školy, ale aj v 

pravidelne, najmenej raz za školský rok. Na základe hodnotiacich rozhovorov bude vedenie 

školy realizovať celkové hodnotenie zamestnanca. Pre účely hodnotenia sú vypracované 

hodnotiace hárky zamestnanca, ktorý vypĺňa zamestnanec, jeho priamy nadriadený, ktorým 

je zástupca riaditeľa školy a ktorý schváli riaditeľ školy. Vedenie školy vypracovalo kritéria pre 

hodnotenie pedagogických zamestnancov, ktoré sú spracované do hodnotiaceho hárku 

zamestnanca. Jedenkrát v roku sa uskutočňuje na základe týchto kritérií hodnotenie 

pedagogického zamestnanca pri osobnom pohovore s priamym nadriadeným , ktorým je 

zástupca riaditeľa školy. 

Metódy kontrolnej činnosti: pozorovania, hospitácie a pohospitačné pohovory, ukladania 

opatrení a kontrola ich plnenia, osobné pohovory minimálne jedenkrát za rok a spoločná 

analýza práce zamestnanca, výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje, výsledky v žiackych 

súťažiach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň škôl, sledovania pokroku žiakov vo 

výsledkoch pod vedením učiteľa, hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v 

oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti, 

sebahodnotenie, sebareflexia. 
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16. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických  
zamestnancov 
 
Škola v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami bude nielen zapájať svojich 

pedagogických zamestnancov, ale aj podporovať ich vzdelávanie. Za týmto účelom 

vypracováva ročné plány kontinuálneho vzdelávania. Pri plánovaní kontinuálneho 

vzdelávania sa riadi aj odporučeniami pedagogicko-organizačných pokynov na príslušný 

školský rok. Cieľom školy je umožniť učiteľom rozšíriť si vzdelanie pre novoutvorené 

predmety a prierezové témy. Taktiež absolvovať funkčné vzdelanie vedúcich 

pracovníkov a umožniť im rozšírenie zručnosti a spôsobilosti vo vedúcich funkciách. 

Vzhľadom na vyhlásenie Ministerstva školstva školský rok 2016/2017 ako Roka 

čitateľskej gramotnosti naša škola zaradila do plánu kontinuálneho vzdelávania 

aktualizačné vzdelávania zamerané na čitateľskú gramotnosť. 

 

17.Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (ŠVVP) 
 
Každé dieťa so špeciálnymi vzdelávacími potrebami má právo navštevovať bežnú školu a 

získavať informácie a poznatky jemu prispôsobenými prístupmi a metódami. Snaha o 

integrované vzdelávanie detí so ŠVVP v bežných školách je v súčasnosti celosvetovým 

trendom. Jeho podstatu tvorí myšlienka kladúca dôraz na humanitu, ľudské práva, rovnosť 

medzi ľuďmi a úctu ku každému človeku a jeho hodnotám. 

ZŠ rešpektujúc záväzné legislatívne normy (Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) umožňuje zákonným zástupcom 

dieťaťa so zdravotným znevýhodnením začleniť svoje dieťa do bežnej školy v rámci 

odborných personálnych a materiálnych možností. 

Školská trieda je prostredím mimo rodiny, v ktorom žiak prežíva určité obdobie svojho života. 

Škola a učitelia vytvárajú takú atmosféru a klímu v triede, ktorá pozitívne ovplyvňuje úroveň 

žiaka so ŠVVP. Každý žiak je prijímaný a vítaný so svojimi odlišnosťami telesného, 

zmyslového, mentálneho, etnického či kultúrneho charakteru. Na základnej škole v Ľutine sa 

uplatňuje individuálny prístup k týmto žiakom, čo je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo 

osobnosti žiaka, dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do 

spoločnosti. Rovnako týmto žiakom sa poskytuje potrebná špeciálnopedagogická 

starostlivosť. ZŠ má zabezpečené aj stavebné predpoklady- bezbariérový vstup. 

Na ZŠ je realizované inkluzívne vzdelávanie (ZŠ zapojená do projektu Vzdelávaním 

pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.) podporujúce 

vznik vzťahov novej kvality, pričom vedenie školy a učitelia prihliadajú na kultúrnu identitu, 

rodovú rovnosť, jazykové vybavenie, špeciálne potreby a iné individuálne danosti detí a 

podnecujú kritické myslenie na akceptáciu inakosti a vyvrátenie zakorenených predsudkov. 

Do kategórie žiakov so ŠVVP patrí: 
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➢ žiak so zdravotným znevýhodnením: 

a) žiak so zdravotným postihnutím 

b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený 

c) žiak s vývinovými poruchami 

d) žiak s poruchou správania 

 

➢ žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia: žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom 

nasociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj 

mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho 

socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti 

 

➢ žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami- je žiak, ktorý má zariadením 

výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby. 

 

Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba- je požiadavka na úpravu podmienok, 

obsahu,foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, ktoré vyplývajú z jeho 

zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, 

uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie 

primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. 

 

Za žiaka so zdravotným znevýhodnením v základnej škole alebo strednej škole je možné 

považovať len takého žiaka, ktorému príslušné poradenské zariadenie po diagnostických 

vyšetreniach vydalo písomné vyjadrenie k školskému začleneniu. Písomné vyjadrenie k 

školskému začleneniu je súčasťou formulára Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so 

špeciálny m i výchovno-vzdelávacími potreba mi v MŠ, ZŠ, SŠ a v špeciálnej škole platné od 

1.9.2015 (tlačivo je dostupné v knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie na stránke http: 

http://formulare.iedu.sk/?akcia=dokument). 

http://formulare.iedu.sk/?akcia=dokument
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Žiak, ktorý sa na základe výsledkov zo psychologického vyšetrenia nachádza v pásme 

podpriemeru (vrátane tzv. hraničného pásma), nie je žiakom so zdravotným znevýhodnením. 

Základné podmienky vzdelávania žiakov so ŠVVP so zdravotným znevýhodnením: 

a) 2 špeciálne triedy (§94 ods. 1, písmeno b), č. 1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Výchova a vzdelávanie 

je realizovaná špeciálnymi pedagogičkami a 2 asistentkami pedagóga. Pri výchove a 

vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením sa postupuje podľa platných vzdelávacích 

programov (§94 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, programy sú dostupné na 

http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/VP-pre-deti-a-ziakov-so-zdravotnym-

znevyhodnenim.alej). 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem všeobecných 

cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné 

mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, 

ktoré tvoria cieľavedomou činnosťou. Práca so žiakom so ŠVVP je náročná a vyžaduje od 

učiteľa aktualizovať svoje poznatky v oblasti platnej legislatívy, získavať a rozširovať odborné 

vedomosti zo špeciálnej pedagogiky, rešpektovať individualitu každého žiaka, podporovať jeho 

snahu, využívať pozitívnu motiváciu, zaraďovať častejšie prestávky. V procese edukácie žiakov 

so ZZ sa uplatňujú okrem všeobecných edukačných metód 

a princípov aj špeciálnopedagogické vzdelávacie metódy ( metóda viacnásobného 

opakovania informácie,metóda nadmerného zvýraznenia informácie, metóda zvýraznenia 

informácie inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania 

informácie, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda pozitívneho posilňovania a pod.), b) 

integrácia. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede. Je 

to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych 

výchovno-vzdelávacích potrieb. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: 

➢ základné informácie o žiakovi a vplyve jeho sociálne znevýhodneného prostredia na  

výchovno-vzdelávací proces, 

➢ modifikáciu učebného plánu a učebných osnov, 

➢ aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov, 

➢ špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka, 

➢ špecifiká organizácie a foriem vzdelávania, 

➢ požiadavky na zabezpečenie doplnkových učebných pomôcok podľa potreby, 

http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/VP-pre-deti-a-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim.alej
http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/VP-pre-deti-a-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim.alej
http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/VP-pre-deti-a-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim.alej


 

20 

 

➢ potrebný servis odborníkov – špeciálny pedagóg, psychológ, sociálny pracovník a iný  

špecialista podľa aktuálnej potreby. 

 

Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú na individuálnej báze tak, aby zodpovedali 

špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci s VP, so 

špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými 

pracovníkmi podľa potreby. 

Dôležitosť správne vytvoreného IVVP má význam pre žiaka, učiteľa aj rodičov. Žiakovi dáva 

príležitosť postupovať podľa svojich schopností a možností, individuálnym tempom a bez 

stresu; učiteľovi umožňujepostupovať tak, aby žiak napredoval podľa svojich možností a 

rodičom, ktorí sledujú pokroky svojho dieťaťa lepšie spolupracovať so školou. IVVP je aj určitou 

obranou proti nekritickým požiadavkám rodičov. Dôležitá je motivačná hodnota IVVP – žiak si 

uvedomuje, že mu chcú pomôcť a zároveň IVVP slúži ako obrana proti nežiaducim prejavom 

žiaka – „Ja to nemusím robiť“. 

Pomôcky pre deti a žiakov so ŠVVP: 

o názorné pomôcky, 

o predmety dennej potreby (reálne predmety alebo modely), 

o pomôcky na rozvoj reči, myslenia a iných psychických funkcií (obrázky,  

literatúra,  

o časopisy, počítačové programy...), 

o pomôcky na rozvoj vnímania, pozornosti, pamäti, vôle,  

o pomôcky na rozvoj jemnej motoriky, 

o pomôcky motivačné. 

o úprava organizácie výchovy a vzdelávania, 

o úprava prostredia, v ktorom sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje, 

o využitie špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania. 

 

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 s asistentom učiteľa a so špeciálnym pedagógom ako súčasť 

individuálneho vzdelávacieho programu úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. Ide o 

úpravu obsahu vzdelávania žiaka, t.j. vychádza sa z učebných osnov predmetu. Vyučujúci 

učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracuje postupnosť krkov pri preberaní učiva 

príslušného predmetu. Úprava učebných osnov predmetu, ktorá je súčasťou individuálneho 

vzdelávacieho programu, sa vypracováva len pre tie vyučovacie predmety, v ktorých má žiak 

problémy vyplývajúce zo sociálnych a kultúrnych hendikepov, prípadne potrebuje iné úpravy. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať a 

doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Zmeny je 



 

21 

 

potrebné konzultovať so všetkými zainteresovanými odborníkmi a oboznámiť s nimi zákonného 

zástupcu žiaka. Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, triedny 

učiteľ, špeciálny pedagóg a zákonný zástupca žiaka. 

 

Hodnotenie a klasifikácia (Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie): v 

procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt, rešpektuje 

práva žiaka a humánne sa k nemu správa. Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom 

procese sú najmä učebné výsledky žiaka v súlade s požiadavkami vymedzenými v UO, 

osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných 

osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka. Pri overovaní vedomostí žiaka je potrebné 

hľadať také spôsoby, ktorými zistíme skutočné vedomosti a zručnosti žiaka nevyrušíme ho 

pritom v práci. Odporúčame, aby v IVVP bolo uvedené, čo bude mať žiak napísané v doložke 

vysvedčenia. 

 

Spolupráca s rodičmi: rodič má právo vybrať formu vzdelávania pre svoje dieťa, má však 

ajpovinnosť spolupracovať so školou, oznamovať zmeny v správaní svojho dieťaťa a 

zabezpečovať intervenciu, ktorú nemôže realizovať škola (rehabilitácia). Keďže v škole nie je 

školský špeciálny pedagóg, rodič zabezpečí terapeutické a kompenzačné cvičenia na 

odbornom pracovisku (CPPPaP vSabinove, CŠPP vLipanoch,Centrum 

špeciálnopedagogického poradenstva- telesné postihnutie, Opatovská cesta Košice, 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva so zameraním na zrakovo postihnutých 

Levoča) . Vhodné je uviesť, ako budú rodičia pomáhať žiakovi pri príprave na 

vyučovanie,akým spôsobom a ako často budú komunikovať s triednym učiteľom, ďalšími 

učiteľmi. 

 

Kontrola a vyhodnotenie IVVP: splnenie, či nesplnenie úloh, či žiak napreduje, či súpostupy 

efektívne, či nezlyháva v niektorom predmete. Vyhodnotenie a kontrola plnenia sú realizované 

štvrťročne na hodnotiacej PR, doložené písomne, zaznamenané v zápisnici. Ak sa zistí, že žiak 

má problémy a IVVP neplní, je potrebné plán prehodnotiť a prepracovať. 

 

Práva a povinnosti účastníkov integrácie upravuje § 144 zákona č. 245/2008 Z. z., žiak má 

právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie, zdravotný stav 

v rozsahu ustanovenom v citovanom zákone, na poskytovanie poradenstva a služieb 

spojených s výchovou a vzdelávaním, na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho 

veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, na 

výchovu a vzdelávanie s využitím špecifickým foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho 

potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré tútovýchovu a vzdelávanie 

umožňujú, používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice, didaktické a kompenzačné 
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pomôcky. 

 

Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) 

 

Vysvetlenie: výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP ako žiakov so ŠVVP nie je klasickou 
integráciou ako výchova a vzdelávanie ostatných integrovaných žiakov so zdravotným 
znevýhodnením (žiak so zdravotným postihnutím, žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s 
vývinovými poruchami, žiak s poruchou správania), žiak s nadaním.  
Žiaci zo SZP majú vytvorené podmienky vo výchove a vzdelávaní ako v špecializovanej triede. 
Prioritným dôvodom vytvárania individuálnych podmienok v ich výchove avzdelávaní sú 
ich edukačné potreby, nie ekonomické.  
Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa uskutočňuje podľa 
školského zákona s využitím špecifických metód a foriem (§ 107 ods. 1 školského zákona). 
Pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa 
vytvárajú individuálne podmienky:  
Špecifické podmienky pre vzdelávanie detí zo SZP:  

➢ zabezpečiť pred vstupom do základnej školy testovanie školskej spôsobilosti výlučne  
➢ pedagogicko-psychologickými poradňami na základe sociálno-kultúrne nezávislých 

testov školskej spôsobilosti pre 6 – 7 ročné deti, ktoré rešpektujú špecifiká v oblasti 
poznania a skúseností detí so sociálne znevýhodneného prostredia, najmä u detí z 
prostredia národnostných menšín,  

➢ prispôsobiť úrovni dieťaťa obsah a metódy vzdelávania v nultom ročníku s cieľom 
dosiahnuť kompenzáciu deficitu,  

➢ odporúčané metódy vzdelávania: 
čítanie ako učebná stratégia (SQ3R, PLAN, KWL, RAP, REAP, Porovnaj – 
Rozlíš, 3 – 2  

– 1), hravé zážitkové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, písanie ako 
nástroj myslenia, KRAFTS, zhlukovanie, pojmové mapovanie, 
brainwriting, cinquain, akrostich, Vennov diagram, cubing, T- schéma, 
voľné písanie...  

➢ znížiť počet žiakov v bežnej triede, aby sa umožnila sa vyššia miera individuálneho 
prístupu k žiakovi,  

➢ realizovať celodenný výchovný systém s možnosťou zmysluplného trávenia voľného 
času a pomoci pri príprave na vyučovanie,  

➢ zabezpečiť asistenta učiteľa, ktorý v prípade detí zo zmiešaného národnostného 
prostredia ovláda aj ich materinský jazyk,  

➢ vytvoriť atraktívne edukačné prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové 
špecifiká detí zo SZP,  

➢ pri vytváraní školských vzdelávacích programov zohľadňovať sociálne a kultúrne 
prostredie a potreby detí zo SZP,  

➢ realizovať programy orientované na zlepšenie spolupráce rodičov (predovšetkým 
rómskych) detí so základnou školou,  

➢ zabezpečiť spoluprácu s neformálnymi komunitnými centrami, ktoré sa zaoberajú 
vzdelávaním detí vrátane materských centier pre budúce matky a matky s deťmi,  

➢ podporiť vzdelávacie programy multikultúrnej výchovy a výchovy proti predsudkom a 
programy implementovať ako súčasť školského vzdelávacieho programu.  

➢ podporiť vzdelávanie pedagógov vedúcej k inklúzii žiakov z MRK 
Ďalšie podmienky  
➢ personálne podmienky: pedagóg cielene pripravený na vzdelávanie detí zo SZP, 

spolupráca so špecialistami – špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd, terapeut, asistent 
učiteľa a iní odborníci,  

➢ materiálne podmienky: špeciálne doplnkové učebné pomôcky, učebnice, pracovné listy, 
prípadne iné pomôcky,  

➢ odborné a organizačné podmienky: včasná špeciálno-pedagogická, psychologická a 
sociálna diagnostika, špeciálne metódy a formy vzdelávania – individuálna a skupinová 
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práca, kooperatívne učenie, špecifické vyučovacie predmety, vzdelávanie podľa 
individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, spolupráca s poradenskými  
zariadeniami. 

 
Žiaci zo SZP so ŠVVP sú žiaci, ktorí  
➢ boli vyšetrení v CPPPaP (CŠPP), zistilo sa, že majú špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby,  
➢ škola im venuje osobitnú starostlivosť podľa odporúčaní centra: 
➢ ak majú ŠVVP z dôvodu nerozvinutých funkcií vplyvom SZP, vzdelávajú sa v  
- nultom ročníku, 
- špecializovanej triede, 
- bežnej triede podľa IVVP, 
 
➢ ak majú ŠVVP z dôvodu zdravotného znevýhodnenia (napr. mentálneho postihnutia), 
vzdelávajú sa v  
- špeciálnej škole podľa druhu zdravotného znevýhodnenia (napr. v ŠZŠ), - 
špeciálnej triede,  
- bežnej triede formou školskej integrácie (podľa IVVP), 
(môžu sa vzdelávať aj v bežnej triede bez úprav, ak si rodičia integráciu neprajú). 

 
  
Žiaci v hraničnom pásme mentálnej retardácie nie sú žiakmi so špeciálnymi 
výchovnovzdelávacími  
potrebami. Nemôžu byť zaraďovaní do špeciálnych škôl alebo tried pre mentálne postihnutých 
žiakov ani byť v tomto zmysle individuálne integrovaní ......je možné týchto  
žiakov vzdelávať v špecializovaných triedach základných škôl (2.1.1 Školská 
integráciažiakov so ŠVVP bod 10 POP 2007/2008). 

 
ZŠ venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia v záujme zlepšenia ich 
dochádzky a školskej úspešnosti, spolupracuje so zriaďovateľom, OÚ v Olejníkove, rodičmi a 
miestnou komunitou,  
asistentmi učiteľa, spolupracuje s MPC v alokovanom pracovisku Prešov a jeho Rómskym 
vzdelávacím, informačným, poradenským a dokumentačným centrom Prešov (ROCEPO). 
 
Pri starostlivosti o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia dôsledne vykonáva 

Diagnostické vyšetrenia. 
 
Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov so SZP používa na 
úhradu nákladov  
➢ na mzdy asistentov učiteľa pre žiakov zo SZP na sociálne poistenie a poistného na povinné 
verejné zdravotné poistenie,  
➢ na vybavenie miestnosti určenej na prípravu žiakov zo SZP na vyučovanie 
➢ didaktickou technikou, 
➢ učebnými pomôckami, 
➢ kompenzačnými pomôckami, 
➢ spojených s účasťou žiakov na aktivitách podľa osobitného predpisu,  
➢ spojených so vzdelávaním žiakov v špecializovaných triedach, 
➢ spojených so zabránením prenosu nákazy prenosného ochorenia, ktorým je pedikulóza 
 
Edukácia detí a žiakov so ZZ sa chápe ako celoživotný proces, ktorý je pre nich hlavnou a 
najúčinnejšou terapiou a formou ich socializácie a inklúzie do spoločnosti. ZŠ informuje 
zákonného zástupcu o možnosti vzdelávania žiaka so ZZ vopred (integrácia, špeciálna trieda) 
a zároveň informuje o možnosti prípravy žiaka na budúce povolanie ďalším štúdiom na SŠ. 
Poskytovanie aktuálnych informácií ZŠ umožňuje program KomposyT, ktorého 
cieľom je podporiť sociálnu inklúziu osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k získavaniu zručností potrebných na trhu práce a 
podporiť ďalšie vzdelávanie osôb pracujúcich v oblasti ich integrácie do spoločnosti. 
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Ľudské zdroje inkluzívnej pedagogiky: 

 

 Osoba Charakteristika 

 Rodič Poskytuje všestrannú starostlivosť, prvý 
   vychovávateľ. Poznanie potrieb, oddanosť, 
   záujem,  obhajoba práv, podpora. 

 Triedny učiteľ Poskytuje starostlivosť v triede, poskytuje 
   vzdelanie, 
   odborné vedomosti, pozorovacie a 
   plánovacie 
   schopnosti, tvorca triednej klímy, tvorca 
   IVVP, spolupráca so psychológom 
   a špeciálnym pedagógom z CPPPaP, CŠPP. 

 Lekár Zdravotnícka starostlivosť. 

 Psychológ, špeciálny pedagóg, iný terapeut Špeciálna podpora, terapeutické intervencie. 
   Pozná zdravotný a psychický stav klienta, 
   špeciálne vedomosti a schopnosti. 
   Poradenské zariadenia neurčujú iba 
   diagnózu, ale navrhnú 
   spôsoby vzdelávania, odborné postupy, 
   poskytujú dieťaťu pravidelné reedukačné 
   služby, spolupracujú pri profesijnej orientácii 
   žiaka, poskytujú odborné 
   rady a konzultácie tak učiteľom, ako aj 
   rodičom. 

 Výchovný poradca Metodika, sociálne vedomosti, koordinácia 
   učiteľov, zdroje informácií. 

 Asistent učiteľa Poskytuje pomoc v triede, osobný vzťah- 
   pomáha prekonávať bariéry. 

 Ostatní  učitelia-   členovia  pedagogického Odbornosť, kolegiálna podpora, nezávislý 
 zboru pohľad. 
    

 Riaditeľ Podpora, odbornosť, rozhoduje o dostupných 
   prostriedkoch a možnostiach vzdelávania 
   žiaka zo ŠVVP. 

 Žiaci Veková blízkosť, porozumenie, záujem, 
   spoločné učenie. 
    

 

 

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



 

 

 

 

Prehľad prierezových tém:   
Environmentálna výchova  
Mediálna výchova 
Ochrana života a zdravia  
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 
Multikultúrna výchova 
Osobnostný a sociálny rozvoj 
 

 
Environmentálna výchova 
 
Environmentálna výchova sa ako prierezová téma prelína všetkými predmetmi, ale najmä 

vecným učením, vlastivedou, pracovným vyučovaním. Umožňuje žiakom získať vedomosti, 

zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité 

pre trvalo udržateľný život na Zemi. Vedie ich na veku primeranej úrovni ku komplexnému 

pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia. Dôležité je, aby 

žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu 

jednoduchými (primeranými a vhodnými) činnosťami – chrániť rastliny, mať kladný vzťah k 

domácim zvieratám a pod. 

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 
➢ získať vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu 

jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané 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. 

 
 
Aktivity: Deň Zeme, Deň vody, Mesiac lesov, zber vrchnákov z PET fliaš, zber obalovmlieka, 

elektroodpad, Úžasný deň- turistika a zber odpadkov 

Predmet: Vecné učenie ,vlastiveda , biológia, telesná a športová výchova 

 

Mediálna výchova  
Médiá predstavujú významný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a socializáciu detí. Stali 

sa integrálnou súčasťou ich života, pričom si neuvedomujú dostatočne ich vplyv. Hlavným 

cieľom mediálnej výchovy je položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a postupne 

zvyšovať úroveň schopností kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu 

mediálnych obsahov. Mediálna výchova dáva žiakom príležitosť a priestor na základnú 

orientáciu v mediálnom svete, osvojenie si stratégií zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, 

ako aj osvojenie si kritického a bezpečného prístupu pri ich využívaní na veku primeranej 

úrovni. Dôležitou úlohou mediálnej výchovy je vychádzať z bezprostredných skúseností žiakov 

s médiami a vytvoriť pre žiakov príležitosti na ich spracovanie. 



 

 

 

 

Cieľom je: 

➢ lepšie porozumieť pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom 
orientovať  

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

➢ dokázať si uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich 
zodpovedným prístupom eliminovať,  

➢ tvoriť mediálne produkty 
 

Predmet: Informatika, SJL 
Aktivity: Hviezdoslavov Kubín 
 
Ochrana života a zdravia  
Zámerom prierezovej témy Ochrana života a zdravia je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia 

a života, tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, 

zručností v sebaochrane, poskytovania pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Na 

veku primeranej úrovni integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý 

životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách. 

Realizuje sa prostredníctvom vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, vecné 

učenie , vlastiveda, výtvarná výchova, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania 

– didaktických hier.  

Cieľom je: 

➢ poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky,  
➢ osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípad 

ohrozenia zdravia a života,  

➢ formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti 
organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií.  

  

Predmet: Biológia , telesná a športová výchova, výtvarná  výchova, vlastiveda, vecné učenie   
 
 

Aktivity: Športom upevňujeme zdravie, Deň slnka-pri hre vonku je veselo, Európsky 

týždeňšportu, Beh zdravia, Ukážka byliniek- ochutnávka čaju, korčuľovanie, Deň mlieka, 

Hovorme o jedle, Kampaň- odstráň obezitu , Svetový deň výživy, Svetový deň zdravia 

 
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  
Prierezová téma Regionálna výchova a 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 Slovenska. Poznanie svojho regiónu, jeho 

kultúrneho a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a postupnému 

rozvíjaniu historického vedomia žiakov. Regionálna výchova a ľudová kultúra je súčasťou 

obsahu všetkých povinných predmetov, najmä vecné učenie , biológia , vlastivedy, 

slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy. Vhodnými formami sú 

tiež projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod.  

Cieľom je: 



 

 

 

 

➢ vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho 
regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva 

našich predkov 
➢  oboznámiť žiakov s históriou, tradíciami a kultúrou vlastnej obce, jej flórou a faunou 

 
Predmet: Hudobná výchova, vlastiveda, výtvarná výchova  
Aktivity: Mesiac úcty k starším, Vianočná besiedka, Deň matiek, Tvorivé dielne, Deň Rómov 
 

 

Multikultúrna výchova  
S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym charakterom 

slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v 

rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Žiaci sú každodenne vystavení 

rôznym kultúrnym vplyvom a dostávajú sa do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr. 

Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií sa naučia 

rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne 

komunikovať a spolupracovať. Pri realizácii Multikultúrnej výchovy sa odporúča využívať také 

didaktické postupy a metódy, ktoré neučia stierať medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich a 

akceptovať, ako aj rešpektovať ľudské práva. 

Cieľom je: 

➢ výchovné pôsobenie zamerať na rozvoj chápania iných kultúr, akceptovanie iných 
kultúr, rozvoj medziľudskej tolerancie, spoznávanie iných kultúr a emocionálne 
pochopenie inej kultúry,  

➢ dosiahnuť rovnoprávny prístup ku všetkým žiakom, pochádzajúcim z najrôznejšieho 
kultúrneho a sociálneho prostredia.  

➢ viesť žiakov k uvedomeniu si povahy vlastného socio - kultúrneho prostredia  
➢ podporiť rozvoj kultúrnej gramotnosti žiaka  
➢ viesť žiakov k chápaniu, aké miesto majú hodnoty vlastného kultúrneho prostredia 

medzi univerzálnymi ľudskými hodnotami  
➢ podporovať sebavedomie žiakov a schopnosti uplatniť sa vo vlastnej skupine vyvážene 

so schopnosťami spolupracovať s deťmi z iných skupín  
➢ poskytovať dostatok podnetov pre zážitok rôznorodosti ľudského sveta, podnecovať 

záujem o okolie  
➢ podnecovať zvedavosť o odlišné kultúry v blízkom okolí 
➢ rozvíjať sebareflexiu a klásť základy kritického myslenia vo vzťahu k vlastnej aj k 

cudzím kultúram  
➢ rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou a motivovať ich k aktívnemu   

 
Predmet: Hudobná výchova, výtvarná výchova, občianska náuka , pracovné  vyučovanie   
Aktivity: Integrácia, Nestville Park- múzeum remesiel, Miss Róma, Karneval , Hviezdoslavov 
Kubín Šarkaniáda, Vianočná burza 
 
 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

(OSR) sa prelína celým vzdelávaním. Jej cieľom je prispieť ku komplexnému osobnostnému 

rastu žiaka a rozvoju jeho životných zručností. Uplatňovaním tejto prierezovej témy sa vytvára 

prostredie pre podporu individuality a zdravého sebavedomia žiaka na jednej strane a rozvoj 

zmyslu pre spoločnosť založenej na rovnosti a tolerancii na druhej strane.  



 

 

 

 

Cieľom jej  uplatňovania je nasmerovať žiakov k: 

➢ porozumeniu sebe a iným  
➢ získavaniu pozitívneho postoja k sebe a druhým 
➢ zvládaniu vlastného správania  
➢ formovaniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej  
➢ rozvíjaniu základných zručností komunikácie a vzájomnej spolupráce  
➢ získaniu základných sociálnych zručnosti pre riešenie rôznych situácií 
➢ akceptácii rôznych typov ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov 
➢ uplatňovaniu základných princípov zdravého životného štýlu a nerizikového 

správania v každodennom živote 
 

Predmet:    Občianska náuka  
Aktivity:     Beseda- prevencia pred šikanovaním, Výchovný koncert-protidrogová   
                   tematika, Deň tolerancie 

 
 
 
 
Poznámka: Učebné  osnovy  sú k nahliadnutiu  v riaditeľni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


