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INOVOVANÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 

ŽIAKOV  

S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO 

POSTIHNUTIA VARIANT A 

ISCED 1 

 primárne vzdelávanie  

Stará škola učila slová a pojmy, 

názorná škola učí názornému rozpoznávaniu... 

Stará škola cvičila slovnú pamäť, 

nová škola myslí na rozvoj človeka. 

Stará škola potlačovala rozum, 

nová škola rozum rozvíja... 

Stará škola bola školou učenia, 

nová je školou činu. 

 

A. Diesterweg 

 
...aby naša škola takou školou bola... 

  



A) Všeobecné údaje 

1. Názov vzdelávacieho programu 

Vzdelávací program: Škola pre všetkých 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

variant A (ďalej „ISCED 1 MP variant A“) 

Dĺžka štúdia: 9 rokov 

Vyučovací jazyk: slovenský  

Študijná forma: denná  

Druh školy: štátna  

Vyučovací jazyk: slovenský 

2. Predkladateľ programu 

Predkladateľ: Základná škola, Hlavná 165, Valaliky 

Názov školy: Základná škola, Hlavná 165, Valaliky 

Adresa: Hlavná 165, 044 13 Valaliky 

IČO: 31 953 158 

Riaditeľ školy: Mgr. Katarína Sýkorová 

Koordinátor: Mgr. Jaroslava Jesenská 

Ďalšie kontakty: www.zsvalaliky.sk 

E- mail: zsvalaliky@gmail.com 

Telefón: 055/ 309 98 885 

3. Zriaďovateľ školy 

Zriaďovateľ: Obec Valaliky 

Adresa: Poľná 8, 044 13Valaliky 

Kontakty: 055/ 699 9 804 

www.valaliky.sk 

E- mail: obec@valaliky.sk 

Zástupca zriaďovateľa: starosta obce Ing. Štefan Petrík 

4. Platnosť programového dokumentu 

Platnosť dokumentu: 

Dátum prerokovania v pedagogickej rade :  

 

 

 

Mgr. Katarína Sýkorová 

 

http://www.zsvalaliky.sk/
mailto:zsvalaliky@gmail.com
http://www.valaliky.sk/


5. Charakteristika školy 

Veľkosť školy 

Základná škola, Hlavná 165, Valaliky je plnoorganizovaná základná škola s deviatimi 

postupovými ročníkmi.  

Na prvom a druhom stupni je spravidla po dvoch paralelných triedach. Kapacita školy je 700 

žiakov. Tvoria ju 3 pavilóny s telocvičňou a školským klubom detí. Škola je umiestnená  

v centre obce pri hlavnej ceste. V jej blízkosti je park, obecný úrad, zdravotné stredisko, 

dopravné ihrisko, kostol Všetkých svätých, materská škôlka. 

Pri škole je autobusová zastávka na  obce Kokšov-Bakša a Geča v oboch smeroch. Žiaci, 

zamestnanci aj verejnosť využívajú pri dochádzke do školy cyklistický chodník obce 

Valaliky.  

Charakteristika žiakov 

Základná škola je spádovou školou pre deti obce Valaliky, Geča a Kokšov-Bakša. Priemerný 

počet žiakov, ktorí navštevujú školu sa pohybuje v posledných rokoch okolo 450 žiakov. 

Škola má aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami(ŠVVP), ktorí sú 

vzdelávaní formou integrovaného vzdelávania v podmienkach bežnej triedy základnej školy.  

Základná škola podľa § 94 ods. 2 písm. a) a podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., ktorá 

vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s 

iným postihnutím sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia. Naša škola 

vzdeláva žiakov s variantom  A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Pre 

týchto žiakov sme zriadili špeciálne triedy. 

Našu školu navštevujú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pre týchto žiakov 

vytvárame vhodné podmienky k úspešnému vstupu na základnú školu, preto sme  zriadili aj 

nultý ročník a úzko spolupracujeme so sociálnym odborom obce Valaliky a Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.  

  

 

Charakteristika pedagogického zboru 

 

Pedagogický zbor učiteľov má približne 35 zamestnancov, 11 prevádzkových zamestnancov 

podľa konkrétnej presnej potreby v danom školskom roku a podľa počtu žiakov. Pedagogický 

zbor dotvárajú výchovný poradca a v špeciálnych triedach učia špeciálni pedagógovia. 

Tvoria ho učitelia s veľkou prevahou žien, od mladých absolventov a začínajúcich pedagógov 

až po skúsených kolegov s druhou atestáciou. Pedagogický zbor je kvalifikovaný. Niektorí 

kolegovia si rozširujú aprobácie v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania  

a s profiláciou a potrebou školy.  

Škola úzko spolupracuje s obcou a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie, ktorá  vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, terapie 

a prevencie žiakom s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 



B) Charakteristika Školského vzdelávacieho programu 

ISCED1 MP variant A 
 

6. Školský stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním 

ŠkVP ISCED 1 MP variant A 

 

Organizácia prijímacieho konania 

 

Podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím určuje § 7 ods. 1  

až 4 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.  

 

Do špeciálnej triedy sa prijímajú žiaci na základe žiadosti zákonného zástupcu. Pred prijatím 

žiaka so zdravotným znevýhodnením do školy zariadenie výchovného poradenstva a 

prevencie vykoná diagnostické vyšetrenie žiaka; to je súčasťou podkladov na rozhodnutie o 

prijatí žiaka do školy. 

 

Stupeň vzdelania  

 

Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím podľa 

§ 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. žiak získa primárne vzdelanie.  Na vysvedčení 

posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne: „Žiak (žiačka) 

získal (získala) primárny stupeň vzdelania“. 

 

 Doklady o získanom vzdelaní 

 

Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. Doklad o získanom vzdelaní sa vedie  

v štátnom jazyku a vydáva sa na predpísaných tlačivách schválených ministerstvom školstva.  

 

Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky 

 

Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej 

dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania podľa  zákona   245/2008 Z. z. (školský 

zákon)   alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok 

veku.  

Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku, uvedú sa aj  údaje o ukončení povinnej školskej 

dochádzky nasledovne: „Žiak (žiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku“. 

 

7. Stratégia školy a vymedzenie jej poslania, funkcie a cieľov 

ISCED1 MP variant A 

Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi: 

 

a) získať vzdelanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Škola pre všetkých“, 

b) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, využívania 

informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom 

jazyku, matematickej gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a 

technológií,  



k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie, občianske kompetencie, podnikateľské 

schopnosti a kultúrne kompetencie, 

c) naučiť sa správne  identifikovať a analyzovať problémy,  navrhovať ich riešenia a vedieť 

ich riešiť, 

d) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne 

poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich  

s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce, 

e) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a 

tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej 

vlastnej kultúre, 

f) získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie, 

g) pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a 

znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými  a 

etnickými skupinami a náboženskej tolerancie, 

h) naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v 

skupine a preberať na seba zodpovednosť, 

i) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie, 

chrániť životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty. 

 

8. Profilácia školy ISCED1 MP variant A 
  

a) Poskytovať kvalitné vzdelávanie primárneho vzdelávania zameraného na aktívne 

spôsobilosti žiakov. 

b) Rozvíjať komunikačné spôsobilosti žiakov v slovenskom jazyku a v sociálnych vzťahoch. 

c) Rozvíjať individuálne schopnosti žiakov v jednotlivých ročníkoch a napomáhať im v ich 

profesijnej orientácii. 

d) Umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť  

pri ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote. 

e) Podporovať rozvíjanie pohybových spôsobilostí žiakov v školských a mimoškolských 

aktivitách. 

f) Viesť žiakov k využívaniu komunikačných a informačných technológií, podporovať 

zavádzanie a využívanie výpočtovej techniky do všetkých predmetov, podporovať výučbu 

na počítačoch a ich využívanie.  

g) Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu a uplatňovaniu princípov environmentálnej 

výchovy. 

h) Pomáhať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ich vzdelávaní  

a uplatnení sa. 

 

 

9. Profil absolventa školského stupňa 
 

 

Profil absolventa – vzdelanostný model absolventa nižšieho sekundárneho stupňa 

 

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

 

a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 



 vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho 

narušenej komunikačnej schopnosti, 

 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), 

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

 je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

 rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne, 

 je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom, 

 rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne 

reagovať podľa svojich možností, 

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie, 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikultúrne 

odlišnosti detí a dospelých, 

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

 preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny, 

 nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi 

harmonické vzťahy, 

 

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

 dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných 

úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie, 

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

 chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať 

vzťahy medzi predmetmi a javmi, 

 má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby 

ochraňovať prírodu pre budúce generácie, 

 

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

 prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, 

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, 

 využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií,  

z médií a internetu, 

 vie používať vyučovacie programy, 

 chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT, 

 

d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa  

 dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho, 



 získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach, 

 uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce, 

 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

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

 

e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej 

úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie, 

 dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému, 

 v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc, 

 

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

 uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti, 

 dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí, 

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

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

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

 dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

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

 uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym 

trávením voľného času, 

 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním 

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

 

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

kultúry 

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

 dokáže pomenovať základné druhy umenia, 

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

rešpektuje vkus iných ľudí, 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

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

 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.



10. Školský učebný plán ISCED1 MP variant A 
 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ 

ročník 

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

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk 

a  literatúra 
8 8 7+1 6+1 6+1 5+2 5+2 5+2 

Príroda 

a spoločnosť 

vecné učenie 1+1 1+1   
 

   

vlastiveda 
 

 2 2 3    

Človek 

a príroda 

fyzika 
 

   
 

1 1 1 

chémia 
 

   
 

  1 

biológia 
 

   
 

1 1 1 

Človek 

a spoločnosť 

dejepis 
 

   
 

1 1 1 

geografia 
 

   
 

1 1 1 

občianska  

náuka  
   

 
1 1 1 

Človek 

a hodnoty 

etická výchova 

/náboženská 

výchova 
 

  1 1 1 1 1 

Matematika a 

práca 

s informáciami 

matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 

informatika 
 

  1 1 1 1 1 

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie 
2+1 3+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 

Umenie 

a kultúra 

výtvarná 

výchova 
1+1 1+1 1+1 1+1 1 1 1 1 

hudobná 

výchova 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Zdravie 

a pohyb 

telesná a 

športová 

výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Spolu 
 

23 24 25 26 26 28 28 29 

 

 

 

 

 



Využitie voliteľného počtu hodín 

2. ročník: Matematika -1 vyučovacia hodina, 1 vyučovacia hodina, Vecné učenie - 1 

vyučovacia hodina, Pracovné vyučovanie - 1 vyučovacia hodina, Výtvarná výchova - 1 

vyučovacia hodina 

3.ročník: Matematika -1 vyučovacia hodina, Vecné učenie – 1 vyučovacia hodina, Pracovné 

vyučovanie - 1 vyučovacia hodina, Výtvarná výchova - 1 vyučovacia hodina 

4. ročník: Slovenský jazyk a literatúra - 1 vyučovacia hodina, Matematika -1 vyučovacia 

hodina, Pracovné vyučovanie - 1 vyučovacia hodina, Výtvarná výchova - 1 vyučovacia hodina 

5. ročník: Slovenský jazyk a literatúra - 1 vyučovacia hodina, Matematika -1 vyučovacia 

hodina, Výtvarná výchova -1 vyučovacia hodina, Pracovné vyučovanie - 1 vyučovacia hodina 

6. ročník: Slovenský jazyk a literatúra - 1 vyučovacia hodina, Matematika -1 vyučovacia 

hodina, Pracovné vyučovanie - 1 vyučovacia hodina 

7. ročník: Slovenský jazyk a literatúra - 2 vyučovacie hodiny, Matematika -1 vyučovacia 

hodina, Pracovné vyučovanie - 1 vyučovacia hodina 

8. ročník: Slovenský jazyk a literatúra - 2 vyučovacie hodiny, Matematika -1 vyučovacia 

hodina, Pracovné vyučovanie - 1 vyučovacia hodina 

9. ročník: Slovenský jazyk a literatúra - 2 vyučovacie hodiny, Matematika -1 vyučovacia 

hodina, Pracovné vyučovanie - 1 vyučovacia hodina 

 

11.  Učebné osnovy každého vyučovacieho predmetu a jeho 

rozšíreného obsahu 

 
1. Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím 

pre primárne vzdelávanie. 

 

2. V nižšie uvedených vyučovacích predmetoch sa zvyšuje časová dotácia, ktorých učebné 

osnovy sú totožné so vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím pre 

primárne vzdelávanie pre príslušný predmet. Pri nich sa uvádza zmena kvality výkonu 

predmetu. 

 

2. ročník: 

 Matematika -1 vyučovacia hodina: 

- jednoduché slovné úlohy 
- vedieť formulovať odpovede 
Vecné učenie - 1 vyučovacia hodina: 

- rozlišovanie cien v obchode 

- poznávanie hodnoty peňazí 

 Pracovné vyučovanie - 1 vyučovacia hodina: 

- poznávanie pracovných činností a zručností v konkrétnych povolaniach 

Výtvarná výchova - 1 vyučovacia hodina: 

- rozvoj motoriky ruky používaním netradičných techník 

 

3.ročník: 

Matematika -1 vyučovacia hodina: 

Vecné učenie – 1 vyučovacia hodina 

Pracovné vyučovanie - 1 vyučovacia hodina 

Výtvarná výchova - 1 vyučovacia hodina 

 

4. ročník: 

Slovenský jazyk a literatúra - 1 vyučovacia hodina: 



- v jazykovej zložke precvičovanie gramatickosti prejavu a správnej výslovnosti slov  

- v literárnej zložke precvičovanie čítania s porozumením 

Matematika -1 vyučovacia hodina: 

- riešenie slovných úloh: riešenie a správnosť odpovede 
Pracovné vyučovanie - 1 vyučovacia hodina: 

- rozvoj motoriky ruky, tvorba predmetov na bežné použitie.  

Výtvarná výchova - 1 vyučovacia hodina: 

- rozvíjanie schopností vyjadriť činnosti kresbou, maľbou 

 

5. ročník: 

Slovenský jazyk a literatúra - 1 vyučovacia hodina 

Matematika -1 vyučovacia hodina 

Výtvarná výchova  -1 vyučovacia hodina 

Pracovné vyučovanie - 1 vyučovacia hodina 

 

6. ročník: 

Slovenský jazyk a literatúra - 1 vyučovacia hodina: 

- v  jazykovej zložke rozbor prečítaného textu 

- v literárnej zložke čítanie s porozumením.  

Matematika -1 vyučovacia hodina: 

- precvičovanie rysovania, používanie pravítka, riešenie slovných úloh.  

Pracovné vyučovanie - 1 vyučovacia hodina: 

- rozvoj schopnosti pracovať s financiami, tvorba rodinného rozpočtu, nakupovanie.   

7. ročník: 

Slovenský jazyk a literatúra - 2 vyučovacie hodiny: 

– v jazykovej zložke- nácvik správneho písania a spisovného vyslovovania slov,   

– v literárnej zložke – precvičovanie čítania s porozumením a rozvoj rečovej kultúry 

Matematika -1 vyučovacia hodina: 

– upevňovanie písomného delenia jednociferným deliteľom bez zvyšku a so zvyškom, 

riešenie slovných úloh z praxe 

Pracovné vyučovanie - 1 vyučovacia hodina: 

– práce s rozličným a netradičným (odpadovým) materiálom, získavanie základných 

informácií o povolaniach v jednotlivých oblastiach 

 

8. ročník: 

Slovenský jazyk a literatúra - 2 vyučovacie hodiny: 

– v jazykovej zložke- tvorba súvislých ústnych prejavov a vo formách spoločenského styku. 

– v literárnej zložke – orientácia v prečítanom literárnom diele, v deji, v postavách  

a prostredí, reprodukcia obsahu, rozvíjanie záujmu žiakov o mimoškolské čítanie, knihy, 

časopisy, noviny. 

Matematika -1 vyučovacia hodina: 

– využívanie spôsobov kontroly správnosti výpočtu súčtu alebo rozdielu, 

– precvičovanie techniky počítania a upevňovanie osvojeného učiva 

Pracovné vyučovanie - 1 vyučovacia hodina: 

– práce s rozličným a netradičným (odpadovým) materiálom, 

– získavanie základných informácií o povolaniach v jednotlivých oblastiach, 

 

9. ročník: 

Slovenský jazyk a literatúra - 2 vyučovacie hodiny: 



– v jazykovej zložke - nácvik pravopisu ohybných slovných druhov,  

– docvičovanie a utvrdzovanie zručnosti správne písať „i“ a „y“ po mäkkých, tvrdých  

a obojakých spoluhláskach, 

–  precvičovanie všetkých foriem spoločenského styku 

– literárnej zložke  - výcvik čítania a ústneho vyjadrovania sa 

Matematika -1 vyučovacia hodina: 

– prehĺbenie poznatkov z matematiky so zameraním na prax a profesionálnu prípravu 

– riešenie slovných úloh a príkladov z praxe 

Pracovné vyučovanie – 1 vyučovacia hodina: 

– vychádzky - poznávanie práce dospelých na rozličných pracoviskách a posilňovanie 

spojenie pracovného vyučovania so životom 

 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v TVVP 

jednotlivých predmetov. 
Didaktické hry v prírode (DH) v 1. – 9. ročníku sa konajú v prírode  raz v roku v trvaní 4 

hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 – 4 hodín 

podľa náročnosti plánovaných činností. 

 



12. Personálne zabezpečenie školy 

 

 

 

 

 

 

 

Personálne zabezpečenie primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia variant A 

Pedagogickí zamestnanci primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia variant A na výkon svojej práce spĺňajú 

kvalifikačné požiadavky. Svojím pôsobením na škole preukazujú odborné pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri 

pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy a udržaní neformálnej disciplíny. 

Pravidelne sa zúčastňujú vzdelávaní podľa potreby školského vzdelávacieho programu. Tieto vzdelávania majú za cieľ pripravovať 

pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a zároveň ich 

pripravovať na výkon špecializovaných funkcií.  

O príjemné a čisté prostredie na škole sa starajú technicko-hospodárski pracovníci.   

Odbornú pomoc žiakom a pedagógom škola zabezpečuje cez Centrum pedagogicko-pschychologického poradenstva a prevencie.
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13. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Priestorové a materiálno–technické podmienky školy: 

 

 12 kmeňových učební v ročníkoch 1. – 4.  

 11 kmeňových učební v ročníkoch 5. – 9. 

 1 kmeňová učebňa špeciálnej triedy  

 1 kmeňová učebňa  špecializovanej triedy  

 

 

Odborné učebne: 

 

 jazykové učebne(jedna s interaktívnou tabuľou)  

 učebňa pre výchovy (náboženská, etická, hudobná, výtvarná, umením) 

 laboratórium pre predmety chémia, biológia a fyzika  

 2 počítačové učebne s interaktívnou tabuľou 

 telocvičňa, gymnastická telocvičňa,  posilňovňa  

 učiteľská a žiacka knižnica s interaktívnou tabuľou  

 tanečná sála 

 dielňa  

 školská jedáleň– výdajňa 

 ŠKD  

 areál s množstvom zelene 

 jedno viacúčelové asfaltové ihrisko  

 multifunkčné ihrisko s umelým povrchom pri futbalovom ihrisku obce Valaliky 

 

Kmeňové a odborné učebne sú vybavené stoličkami a stolmi prispôsobené veku a výške 

žiakom, skriňami na pomôcky, tabuľami, spotrebným materiálom ako sú kriedy s utierkami 

na tabuľu a  popisovačmi. Odborné učebne sú vybavené pomôckami potrebnými na realizáciu 

školského vzdelávacieho programu, ktoré sú uskladňované v kabinetoch pri učebniach, 

interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi. Telocvičňa je zariadená športovými pomôckami 

potrebnými na realizáciu školského vzdelávacieho programu. Počítačové učebne sú 

spravované kvalifikovaným správcom siete a obnovované podľa požiadaviek školského 

vzdelávacieho programu. Na kopírovanie  pracovných listov a vytváranie doplnkového 

učebného materiálu učitelia využívajú tlačiarne a kopírovacie stroje.  Školská knižnica je 

pravidelne doplňovaná novými titulmi. Areál školy je pravidelne udržiavaný, čistený 

a upravovaný. Asfaltové ihrisko je zabezpečené pletivom. Hygienické zariadenia sú funkčné 

a pravidelne udržiavané v čistote. Žiaci 1. -  5. ročníka majú spoločné šatne podľa tried a žiaci 

6. – 9. ročníka si svoje veci ukladajú do samostatných šatňových skriniek.   

V roku 2010-2011 prebehla celková rekonštrukcia pavilónu A a B zo štrukturálnych fondov 

EU. 

 

 

 



14. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

výchove a vzdelávaní  

Priestory školy poskytujú bezpečné prostredie na vyučovanie. Sú vybavené a udržiavané  

predpísaným spôsobom. Každoročne na začiatku školského roka sa vykonávajú poučenia 

žiakov: 

 o bezpečnosti a ochrane zdravia, 

 požiarnej ochrane, 

 zásadách evakuácie žiakov. 

Poučenia vykonávajú triedni učitelia v rámci triednických hodín, ktoré sú blokovo 

zaraďované na začiatok školského roka. S pravidlami BOZP a PO sú rodičia oboznamovaní 

počas prvého stretnutia rodičovského združenia prostredníctvom triednych učiteľov. 

Evakuačné plány a schémy sú zverejnené v  spoločných priestoroch školy. Nácviky evakuácie 

budovy školy sa vykonávajú raz ročne. Na začiatku školského roka sa vykonávajú poučenia 

žiakov o pravidlách práce v odborných učebniach. Tieto poučenia zabezpečujú vyučujúci a sú 

zverejnené v písomnej 

podobe v jednotlivých odborných učebniach. Na chodbách v školskej jedálni je vykonávaný 

dozor nad žiakmi kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami. 

Úvodné hodiny telesnej výchovy v každej triede sú zamerané na poučenie žiakov o pravidlách 

správania sa v priestoroch vyčlenených na telesnú výchovu.  

Pred exkurziami, výletmi a školskými akciami sú žiaci oboznamovaní s bezpečnostnými 

opatreniami počas trvania školskej akcie. Súčasťou pedagogického kolektívu v škole prírody 

je vyškolený zdravotník. Odbornú lekársku starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom 

blízkeho zdravotníckeho strediska. Za bezpečnosť počas organizovaných presunov žiakov 

mimo školského areálu zodpovedá organizátor, prípadne pedagogický vedúci presunu. 

Školenia zamerané na ochranu zdravia sa uskutočňujú v 5. – 9. ročníku v rámci prierezovej 

témy  Ochrana človeka a prírody a didaktických hier v 1. – 4. ročníku.  

Pôsobenie školy v oblasti bezpečnosti je orientované predovšetkým na prevenciu, ktorá má 

minimalizovať frekvenciu vzniku situácií ohrozujúcich zdravie účastníka výchovno – 

vzdelávacieho procesu. Škola vykonáva vstupné inštruktáže a pravidelné školenia svojich 

zamestnancov v tejto oblasti prostredníctvom odborného pracovníka. Školenia sa uskutočňujú 

v pravidelných ročných a dvojročných cykloch v zmysle platných zákonných predpisov. 

 

Za najrizikovejšie faktory pre žiakov, ktoré môžu znamenať zvýšené nebezpečenstvo 

ohrozenia zdravia považujeme: 

 nedodržiavanie príslušných ustanovení školského poriadku , 

 úrazy počas hodín telesnej výchovy, 

 úrazy počas prestávok. 

Poskytovanie prvej pomoci je materiálne zabezpečené zdravotníckymi pomôckami, ktoré sa 

nachádzajú v zborovni školy a kabinete učiteľov telesnej výchovy. 

Dôležité telefónne čísla pre prípad súrnej zdravotníckej pomoci a havarijného stavu sú 

zverejnené na verejne prístupných miestach. Havarijné stavy sa hlásia zamestnancovi školy na 

vrátnici. 

  



15. Systém hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Hodnotenie žiakov má informatívnu, motivačnú a korekčnú funkciu. Žiak sa hodnotí 

priebežne a celkovo. Škola rozlišuje hodnotenie získaných kompetencií od hodnotenia 

správania. Hodnotenie prospechu žiakov sa vykonáva na základe spoločných kritérií dvomi 

formami – klasifikáciou a slovným hodnotením. S týmito kritériami sú žiaci a rodičia 

oboznámení na začiatku školského roka.  

 

a) Hodnotenie klasifikáciou je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú 

v jednotlivých vyučovacích predmetoch určenými piatimi stupňami známkou, stupňom od 1 

až 5 podľa platných kritérií na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s mentálnym postihnutím 

zjednotených na pedagogickej rade.  

Prospech žiaka  sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný. 

Prospech z jednotlivých klasifikovaných vyučovacích predmetov sa na vysvedčení, prvý až 

štvrtý ročník uvádza arabskou číslicou, na vysvedčení pre piaty až deviaty ročník sa vypíše 

slovom. 

 

b)        Slovné hodnotenie  je formou hodnotenia, ktorého výsledky v jednotlivých 

vyučovacích predmetoch sa vyjadrujú slovne štyrmi stupňami:  

a.) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

b.) dosiahol dobré výsledky,  

c.) dosiahol uspokojivé výsledky,  

d.) dosiahol neuspokojivé výsledky  

 

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:  

1 – veľmi dobré 

2 – uspokojivé 

3 – menej uspokojivé 

4 – neuspokojivé 

 

Celkové hodnotenie žiaka sa vo všetkých ročníkoch na konci prvého polroka a druhého 

polroka na vysvedčení vyjadruje a.) prospel(a) b.) neprospel(a). 

Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého vyučovacieho predmetu sa v ňom 

nehodnotí a kolónka príslušného predmetu sa na vysvedčení nevypĺňa, prečiarkne sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetov 

pre žiakov základnej školy ISDED 1 MP variant A 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet hodnotenie 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a  literatúra  klasifikácia 

Príroda a spoločnosť 
vecné učenie klasifikácia 

vlastiveda klasifikácia 

Človek a príroda 

fyzika klasifikácia 

chémia klasifikácia 

biológia klasifikácia 

Človek a spoločnosť 

dejepis klasifikácia 

geografia klasifikácia 

občianska náuka klasifikácia 

Človek a hodnoty 
etická výchova /náboženská 

výchova 
slovné hodnotenie 

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika klasifikácia  

informatika slovné hodnotenie 

Človek a svet práce pracovné vyučovanie klasifikácia 

Umenie a kultúra 
výtvarná výchova slovné hodnotenie 

hudobná výchova slovné hodnotenie 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova slovné hodnotenie 

 

16. Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Hodnotenie zamestnancov prebieha na základe: 

 

 pozorovania 

 rozhovoru 

 hospitácie 

 vyučovacích výsledkov žiakov 

 úspešnosti žiakov v testovaní a úspešnosti pri prijatí na vyšší stupeň vzdelania 



 ďalšieho vzdelávania zamestnancov 

 mimoškolskej činnosti a úspešnosti pri príprave žiakov na súťaže, vystúpenia  a 

olympiády 

 vzájomného hodnotenia učiteľov (otvorené hodiny, vzájomné hospitácie) 

 
 
Hodnotenie školy:  

 

Monitorujeme pravidelne: 

 

 podmienky na vzdelanie 

 prostredie – klíma školy  

 priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania  

 úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 výsledky vzdelávania  

 

Kritériom pre nás je: 

 

 spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

 kvalita výsledkov 

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

 

 Dotazníky pre žiakov a rodičov  

 Dotazníky pre absolventov školy  

 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach 

 SWOT analýza školy 

17. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a 

odborných zamestnancov 

Škola podporuje pedagogických zamestnancov v ďalšom vzdelávaní s potrebami 

a požiadavkami školského vzdelávacieho programu. Pre tento účel je vypracovaný plán 

kontinuálneho vzdelávania. Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňujú inovačného vzdelávania, 

aktualizačného vzdelávania, špecializačného vzdelávania. 

Ak potreby školského vzdelávacieho programu budú vyžadovať,  aby si niektorí 

z pedagogických zamestnancov doplnil svoju kvalifikáciu a  získal vzdelanie absolvovaním 

študijného programu alebo vzdelávacieho programu v študijnom odbore na výkon 

pedagogickej činnosti pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca, 

takému zamestnancovi škola umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie 

kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie 

ďalšieho aprobačného predmetu. 

Plánovanie kontinuálneho vzdelávania  

Plány kontinuálneho vzdelávania vychádzajú z plánov predmetových komisií a osobných 

plánov profesijného rastu pedagogického zamestnanca. Zostavovanie a spracovanie týchto 

plánov bude prebiehať trojstupňovým modelom.  



1. Pedagogickí zamestnanci vo svojich osobných plánoch profesijného rastu budú deklarovať 

svoj záujem o rôzne typy aktivít a formy vzdelávania.  

2. Tieto osobné plány budú konzultované v rámci  metodického združenia, aby sa zosúladili s 

potrebami školského vzdelávacieho programu.  

3. Osobné plány budú analyzované riaditeľom školy z pohľadu zabezpečenia kvalitného  

vyučovania a potrieb školského vzdelávacieho programu. 

 

Začínajúcim pedagógom škola umožňuje absolvovať adaptačné vzdelávanie, ktorého cieľom 

je získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného pedagogického 

zamestnanca. 

 


