Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
a všeobecným intelektovým nadaním pre základné vzdelávanie pre účely
školskej integrácie – DODATOK

Schválený dňa 01.04.2019 s účinnosťou od 01.04.2019

Úvod
Pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sa
postupuje podľa Vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, deti
a žiakov so sluchovým postihnutím, deti a žiakov so zrakovým postihnutím, deti a žiakov
s telesným postihnutím, deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti a žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, deti a žiakov chorých
a zdravotne oslabených, deti a žiakov hluchoslepých, žiakov s vývinovými poruchami učenia,
žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, deti a žiakov s viacnásobným postihnutím, žiakov
s poruchami správania.
Vzdelávacie programy pre deti a žiakov so ZZ sú určené pre vzdelávanie žiakov
s jednotlivými druhmi postihnutia alebo narušenia v špeciálnych školách, v špeciálnych
triedach základných škôl a žiakov vzdelávaných v školskej integrácii (začlenených) v základnej
alebo strednej škole.
Základná škola , Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce okrem intaktných žiakov má
aj žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, žiakov s vývinovými poruchami učenia a žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.
Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov so všeobecným
intelektovým nadaním formou školskej integrácie sa uskutočňuje v triedach alebo výchovných
skupinách spolu s ostatnými žiakmi školy podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ak je
to potrebné. Pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu škola vychádza zo záverov a
odporúčaní uvedených v správach z diagnostického vyšetrenia Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie alebo Centra špeciálno-pedagogického poradenstva
zaradeného do siete škôl a školských zariadení, s prihliadnutím na aktuálne podmienky školy.
- Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 25. januára
2019 pod číslom 2019/6550:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2019.
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Vzdelávací program ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu Schválilo Ministerstvo
školstva Slovenskej republiky dňa 03.08.2017 pod číslom 2017/10211-2:10G0 s platnosťou
od 01.09.2017
V zmysle § 94 ods. 2 písm. j) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
č. 245/2008 Z. z.) sa pri výchove o vzdelávaní žiakov s poruchou aktivity a pozornosti postupuje
podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti. Vzdelávací
program pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti je súčasťou všeobecne platných štátnych
vzdelávacích programov pre jednotlivé stupne vzdelávania. Poruchu aktivity a pozornosti
definujeme ako skupinu porúch správania, so začiatočnými prejavmi pred siedmym rokom veku
života dieťaťa. Je to kombinácia hyperaktivity, poruchy pozornosti a neschopnosti sa primerane
dlhší čas sústrediť na danú úlohu, pričom je toto správanie typické pre všetky situácie a je
relatívne trvalé. Pri nevhodnom, najmä dlhodobejšom výchovnom prístupe, sa môžu
sekundárne vyvinúť až asociálne formy správania. Ako pridružená porucha sa môžu vyskytnúť
aj špecifické poruchy učenia. Vzdelávací program je určený pre žiakov s poruchou aktivity a
pozornosti, ktorí sa vzdelávajú - v základnej škole pri liečebno-výchovnom sanatóriu (LVS), v špeciálnej triede pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti, - formou individuálnej integrácie
v bežnej základnej škole. Vzdelávanie žiakov s poruchou aktivity a pozornosti v primárnom a
nižšom sekundárnom stupni podľa tohto vzdelávacieho programu ich pripravuje na vzdelávanie
na akejkoľvek strednej škole s prihliadnutím na ich schopnosti a možnosť vykonávať zvolenú
profesiu. Špecifiká vzdelávania žiakov s poruchou aktivity a pozornosti rozpracovávajú školy
vo svojich školských vzdelávacích programoch.
Ciele výchovy a vzdelávania
Ciele výchovy a vzdelávania sú v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania podľa Štátneho
vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej školy ISCED 1 a Štátneho vzdelávacieho
programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2. Špecifickým cieľom je reedukácia a korekcia
prejavov v učení a správaní, ktoré sú dôsledkom diagnostikovaného zdravotného

znevýhodnenia ako aj tréning požadovaných vzorov, foriem správania a následne aj reedukácia
vlastností vo vzťahu k učeniu.
Stupeň vzdelania
Stupeň vzdelania je definovaný v Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupeň základnej
školy ISCED 1 a v Štátnom vzdelávacom programe pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.
Žiak s poruchou aktivity a pozornosti je prijatý do základnej školy, ktorá je jeho kmeňovou
školou.

Profil absolventa
Profil absolventa je definovaný v Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupeň základnej
školy ISCED 1 a v Štátnom vzdelávacom programe pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.
Vzdelávacie oblasti a prierezové témy Vzdelávacie oblasti a prierezové témy sú totožné so
vzdelávacími oblasťami a prierezovými témami podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 1.
stupeň základnej školy ISCED 1 a podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň
základnej školy ISCED 2.

Špecifiká výchovy a vzdelávania
Základom pre špecifický postup pri vzdelávaní žiakov s poruchou aktivity a pozornosti je
vytvorenie pozitívneho vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Vzdelávanie žiaka s poruchou
aktivity a pozornosti si vyžaduje koordinovaný tímový prístup učiteľa, psychológa, špeciálneho
pedagóga, liečebného pedagóga, logopéda podľa potreby. Špecifiká vzdelávania je potrebné
uplatňovať v individuálnom rozsahu a podľa individuálnych potrieb žiakov vo všetkých
formách vzdelávania nasledovne:
- Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa
prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov s poruchou aktivity a pozornosti.
- žiak s poruchou aktivity a pozornosti, ktorý nemôže plniť požiadavky príslušných
vzdelávacích oblastí a štandardov, sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu.
- Voliteľné hodiny je možné využiť aj na intenzívne vzdelávanie v určitej vzdelávacej oblasti v
rámci individuálneho vzdelávacieho programu žiaka.
- V prípade individuálnej integrácie v bežnej triede základnej školy môže na vyučovacích
hodinách podľa potreby pracovať so žiakom/žiakmi s poruchou aktivity a pozornosti školský
špeciálny pedagóg alebo liečebný pedagóg a to individuálne alebo v skupinkách, podľa

individuálneho vzdelávacieho programu žiaka/žiakov. Obsah, formy a postup svojej činnosti
konzultuje s príslušným učiteľom.
- Školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, logopéd, školský psychológ v rámci
vyučovania pracuje individuálne so žiakom, resp. so skupinkou vybraných žiakov s cieľom
systematickej, intenzívnej korekcie, terapie alebo reedukácie.
- V prípade potreby si školy, v ktorých sa vzdelávajú žiaci s poruchou aktivity a pozornosti, vo
svojich školských vzdelávacích programoch, môžu pre týchto žiakov zvýšiť počet voliteľných
hodín o 1 až 3 hodiny týždenne.
- Pri vyučovaní žiakov s poruchou aktivity a pozornosti môže učiteľ stanoviť dĺžku a štruktúru
vyučovacej hodiny flexibilne, zohľadňujúc psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré
sú dôsledkom stanovenej diagnózy.
- Vo vyučovaní žiakov s poruchou aktivity a pozornosti, u ktorých sa predpokladá, že po
ukončení vzdelávania v základnej škole budú pokračovať vo vzdelávaní v stredných odborných
školách, sa na 2. stupni základnej školy odporúča vo všetkých ročníkoch vyučovať predmety
zo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.
- žiakovi s poruchou aktivity a pozornosti nemožno znížiť známku pri hodnotení učebných
výsledkov alebo správania, pokiaľ sú nedostatočné učebné výsledky alebo nevhodné prejavy
správania dôsledkom stanovenej diagnózy. K hodnoteniu a klasifikácii správania žiaka s
diagnostikovanou poruchou aktivity a pozornosti zníženou známkou zo správania možno
pristúpiť len po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu príslušným poradenským
zariadením a to na základe takých prejavov správania žiaka, ktoré sú závažným porušením
školského poriadku, ako napr. neospravedlnené hodiny, fyzické ublíženie iným osobám a pod.
- Pri hodnotení učebných výsledkov aj správania sa kladie dôraz na motivačnú zložku
hodnotenia.

Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s poruchou aktivity a pozornosti
Poruchy aktivity a pozornosti patria podľa MKCH-10 do F90 HYPERKINETICKÉ
PORUCHY.
Je to skupina porúch charakterizovaná skorým vznikom (zvyčajne v prvých piatich rokoch
života), neschopnosťou vydržať pri činnosti vyžadujúcej kognitívnu účasť, tendenciou
prechádzať z jednej činnosti na druhú bez ich dokončenia a dezorganizovanou, nedostatočne
regulovanou a nadmernou aktivitou. Môžu sa pridružovať aj viaceré ďalšie abnormality.

Hyperkinetické deti sú často bezohľadné a impulzívne, náchylné na úrazy a často sa dostávajú
do disciplinárnych problémov, skôr pre neúmyselné porušovanie pravidiel ako pre úmyselný
vzdor. Ich vzťahy s dospelými sú často sociálne dezinhibované, bez normálnej ostražitosti a
rezervovanosti. Sú nepopulárne medzi inými deťmi a môžu sa dostať do izolácie. Časté je
zhoršenie poznávacej schopnosti a neúmerne časté sú špecifické oneskorenia vo vývine
motoriky a reči. Sekundárne komplikácie zahŕňajú asociálne správanie a nízke sebahodnotenie.
F90.0 Porucha aktivity a pozornosti
Nedostatok pozornosti
• porucha s hyperaktivitou
• hyperaktívna porucha
• syndróm s hyperaktivitou
Nezahŕňa:
hyperkinetickú poruchu spojenú s poruchou správania (F90.1)
V odbornej literatúre sa stretávame aj s pojmami ADHD a ADD.
ADD
– Je vývinová porucha pozornosti s normálnou aktivitou, bez hyperaktivity
(syndróm deficitu pozornosti).
ADHD
– Je vývinová porucha charakterizovaná veku dieťaťa neprimeraným stupňom pozornosti,
rozptýlenou pozornosťou s hyperaktivitou.
– Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou a impulzivitou.
– Porucha pozornosti a koncentrácie spojená s agresivitou.
– Porucha pozornosti a koncentrácie bez agresivity.
Výchova a vzdelávanie žiakov s poruchami aktivity a pozornosti sa uskutočňuje
a)

v základnej škole pri liečebno-výchovnom sanatóriu,

b)

v špeciálnej triede pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti v základnej škole,

c)

v triede základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii.

Podmienkou prijatia žiaka do základnej školy pri liečebno-výchovnom sanatóriu, špeciálnej
triedy alebo na školskú integráciu je potrebná špeciálnopedagogická diagnostika, v prípade
potreby aj pedopsychiatrická a psychologická diagnostika a písomná žiadosť zákonného
zástupcu.

V prípade potreby, môže poradenské zariadenie priamo, alebo na základe podnetu školy,
vyžadovať aj odbornú lekársku diagnostiku alebo diagnostiku odborného zdravotníckeho
zariadenia.
O prijatí žiaka s poruchou aktivity a pozornosti rozhoduje riaditeľ školy, školského zariadenia
na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie (CŠPP a CPPP), vydaného na základe diagnostického
vyšetrenia.
Špecifickým cieľom vzdelávania žiakov s poruchami aktivity a pozornosti je reedukácia a
korekcia prejavov v učení a správaní, ktoré sú dôsledkom diagnostikovaného zdravotného
znevýhodnenia ako aj tréning požadovaných vzorov, foriem správania a následne aj reedukácia
vlastností vo vzťahu k učeniu.
Základom pre špecifický postup pri vzdelávaní žiakov s poruchou aktivity a pozornosti je
vytvorenie pozitívneho vzťahu medzi pedagógom a žiakom. Vzdelávanie žiaka s poruchou
aktivity a pozornosti si vyžaduje podľa potreby koordinovaný tímový prístup učiteľa,
psychológa, špeciálneho pedagóga, vychovávateľa, liečebného pedagóga, logopéda, asistenta
učiteľa.
Špecifiká vzdelávania žiaka s poruchou aktivity a pozornosti, ktoré je potrebné uplatňovať v
individuálnom rozsahu a podľa individuálnych potrieb žiaka, vo všetkých formách
vzdelávania:
– žiak, ktorý nemôže plniť požiadavky príslušných vzdelávacích oblastí a štandardov sa
vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu
– pri vyučovaní môže pedagóg stanoviť dĺžku a štruktúru vyučovacej hodiny flexibilne,
zohľadňujúc psychický stav, správanie a potreby žiaka, ktoré sú dôsledkom stanovenej
diagnózy
– žiakovi je zabezpečené vyučovanie špecifického vyučovacieho predmetu terapeutickokorekčné cvičenia.

Vzdelávacie štandardy
Vzdelávacie štandardy sú totožné so vzdelávacími štandardami podľa Štátneho vzdelávacieho
programu pre 1. stupeň základnej školy ISCED 1 a podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre
2. stupeň základnej školy ISCED 2

Vzdelávacie oblasti
VYUČOVACIE PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI
AKTIVITY A POZORNOSTI PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
VZDELÁVACIA OBLASŤ
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

VYUČOVACIE PREDMETY
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
ANGLICKÝ JAZYK
MATEMATIKA
INFORMATIKA

ČLOVEK A PRÍRODA

PRVOUKA
PRÍRODOVEDA

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

PRVOUKA
VLASTIVEDA

ČLOVEK A HODNOTY

ETICKÁ VÝCHOVA/
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO

ČLOVEK A SVET PRÁCE
UMENIE A KULTÚRA
ZDRAVIE A POHYB
ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA

PRACOVNÉ VYUČOVANIE
HUDOBNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
TERAPEUTICKO-KOREKČNÉ CVIČENIA

VYUČOVACIE PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI
AKTIVITY A POZORNOSTI PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE
VZDELÁVACIA OBLASŤ
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

VYUČOVACIE PREDMETY
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
ANGLICKÝ JAZYK
MATEMATIKA
INFORMATIKA
FYZIKA

ČLOVEK A PRÍRODA

CHÉMIA
BIOLÓGIA
DEJEPIS

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

GEOGRAFIA
OBČIANSKA NÁUKA

ČLOVEK A HODNOTY

ETICKÁ VÝCHOVA/
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO

UMENIE A KULTÚRA

HUDOBNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ZDRAVIE A POHYB
ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
TERAPEUTICKO-KOREKČNÉ CVIČENIA

Rámcové učebné plány
Rámcový učebný plán pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti pre primárne vzdelávanie
1.ročník

Šk.r. 2018/2019
I.stupeň- inovovaný - PAP
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

FIR

PH
31
6
3
3
3
4
16
Informatika
2
Pracovné vyučovanie
2
Výtvarná výchova
6
Hudobná výchova
4
Telesná a športová výchova 8

Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a
práca s informáciami
Človek a svet práce
Umenie a kultúra

VAS

1.A

Vyučovací predmet
Slov. jazyk a lit.
Anglický jazyk
Prvouka
Prírodoveda
Vlastiveda
EV / NV
Matematika

Zdravie a pohyb
Špeciálnopedagogická Terapeuticko-korekčné
podpora
cvičenia
Povinné predmety - P
Voliteľné predmety - V
Spolu - počet hodín

4
88
8
96

P
9

2.ročník
MEL

1.B
V

P
9

1
1

P
8

1
1

1
4

1
4

2
1
2

2
1
2

2
1
2

1

1
20

2
22

OPU

3.A
V
1
1

P
7
3

3.B
V

P
7
3

KUR

STE

4.A
V

P
7
3

4.B
V

P
7
3

V

2

1
4

20

HOL

2.A
V

4.ročník

3.ročník

1
1
1
4
1
1
1
1
2
1

20
2

22

1
23

3
23

1

1
1
1
4
1
1
1
1
2

1
23

2
25

1

2
2
1
4
1
1
1
1
2
1
25

2
25

2
2
1
4
1
1
1
1
2
1
25
1

26

1
26

Poznámky
Učebný plán

pre 1.stupeň

je tvorený v školskom roku 2018/2019 podľa inovovaného

rámcového učebného plánu.
Každý ročník je rozdelený na dva stĺpce. Stĺpec označený písmenom P – sú hodiny
stanovené štátnym vzdelávacím programom, stĺpec označený písmenom V - sú navýšené
hodiny. Farebne je vyznačená trieda so žiakom s PAP.
1. V školskom roku 2018/2019 voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie
školského programu. Voliteľné hodiny využijeme na posilnenie na vyučovacích
predmetov, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho
vzdelávacieho programu: terapeuticko-korekčné cvičenia 1. - 4.ročník, 1 hodina.
Vyučovaciu hodinu predmetu TKC zabezpečuje jeden pedagogický zamestnanec; SJL –
2.ročník ; matematika – 3.ročník; Do RUP bol zaradený predmet anglický jazyk v 1.
a 2.ročníku.
2.Žiaci sa vyučujú v skupinách, pričom počet žiakov v skupine nepresahuje 17 žiakov, ak
to organizačné podmienky školy umožňujú.
ANJ – sa bude realizovať v jednej skupine v 1.A ,3.A a 3.B a v dvoch skupinách v 1.B,
2.A, 4.A a 4.B.

INF – sa bude realizovať v jednej skupine v triedach 3.ročníka a v dvoch skupinách
v triedach 4.ročníka.
Vyučovací predmet pracovné vyučovanie sa bude realizovať vo štvrtom ročníku
v jednej skupine
3. Telesná a športová výchova sa v prvom až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov
a dievčatá spoločne. TSV budeme realizovať vo všetkých triedach primárneho
vzdelávania.
4. V školskom roku 2018/2019 sa v našej škole bude vyučovať NBV – gréckokatolícka,
pravoslávna, rímskokatolícka a etická výchova. Žiaci budú spájaní podľa počtu do
skupín:
NBG- 4 skupiny – 1.A/1.B; 2.A; 3.A/3.B; 4.A/4.B
NBP – 3 skupiny – 1.A/1.B; 2.A/4.A/4.B; 3.A/3.B
NBR – 1 skupina – 1.A/1.B/2.A/2.B/3.B/4.A
ETV – 1 skupina – 1.-9.ročník

Rámcový učebný plán pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti pre nižšie stredné vzdelávanie
5.ročník

Šk.r. 2018/2019
II.stupeň - inovovaný-PAP
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Človek a príroda

Človek a spoločnosť

Človek a hodnoty
Matematika a
práca s informáciami
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Špeciálnopedagogická
podpora
Povinné hodiny - P
Voliteľné hodiny - V
Spolu - počet hodín

Vyučovací predmet
Slovenský jazyk a lit.
Anglický jazyk
2.cudzí jazyk
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
EV / NV
Matematika
Informatika
Technika
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná a športová výchova

PH
24
15
6
5
7
7
6
4
5
21
4
5
4
5
10

6.ročník

7.ročník

8.ročník 9.ročník

PUK

SIL

HRI

POR

LOZ

LUK

5.A

5.B

6.A

7.A

7.B

8.A

P
5
3

V

P
5
3

V

P
5
3

V

2
2
1
2
1
4
1
1
1
1
2

2
1
2

1

1
4
1
1
1
1
2

1

1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2

1

1

P
4
3
1
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2

V
1

1

P
4
3
1
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2

V
1

1

P
5
3
2
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2

V

1

P
5
3
1
1
1
2
1
1
1
5

V

1
1
1

1
1
2

Terapeuticko-korekčné
cvičenia

10
120 24
26
146 27

2

2
24

3

2
25

3
27

2
26

4
29

2
26

4
30

2
27

4
30

2
25

3
30

5
30

Poznámky
Rámcový učebný plán pre 2.stupeň je tvorený dvoma učebnými plánmi, a to nereformovaným
UP a inovovaným UP. Podľa nereformovaného schváleného UP sa v školskom roku 2018/2019
vzdeláva 9.ročník a 5., 6., 7.a 8. ročníky idú v školskom roku 2018/2019 podľa inovovaného
rámcového učebného plánu.
Každý ročník je rozdelený na dva stĺpce. Stĺpec označený písmenom P – sú hodiny
stanovené štátnym vzdelávacím programom, stĺpec označený písmenom V - sú navýšené
hodiny. Farebné sú triedy so žiakmi s PAP.
1.V školskom roku 2018/2019 voliteľné (disponibilné)

hodiny použije škola na

dotvorenie školského programu. Voliteľné hodiny využijeme na posilnenie vyučovacích
predmetov, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho
vzdelávacieho programu :
Terapeuticko-korečkné cvičenia 5. – 9.ročník – 2 hodiny. Vyučovaciu hodinu predmetu
TKC zabezpečuje jeden pedagogický zamestnanec; BIO – 6. a 9.ročník- 1 hodina; DEJ
– 9. ročník – Škola využila v deviatom ročníku pri tvorbe školského vzdelávacieho
programu jednu hodinu z voliteľných (disponibilných ) hodín na posilnenie vyučovacieho
predmetu dejepis ( dodatok č.1, ktorým sa mení ŠVP pre nižšie stredné vzdelávanie –
2.stupeň ZŠ schválený MŠVVaŠ SR dňa 6.2.015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre
druhý stupeň ZŠ s platnosťou 1.9.2015;GEG – 9.ročník – 1 hodina; MAT – 5.-8.ročník;
2.Žiaci sa vyučujú v skupinách, pričom počet žiakov v skupine nepresahuje 17 žiakov, ak
to organizačné podmienky školy umožňujú.
ANJ – sa bude realizovať vo všetkých triedach všetkých ročníkov po dve skupiny,
okrem 5.A, 6.A, 7.A, 7.B .
RUJ – sa bude realizovať v ročníkoch 7. -9. v jednej skupine.
NEJ – sa bude realizovať v 8. a 9.ročníku v jednej skupine, v 7. ročníku v dvoch
skupinách.
INF – sa bude realizovať v 5.A, 6.A, 7.A a 7.B v jednej skupine a 5.B, 8.A a 9.A
v dvoch skupinách.
THD – sa bude realizovať v 5.A, 6.A, 7.A a 7.B v jednej skupine a 5.B a 8.A v dvoch
skupinách.
3.V školskom roku 2018/2019 sa v našej škole bude vyučovať NBV – gréckokatolícka,
pravoslávna, rímskokatolícka a etická výchova. Žiaci budú spájaní podľa počtu do
skupín:

NBG- 3 skupiny – 5.A/5.B/5.C; 6.A/7.A/7.B; 8.A/ 8.B/9.B
NBP – 4 skupiny – 5.A/5.B/6.A; 7.A/7.B/8.A;
NBR – 1 skupina – 5.A/5.B/6.A/7.A/7.B/8.A
ETV – 1 skupina – 1.- 8.ročník
Žiaci sú rozdelení do skupín , pričom najvyšší počet žiakov v skupine je 20. Ak počet
žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov.
Nie je možné meniť predmet počas školského roka.
4. Na TSV v školskom roku 2018/2019 budú žiaci rozdelení do skupín podľa dievčat
a chlapcov v každej triede v každom ročníku, pričom najvyšší počet žiakov v skupine je
24. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov
rozličných ročníkov.

Vzdelávanie formou individuálnej integrácie
Ak sa porucha aktivity a pozornosti premieta do vzdelávacieho procesu tak, že žiakovi je
potrebné vytvoriť špeciálne podmienky na vzdelávanie, takýto žiak má špeciálne
výchovnovzdelávacie potreby a musí byť v škole evidovaný ako žiak so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami. Podmienkou je súhlas jeho zákonného zástupcu. Potvrdenie
o tom, že žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vydáva podľa kompetencií, na
základe odborného vyšetrenia, školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Žiak,
ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, musí mať vypracovaný individuálny
vzdelávací program. Individuálny vzdelávací program vypracováva škola spoločne so
školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencií. Žiak môže mať
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len počas
limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov odborného vyšetrenia školského
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, ktorý sa vzdeláva v bežnej triede základnej školy, musí mať zabezpečené odborné
personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky v rozsahu a kvalite
zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám. Riaditeľ školy je povinný pri výchove a
vzdelávaní takéhoto žiaka zabezpečiť systematickú spoluprácu školy so školským zariadením
výchovného poradenstva a prevencie. Podľa potreby škola môže spolupracovať aj so špeciálnou
školou. Individuálny vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede
základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

Individuálny vzdelávací program obsahuje
- základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces,
- požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy,
- modifikáciu učebného plánu a učebných osnov,
- aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov,
- špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka,
- špecifiká organizácie a foriem vzdelávania,
- požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok,
- v prípade potreby charakteristiku pomoci asistenta učiteľa,
- zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, psychológa,
logopéda a iných podľa potreby, na základe odporúčania školského poradenského zariadenia.
- Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby
zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka.
Individuálny vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci s poradenským
zariadením (§ 94 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 245/2008 Z. z.) a podľa potreby aj so školským
špeciálnym pedagógom a školským psychológom, prípadne ďalšími zainteresovanými
odbornými zamestnancami podľa potreby. Ak je žiakovi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v jednom alebo
viacerých vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci daného predmetu v spolupráci so
špeciálnym pedagógom (najvhodnejšie školským špeciálnym pedagógom) ako súčasť
individuálneho vzdelávacieho programu Úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. Jedná
sa o úpravu obsahu vzdelávania žiaka, t. j. vychádza sa z učebných osnov predmetu. Vyučujúci
učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracuje postupnosť krokov pri preberaní učiva
príslušného predmetu. Úprava učebných osnov predmetu, ktorá je súčasťou individuálneho
vzdelávacieho programu, sa vypracováva len pre tie vyučovacie predmety, v ktorých žiak
nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka bez príslušných úprav. Individuálny
vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať podľa
aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Úpravy vzdelávacieho programu
sú výsledkom odborných konzultácií všetkých zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa
s nimi aj zákonný zástupca žiaka. Individuálny vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy,
triedny učiteľ, špeciálny pedagóg, ktorý sa podieľal na jeho vypracovaní a zákonný zástupca
žiaka.

Povinné personálne zabezpečenie
Personálne zabezpečenie primárneho vzdelávania ISCED 1 a nižšieho sekundárneho
vzdelávania ISCED 2 v školách pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti a v špeciálnych
triedach sa realizuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej školy
ISCED 1, Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2 so
zohľadnením potrieb školy.

Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
Podmienky pre povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie sú definované v
Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupeň základnej školy ISCED 1 a v Štátnom
vzdelávacom programe pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v škole
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v škole sú definované v Štátnom
vzdelávacom programe pre 1. stupeň základnej školy ISCED 1 a v Štátnom vzdelávacom
programe pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2. Najmä u žiakov so závažnejšími formami
poruchy aktivity a pozornosti je potrebné zabezpečiť zvýšenie ochrany fyzickej bezpečnosti
samotného žiaka a jeho spolužiakov. Žiak by mal byť pod stálym pedagogickým dozorom.

Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov
Školský vzdelávací program sa vypracováva na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre
1. stupeň základnej školy ISCED 1, podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň
základnej školy ISCED 2 a tohto vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchou aktivity a
pozornosti.

Predmet špeciálnopedagogickej podpory
TERAEUPITCKO-KOREKČNÉ CVIČENIA
Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
Vyučovací predmet Terapeuticko-korekčné cvičenia

(ďalej TKC) je novým špeciálnym

voliteľným predmetom Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchou aktivity
a pozornosti a s poruchami správania a je

určený pre žiakov špeciálnych tried,

špecializovaných tried/skupín a začlenených žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením. Bol
spracovaný na základe odporúčaní

Rámcového obsahu vzdelávania voliteľného predmetu

TKC Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED
1, ISCED 2 pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti.
Rámcový obsah vzdelávania predmetu TKC je prílohou vzdelávacích programov pre
žiakov so ŠVP, ktorý je vykonaním § 6 ods. 1 a § 94 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.. Rešpektuje
strategické ciele a zámery našej školy možnosťou profilovať sa ako základná škola, ktorá
vychádza v ústrety potrebám žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Počet vyučovacích hodín v týždni je daný rámcovým učebným plánom (ďalej len UP)
v príslušnom vzdelávacom programe pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením
schváleným Ministerstvom školstva SR, alebo Individuálnym vzdelávacím programom
začlenených žiakov školy.
Predkladaný dokument TKC je návodom na výsostne individuálne realizovanie postupu
v procese intervencie do oblasti rozvoja osobnosti a špecifických funkcií u žiakov. Výskum i
prax v oblasti neurofyziológie, psychológie, špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky
prinášajú neustále nové poznatky. Špeciálny pedagóg je povinný aktualizovať svoje vedomosti
z odbornej literatúry i vzdelávacích podujatí a zavádzať ich podľa vlastného uváženia do svojej
práce. Podrobnejšie postupy je možné čerpať z odbornej literatúry a konzultáciami s inými
odborníkmi.
Rámcové učebné osnovy sú široko koncipovanou otvorenou normou intervencie, ktorá
kladie zodpovednosť na špeciálneho a liečebného pedagóga pri výbere diagnostických
a terapeutických metód a postupov. Zdravotné znevýhodnenie žiakov má individuálny
charakter, individuálny rozsah klinického obrazu porúch a okrem špecifických ťažkostí sa
vyskytujú aj percepčno-motorické deficity, viacnásobné diagnózy a problémy.
Cieľom vyučovania predmetu vo výchove a vzdelávaní žiakov s poruchou aktivity a
pozornosti je rozvoj osobnosti použitím metód a postupov, na základe ktorých sa naučia lepšie
zvládať subjektívne záťažové situácie, zmierňovať impulzivitu, agresivitu, pozitívne
ovplyvňovať krátkotrvajúcu pozornosť a nízku frustračnú toleranciu, čo im umožní sociálne
prijateľným spôsobom sa začleniť do domáceho prostredia, skupiny spolužiakov v škole a

vrstovníckej skupiny v širšom sociálnom prostredí. Na hodinách predmetu sa žiak vedie k tomu,
aby sa primerane, podľa svojich schopností, naučil poznávať sám seba, uvedomovať svoje city
a pocity , komunikovať s ľuďmi vo svojom okolí.
V rozvoji osobnosti žiaka sa predmet zameriava predovšetkým na:
- rozvoj sociálnych zručností, podporu procesov sebavýchovy, budovanie aktívneho vzťahu
dieťaťa k osobnému rastu
- podporu a pomoc pri plnení vývinových úloh
- kultivovanie sociálneho fungovania dieťaťa zvýšením sociálnych kompetencií
- stimulovanie procesov sociálneho učenia
- konfrontáciu vlastných skúseností a vedomostí v rámci skupiny a v porovnaní so sociálnymi
normami
- rozvoj pozitívnych sociálnych interakcií, vplyv skupinových procesov na vývin jednotlivca
- korektívnu skúsenosť interakcie s dospelým v atmosfére dôvery a prijatia
Ciele a obsah predmetu TKC sú preto konkrétne závislé od výsledkov
špeciálnopedagogickej diagnostiky každého jednotlivého žiaka. Z toho dôvodu môžu existovať
pre tento predmet len rámcové učebné osnovy.
Špeciálny pedagóg na začiatku školského roku na základe :
- výsledkov špeciálnopedagogickej diagnostiky, prípadne rediagnostiky
- zvolených terapeutických metód a postupov
- a rámcových učebných osnov sa vypracuje individuálny plán špeciálnopedagogickej
intervencie pre každé dieťa na určité obdobie. Časovo-tematické plány preto nie sú potrebné
a ich dodržiavanie by bolo nereálne.
Obsah predmetu je rámcový. Realizácia jednotlivých tém sa prispôsobuje aktuálnej
vzorke žiakov, ich schopnostiam, špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám a problémom v
triede. Predmet je z tohto hľadiska možno aplikovať tak u žiakov s poruchou aktivity a
pozornosti, ktorí sa vzdelávajú začlenene v bežnej triede základnej školy, v špeciálnej triede
ako aj pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti s mentálnym postihnutím v špeciálnej
základnej škole.
K vymedzenému obsahu budeme pristupovať ako k otvorenému systému, čo znamená,
že učivo je možné dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia funkciu námetov na
jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú potrebné pre žiakov
z aspektu ich praktického významu pre reedukáciu. Takto štruktúrovaná osnova vytvára
dostatok priestoru pre iniciatívu učiteľa z hľadiska obsahu i rozsahu.

Vyučujúci špeciálny pedagóg rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje sa
o dosiahnutie optimálnych výsledkov.
Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním
myšlienkovej, motorickej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh,
uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti
jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci prispieva k tomu, aby žiaci
mali po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich
poznávacia aktivita v predmete.
Na zistenie toho, či sme dosiahli ciele, zvolíme také formy kontroly, ktoré umožňujú zistiť, na
akej úrovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne úlohy.
Daný rámcový obsah je vhodný pre 1. a 2. stupeň základnej školy, resp. špeciálnu základnú
školu. Uvedené témy možno čerpať z priloženej literatúry. Obsah je zároveň otvorený,
jednotlivé tematické celky je možné aktuálne doplniť o ďalšie z iných literárnych odborných
zdrojov, resp. jednotlivé témy je možné rozšíriť o nadväzné témy.
Rozvíjajúce ciele, proces
Cieľom predmetu TKC je podporiť rozvoj špecifických funkcií žiakov, sociálna a
edukačná adaptácia a integrácia žiakov so zdravotným znevýhodnením do edukačného procesu
bežnej základnej školy, odstrániť alebo aspoň zmierniť narušenie individuálnych schopností a
eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nej vyplývajú.
Cieľom špeciálnopedagogickej reedukácie je odstrániť alebo aspoň zmierniť,
eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z poruchy a znevýhodnenia vyplývajú. Sekundárnym
cieľom TKC je prevencia vzniku porúch správania ako následku neúspechu v komunikácii a v
osvojovaní si gramotnosti. V širšom meradle podporuje TKC sociálnu a edukačnú adaptáciu
a integráciu žiakov do spoločnosti. Čiastkové ciele a obsah predmetu TKC vychádzajú z
psychologickej, špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky.
Okrem vlastného biologického vývinu dieťaťa sa na dosiahnutí žiadúcej úrovne
psychických a sociálnych funkcií podieľa aj vhodné výchovné pôsobenie, ktoré pomáha
odstrániť nerovnomernosti a nedostatočnosť jednotlivých oblastí psycho-motoriky. Tam, kde
nestačí bežnou formou rozvíjať jednotlivé funkcie detí - v niektorých prípadoch vývoj
neprebieha celkom rovnomerne - je treba s dieťaťom pracovať zamerane.
Rozvíjanie sociálnych schopnosti nepochybne úzko súvisí s vývinom vnímania,
predstáv, motoriky, pamäti, pozornosti, myslenia a subjektívneho vnímania sociálneho
prostredia dieťaťa. Preto terapeutické postupy a metódy musia mať širší záber a TKC sa má
orientovať na celý komplex sociálneho fungovania.

Obsah špeciálnopedagogickej reedukácie musí byť v súlade so sociálnymi, mentálnymi
a komunikačnými schopnosťami dieťaťa, bez ohľadu na fyzický vek. Oblasti stimulácie sú
uvedené v nasledujúcej časti aj s cieľmi pre jednotlivé oblasti. V procese reedukácie vychádza
špeciálny a liečebný pedagóg z dostupných odborných materiálov a najmä z pracovných listov,
ktoré si aktuálne vytvára.
Oblastí, v ktorých je treba pripraviť rozvíjajúce a reedukačné cvičenia je mnoho. Nedajú
sa síce celkom oddeliť, veľmi často sa prekrývajú (napr. schopnosť dlhotrvajúcej pozornosti
nepochybne ovplyvní dieťa pri dokončení danej úlohy), napriek tomu ich môžeme zámerne
cvičiť.
Preto sme pristúpili k zvolenému modelu vyučovacieho predmetu. Cieľom tohto nášho modelu
hodín – cvičení je nielen odstrániť deficity a zaostávanie detí, ale aj prebudiť ich záujem
o školskú prácu striedaním metodických postupov, obmieňaním a dopĺňaním nových metód
práce, do výučby zapájať všetky zmysly, čiže multisenzorické vyučovanie, k čomu prispeje aj
veľký rozsah špeciálnych pomôcok a drobných pomôcok zhotovených učiteľom, ktorými je
vybavená špeciálna učebňa.
Voliteľný predmet TKC môže vyučovať učiteľ, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie v
niektorom zo študijných odborov – liečebná pedagogika, pedagogika psychosociálne
narušených,

špeciálnopedagogické

poradenstvo,

vychovávateľstvo

so

špecializáciou

pedagogika emocionálne a sociálne narušených a dodatočne absolvoval výcvik v skupinových
prácach s deťmi, alebo v reedukačných technikách, alebo sociálno-psychologický výcvik, alebo
psychoterapeutický výcvik. Predmet terapeutické a korekčné cvičenia je možné viesť v
spolupráci so školským psychológom, resp. so psychológom z centra pedagogickopsychologického poradenstva alebo centra špeciálno-pedagogického poradenstva, s ktorým
škola spolupracuje. Na vyučovaní predmetu môže byť spolu s učiteľom – liečebným
pedagógom, resp. špeciálnym pedagógom prítomný aj psychológ.
Pri vyučovaní predmetu sa pracuje s celou triedou. Na prvej hodine je potrebné určiť
pravidlá, ktoré sú platné počas celého vyučovania predmetu. Na efektívnu aplikáciu predmetu
je potrebné vytvoriť atmosféru otvorenosti a dôvery.
Pre vyučovanie budú vytvorené skupinu zo žiakov viacerých ročníkov 1. stupňa ZŠ alebo 2.
stupňa ZŠ a vyučovať predmet ako voliteľný v rámci individuálneho vzdelávacieho programu.
Vzhľadom na to, že cieľ a obsah predmetu je zameraný na výhradne individuálny
reedukačný a

liečebný význam predmetu podľa druhu a stupňa zdravotného

znevýhodnenia každého žiaka, nie je možné stanoviť ani záväzné a presné výkonové
štandardy a ani postupovať podľa

doterajších zaužívaných postupov v hodnotení

a klasifikácii, takže nemôžu byť zaznamenané v nasledujúcich tabuľkách.

Pri vyučovaní predmetu nie je nutné dodržiavať časovú následnosť tematických celkov
a tém tak, ako sú uvedené v učebnom obsahu. Rovnako nie je nutné prebrať celý obsah
predmetu počas jedného školského roka. K jednotlivým témam je možné sa vracať v priebehu
školského roka podľa aktuálnej potreby. Predmet je možné aplikovať vo všetkých, alebo len v
niektorých ročníkoch. Pri opakovanom preberaní tematických celkov a tém v jednotlivých
ročníkoch sa obsah rozširuje a rozvíja primerane vekovým schopnostiam žiakov a aktuálnej
situácie z hľadiska problémov správania žiakov v triede. Témy označené ako tematická skupina
sú zamerané aj na získavanie poznatkov o danej téme, teda obsahujú aj vzdelávací prvok.
Okrem toho sú všetky témy (teda aj tematické skupiny) zamerané hlavne na rozvoj osobnosti a
správania žiaka v súlade s hore uvedenými cieľmi. Majú teda charakter výchovy, prevýchovy,
korekcie správania, obsahujú prvky terapie, psychoterapie.

1. krok:
Vstupná špeciálnopedagogická diagnostika nových žiakov, prípadne rediagnostika na začiatku
každého školského roka.
Odporúčané metodiky:
- Test kognitívnych operácii - TEKO
- Deficity čiastkových funkcií, diagnostika (Sindelar B.; Psychodiagnostika, 1998)
- Škála rizikového správania žiaka – T-184 (Psychodiagnostika)
- Škálový dotazník školského správania žiaka – T - 184
- Sociometrické dotazníky a sociogramy
- Iné (dotazníky a prieskumy zamerané na prevenciu negatívnych javov a prejavov správania)

2. krok:
Stanovenie cieľov stimulácie podľa výsledkov diagnostiky

3. krok:
Odporúčaný obsah stimulácie

Hodnotenie predmetu
Hodnotenie žiakov v predmete TKC je veľmi špecifická záležitosť. Pre tento predmet
existujú len rámcové učebné osnovy a má terapeutické a reedukačné zameranie (nie edukačný
obsah), ktorého cieľom je odstrániť alebo zmierniť individuálne narušenia (čo nie je možné
klasifikovať ani hodnotiť).

Nie je preto možné vymedziť presné výkonové štandardy,

nevyužíva sa pri hodnotení práce žiakov klasifikácia. Súčasťou vyučovacieho procesu je
individuálne ústne hodnotenie: využívanie pochvaly a povzbudenia za každý výkon a úspech
dieťaťa, s prihliadnutím na vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti a zlepšenie
voči sebe samému. Využívame odtlačok pečiatky, motivačnú ústnu alebo písomnú pochvalu.
Podľa aktuálnych metodických pokynov na hodnotenie žiakov ZŠ článok 3, ods. 13 sa
na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza slovo absolvoval/neabsolvoval.
O práci žiakov vedieme nasledovné záznamy :
 diagnostika, rediagnostika, diagnostický záznam žiaka;
 komplexné hodnotenie žiaka, (kazuistika – v prípade potreby);
 denné záznamy (interný dokument školy);
 osobné portfólio žiaka;

2 VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S AUTIZMOM ALEBO
ĎALŠÍMI

PERVAZÍVNYMI

VÝVINOVÝMI

PORUCHAMI

(BEZ

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA)
ISCED 1 – primárne vzdelávanie
ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie

Vzdelávací program ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu
schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 05.05.2016 po číslom 201614674/20261:5-10F0 s platnosťou od 01.09.2016

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými
poruchami (bez mentálneho postihnutia) (ďalej aj „žiak s AU alebo PVP (bez MP)“) sa
postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia) pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné
vzdelávanie. Uplatňuje sa pri vzdelávaní žiakov s touto diagnózou v základnej škole, t. j. v
základnej škole pre žiakov s autizmom a v ďalších školách pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením, v špeciálnych triedach základných škôl alebo pri individuálnom začlenení.
Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov v
školách, kde sú vzdelávaní.
Ciele výchovy a vzdelávania
Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania žiakov s AU alebo
PVP (bez MP) sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti ako kombinácie vedomostí, spôsobilostí,
skúseností a postojov na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná a maximálne možné
integrovanie do spoločnosti. Plnia porovnateľné ciele výchovy a vzdelávania ako žiaci
základných škôl bez zdravotného znevýhodnenia na primárnom stupni vzdelávania a nižšom
strednom stupni vzdelávania..

Stupeň vzdelania
Primárne vzdelávanie (ISCED 1).
Nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2).

Profil absolventa
Osvojené kompetencie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
(bez mentálneho postihnutia) zodpovedajú profilu absolventa primárneho stupňa vzdelávania a
profilu absolventa nižšieho stredného stupňa vzdelávania.

Vzdelávacie oblasti
Pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho
postihnutia) je do vzdelávacích oblastí rámcového učebného plánu začlenená oblasť
ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA. Na nižšom stupni stredného vzdelávania je do
tejto vzdelávacej oblasti zaradený špecifický vyučovací predmet rozvíjanie komunikačnej
schopnosti a sociálnych zručností. Podrobné charakteristiky špecifických vyučovacích
predmetov sú uvedené v časti Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov s autizmom alebo
ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia) v tomto
dokumente.

VYUČOVACIE PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV S AUTIZMOM
ALEBO ĎALŠÍMI
PERVAZÍVNYMI VÝVINOVÝMI PORUCHAMI (BEZ MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA) PRE NIŽŠIE STREDNÉ
VZDELÁVANIE S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM

VZDELÁVACIA OBLASŤ
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
ČLOVEK A PRÍRODA

VYUČOVACIE PREDMETY
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
ANGLICKÝ JAZYK
MATEMATIKA
INFORMATIKA
FYZIKA
CHÉMIA
BIOLÓGIA
DEJEPIS

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
ČLOVEK A HODNOTY
ČLOVEK A SVET PRÁCE
UMENIE A KULTÚRA
ZDRAVIE A POHYB
ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA

GEOGRAFIA
OBČIANSKA NÁUKA
ETICKÁ VÝCHOVA/
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO
TECHNIKA
HUDOBNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI
A SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ
ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ A
PÍSANIE

Vzdelávacie štandardy
Vzdelávacie štandardy pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými
poruchami (bez mentálneho postihnutia) sú rovnaké ako pre žiakov bez zdravotného
znevýhodnenia. Plnenie výkonového štandardu je však ovplyvnené konkrétnou diagnostickou
kategóriou pervazívnej vývinovej poruchy a z toho vyplývajúcich individuálnych schopností a
možností žiaka. Čiastočné plnenie jednotlivých výkonov vzdelávacieho štandardu, resp. ich
neplnenie vôbec, v konkrétnom vyučovacom predmete je zaznamenané v individuálnom
vzdelávacom programe žiaka

Rámcový učebný plán pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými
poruchami (bez mentálneho postihnutia)pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím
jazykom slovenským
5.ročník

Šk.r. 2018/2019
II.stupeň - inovovaný-autizmus
Jazyk a komunikácia

Človek a príroda

Človek a spoločnosť

Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Matematika a
práca s informáciami
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Špeciálnopedagogická
podpora
Povinné hodiny - P
Voliteľné hodiny - V
Spolu - počet hodín

Slovenský jazyk a lit.
Anglický jazyk
2.cudzí jazyk
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
EV / NV
Technika
Matematika
Informatika
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná a športová výchova

PH
24
15

6.ročník

7.ročník

PUK

SIL

HRI

POR

LOZ

LUK

5.A

5.B

6.A

7.A

7.B

8.A

P
5
3

V

P
5
3

V

P
5
3

V

P
4
3

V
1

P
4
3

2
6
5
7
7
6
4
5
5
21
4
4
5
10

8.ročník 9.ročník

2
2
1
2

2
1
2

1
1
4
1
1
1
2

1
1
4
1
1
1
2

1

1

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2

1
1

1

1
2
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2

V
1

P
5
3

2
1
2
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2

V

P
5
3

2
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2

V

2
1
1
1
2
1
1
1
1
5

1
1

1
2

Rozvíjanie komunikačnej
schopnosti a sociálnych zručností

6
120 24
26
146 27

2

2
24

3

1
25

3
27

1
26

4
29

1
26

4
30

1
27

4
30

1
25

3
30

5
30

Poznámky
Rámcový učebný plán pre 2.stupeň je tvorený dvoma učebnými plánmi, a to nereformovaným
UP a inovovaným UP. Podľa nereformovaného schváleného UP sa v školskom roku 2018/2019
vzdeláva 9.ročník a 5., 6., 7.a 8. ročníky idú v školskom roku 2018/2019 podľa inovovaného
rámcového učebného plánu.

Každý ročník je rozdelený na dva stĺpce. Stĺpec označený písmenom P – sú hodiny
stanovené štátnym vzdelávacím programom, stĺpec označený písmenom V - sú navýšené
hodiny. Farebne je vyznačená trieda so žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia)
1. V školskom roku 2018/2019 voliteľné (disponibilné)

hodiny použije škola na

dotvorenie školského programu:
Voliteľné hodiny využijeme na posilnenie vyučovacích predmetov, ktoré rozširujú
a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu :
Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností – 5. ročník – 2 hodiny a 6.9. ročník – 1 hodina ;SJL – 6. a 7. ročník – 1hodina; druhý cudzí jazyk – 7. – 9 .ročník;
BIO – 6. a 9.ročník; GEG – 6. a 9. ročník; MAT – 5., 6., 8.ročník- 1 hodina;

2. Žiaci sa vyučujú v skupinách, pričom počet žiakov v skupine nepresahuje 17 žiakov, ak
to organizačné podmienky školy umožňujú.
ANJ – sa bude realizovať vo všetkých triedach všetkých ročníkov po dve skupiny,
okrem 5.A, 6.A, 7.A, 7.B .
RUJ – sa bude realizovať v ročníkoch 7. -9. v jednej skupine.
NEJ – sa bude realizovať v 8. a 9.ročníku v jednej skupine, v 7. ročníku v dvoch
skupinách.
INF – sa bude realizovať v 5.A, 6.A, 7.A a 7.B v jednej skupine a 5.B, 8.A a 9.A
v dvoch skupinách.
THD – sa bude realizovať v 5.A, 6.A, 7.A a 7.B v jednej skupine a 5.B a 8.A v dvoch
skupinách.
3. V školskom roku 2018/2019 sa v našej škole bude vyučovať NBV – gréckokatolícka,
pravoslávna, rímskokatolícka a etická výchova. Žiaci budú spájaní podľa počtu do
skupín:
NBG- 3 skupiny – 5.A/5.B/5.C; 6.A/7.A/7.B; 8.A/ 8.B/9.B
NBP – 4 skupiny – 5.A/5.B/6.A; 7.A/7.B/8.A;
NBR – 1 skupina – 5.A/5.B/6.A/7.A/7.B/8.A
ETV – 1 skupina – 1.- 8.ročník
Žiaci sú rozdelení do skupín , pričom najvyšší počet žiakov v skupine je 20. Ak počet
žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov.
Nie je možné meniť predmet počas školského roka.

4. Na TSV v školskom roku 2018/2019 budú žiaci rozdelení do skupín podľa dievčat
a chlapcov v každej triede v každom ročníku, pričom najvyšší počet žiakov v skupine je
24. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov
rozličných ročníkov.

Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia)
Pri výchove a vzdelávaní žiakov s AU alebo PVP (bez MP) ide o žiakov s rôznymi
diagnostickými kategóriami a z toho vyplývajúcimi symptómami, ktoré zásadne ovplyvňujú
nielen aktuálny výchovno-vzdelávací proces, ale ich výchovu a vzdelávanie vôbec.
Do skupiny pervazívnych vývinových porúch (F84) sú podľa MKCH-10-SK- 2016)1 zahrnuté
nasledovné diagnostické kategórie: Detský autizmus (F84.0), Atypický autizmus (F84.1),
Rettov syndróm (F84.2), Iná detská dezintegračná porucha (F84.3), Hyperaktívna porucha
spojená s duševnou zaostalosťou a stereotypnými pohybmi (F84.4), Aspergerov syndróm
(F84.5), Iná pervazívna vývinová porucha (F84.8), Pervazívna vývinová porucha, bližšie
neurčená (F84.9).
Žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho
postihnutia) môže byť vzdelávaný
1.

v základnej škole pre žiakov s autizmom podľa individuálneho vzdelávacieho

programu,
2.

v špeciálnej triede pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými

poruchami (bez mentálneho postihnutia) základnej školy podľa individuálneho vzdelávacieho
programu,
3.

v triede základnej školy spolu s inými žiakmi, t. j. v školskej integrácii podľa

individuálneho vzdelávacieho programu.
Podmienkou prijatia žiaka do základnej školy pre žiakov s autizmom, špeciálnej triedy alebo
na školskú integráciu je špeciálnopedagogická diagnostika, psychologická diagnostika,
predložená školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, odborná lekárska
diagnostika (najmä od detského psychiatra) a písomná žiadosť rodiča alebo zákonného
zástupcu.

O prijatí dieťaťa s AU alebo PVP (bez MP) na vzdelávanie rozhoduje riaditeľ školy na základe
písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do školy
so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (Školský zákon).
Základná škola pre žiakov s autizmom má deväť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného
ročníka.
Možnosť vzdelávať sa v prípravnom ročníku majú aj žiaci s AU alebo PVP (bez MP) v
špeciálnej triede pre nich zriadenej a v školskej integrácii.
Žiakovi, ktorý dovŕšil 16 rokov veku, riaditeľ školy umožní ukončiť deviaty ročník a získať
nižšie stredné vzdelanie, ak je predpoklad jeho úspešného ukončenia najneskôr do konca
školského roka, v ktorom žiak dovŕši 17. rok veku. Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím
môže riaditeľ základnej školy, vrátane základnej školy pre žiakov s autizmom, umožniť
predĺženie jeho vzdelávania do konca školského roka, v ktorom dovŕši 18. rok veku.

Rozvrhnutie

a rozloženie obsahu vzdelávania na

potrebnú dĺžku

vzdelávania zahŕňa

(bez MP)

uskutočňuje podľa

individuálny vzdelávací program žiaka.
Výchova a vzdelávanie žiaka

s AU alebo PVP

individuálneho vzdelávacieho

programu (ďalej aj „IVP“),

sa

ktorý vypracúva škola

v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.
Špecifiká výchovy a vzdelávania s AU alebo PVP (bez MP) v triede základnej školy spolu
s inými žiakmi, t. j. v školskej integrácii
Školský špeciálny pedagóg sa podieľa na tvorbe IVP spolu s triednym učiteľom alebo
vyučujúcimi jednotlivých predmetov, individuálne pracuje so žiakom AU alebo PVP (bez MP)
podľa výsledkov lekárskej, psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky. Metodicky
vedie učiteľov, spolupracuje s rodičmi žiaka a so školským zariadením výchovného
poradenstva a prevencie, ktoré vydalo písomné vyjadrenie k školskému začleneniu žiaka.
Zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto IVP oboznámiť.
V školskej integrácii sa žiak vzdeláva podľa rámcového učebného plánu príslušnej školy v
ktorej sa vzdeláva. Obsah vzdelávania však vychádza zo vzdelávacieho programu pre žiakov s

žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho
postihnutia) pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie.
Škola je povinná zabezpečiť žiakovi odborné vzdelávanie špecifických vyučovacích
predmetov.
Zo strany školy je potrebné zabezpečiť materiálno-technické podmienky, zodpovedajúce
aktuálnym individuálnym vzdelávacím potrebám žiaka s AU alebo PVP (bez MP).

Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie
Výchova a vzdelávanie žiaka s AU alebo PVP (bez MP) sa realizuje podľa individuálneho
vzdelávacieho programu.

Povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania
Pedagogickí zamestnanci
– spĺňajú

kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi

predpismi,
– preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej
komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení
triedy,
– riadia sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom raste,
ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej
komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho riešenia problémov.
Vedúci pedagogickí zamestnanci
– svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvárajú
predpoklady pre fungujúci, motivovaný spolupracujúci kolektív s profesionálnou
klímou a podporujúcim prostredím,

– starajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu a vytvárajú
preň podmienky,
– sú schopní poradiť učiteľom a obhájiť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by
nepriaznivo ovplyvňovali ich pedagogické pôsobenie.
Asistent učiteľa
– pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia), ak si to vyžaduje
výchova a vzdelávanie žiaka v závislosti od závažnosti postihnutia žiaka.
Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovy a vzdelávania
Učebne (triedy) vybavené viacúčelovým výškovo nastaviteľným nábytkom, s priestorom pre
relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania.
Učebne pre jednotlivé vyučovacie predmety vybavené špeciálnym nábytkom.
Bezpodnetová miestnosť.
Štruktúrované priestory na individuálne vzdelávanie žiakov.
Priestory pre telovýchovné aktivity s bezpečným povrchom, náradím a náčiním.
Priestory pre prípravné práce učiteľa, priestory pre uloženie pomôcok.
Priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (školský klub detí, záujmové krúžky
a voľnočasové aktivity) vybavené pracovným a odpočinkovým nábytkom, priestormi pre
učenie, s pomôckami pre relaxáciu.
Priestory pre stravovanie rešpektujúce hygienické normy.
Priestory pre vedenie školy a potrebných odborných a nepedagogických zamestnancov
(miestnosť riaditeľa, zástupcu, hospodára, výchovného poradcu, liečebného pedagóga,
školského psychológa a pod.), so zodpovedajúcim technickým vybavením a nábytkom,
Miestnosť pre uskladnenie učebníc, archív.
Priestory pre odkladanie odevov a obuvi (šatne).
Spoločné priestory pre hygienu, vrátane WC, žiakov a žiačky, zamestnancov a zamestnankýň
vybavené dávkovačmi pre tekuté mydlo, zásobník s dezinfekčným prostriedkom a zásobníkmi
pre jednorazové utierky.
Ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy
– zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha,
dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie,
osvetlenie, vykurovanie),
– priestor pre ošetrenie úrazu a ku krátkodobému pobytu zraneného, resp. chorého žiaka,
– výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná
kontrola z hľadiska bezpečnosti,
– lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na rýchlu
zdravotnú pomoc, linku dôvery, políciu,
– zabezpečený vhodný pitný a stravovací režim,
– dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok
v škole a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou.

Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov
Školský vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými
poruchami (bez MP) je vypracovaný na základe vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou
Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie.

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI
A
SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ
PRE PRÍPRAVNÝ AŽ 9. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S AUTIZMOM ALEBO ĎALŠÍMI PERVAZÍVNYMI
VÝVINOVÝMI PORUCHAMI (BEZ MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Z oblastí, ktoré sú pri autizme a ďalších pervazívnych vývinových poruchách poškodené, je
najmarkantnejšie poškodenie v oblasti komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností.
Nakoľko skutočná komunikácia predstavuje vždy sociálnu interakciu, nemožno od poškodenia
sociálnych zručností komunikáciu oddeliť.
Rozvíjanie schopnosti komunikovať je preto jedným zo základných cieľov výchovnovzdelávacieho procesu žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
bez mentálneho postihnutia (ďalej aj „dieťa/žiak s AU alebo PVP (bez MP)“) v závislosti od
miery ich „autistického“ poškodenia, resp. aktuálne používanej formy komunikácie.
Cieľom špecifického vyučovacieho predmetu rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych
zručností je vytvorenie, resp. rozvíjanie komunikačnej schopnosti s atribútmi prostriedku
vyjadrovania potrieb, nadväzovania kontaktov, ako aj výmeny informácií a vo vyšších
ročníkoch, resp. v prípade menšej miery autizmu, aj vyjadrovanie vlastných emocionálnych
stavov a ich „čítanie“ zo správania iných ľudí, a najmä následná schopnosť prispôsobenia
vlastného správania vnímaným informáciám verbálneho aj neverbálneho charakteru.
Na každom stupni vyučovania predmetu, nezávisle od spôsobu komunikácie dieťaťa, je
potrebné rozvíjanie jestvujúcich schopností komunikácie v zmysle sociálnej komunikácie, ich
posúvanie na vyššiu vývinovú úroveň a generalizácia naučených schopností na nové situácie,
nový kontext.
Prvoradým cieľom je sociálne správanie zodpovedajúce veku dieťaťa, úrovni jeho schopností,
resp. rozvíjanie a učenie základných predpokladov týchto zručností. Všetky naučené schopnosti
je potrebné za úzkej spolupráce s rodinou generalizovať na prirodzené, domáce prostredie, inak
vzdelávanie stráca zmysel.
Neoddeliteľnou súčasťou sociálneho správania sú schopnosti, ktoré napomáhajú sociálnej
integrácii, tzv. integračné zručnosti - nadväzovanie a udržanie vzťahov, trávenie voľného času
atď., vrátane „zamestnaní“, ktoré pre bežné deti nie sú atraktívne. Je to pomoc pedagógom cez
prestávku, zodpovednosť za čistotu v jasne určenom priestore, zodpovednosť za poriadok na
jasnom mieste a pod.
Aby sa dieťa s AU alebo PVP (bez MP) stalo členom skupiny, resp. malo vzťah s iným
dieťaťom alebo s členom rodiny, musí mať schopnosti nevyhnutné k nadväzovaniu interakcií.
Členovia skupiny iniciujú kontakty, reagujú jeden na druhého a podieľajú sa na ovplyvňovaní

štruktúry interakcie. Inými slovami deti sa samy rozhodujú, kedy a ako prebieha interakcia,
nereagujú len na inštrukcie vonkajšieho vodcu. Deti sú aktívne, pretože aktivita sama je pre ne
odmenou (aspoň čiastočne).
U malých detí, ktoré nemajú AU alebo PVP, sa sociálne kontakty prejavujú rôznymi formami
sociálnych hier. Avšak základy sociálnej hry sú väčšinou naučené v izolácii od iných detí. Dieťa
sa naučí hádzať loptu, stavať vežu, bicyklovať atď. samo, resp. bez asistencie iných detí. To
znamená, že dieťa naučené zručnosti nezačne automaticky využívať aj v aktivitách s inými
deťmi. V ranom sociálnom vývine dieťa potrebuje zažiť rôznorodé sociálne interakcie, až
potom ich začne samo vyhľadávať. Sociálny vývin dieťaťa s AU alebo PVP (bez MP) je od
tejto prirodzenej cesty výrazne odlišný.

Problémy, vyplývajúce z autizmu a ďalších pervazívnych vývinových porúch, neumožňujú
deťom, aby sociálne zručnosti nadobúdali spontánne, intuitívne, vyplývajúc zo sociálneho
pochopenia. Z hľadiska používaných metód majú preto dominantnú úlohu kognitívne postupy
a postupy terapie správania. Z rovnakého dôvodu deti naučené schopnosti neaplikujú spontánne
v domácom prostredí. je nevyhnutné nepretržite rodinu informovať o dosiahnutých pokrokoch
detí a metódach, ako ich preniesť domov - v oblasti komunikácie, sociálneho správania i
integračných zručností.
Všeobecným cieľom predmetu, ktorý sa prelína každým ročníkom je rozširovanie funkčnej
komunikácie v kategóriách:
-žiadanie osobných potrieb,
-reakcie na správanie iných ľudí,
-komentovanie,
-žiadanie informácií,
-vyjadrovanie pocitov,
-vyjadrovanie prosociálnych postojov.
Vhodným východiskom je tzv. Laheyovej model vývinu reči, ktorý sa orientuje na jazykové
schopnosti detí, komunikačné správanie, ako aj nerečové komunikačné správanie. Vychádza zo
zákonitostí normálneho vývinu, pričom rešpektuje kognitívne a sociálne aspekty vývinu
konkrétneho dieťaťa. Pri voľbe cieľov na najbližšie obdobie, vychádzame z dosiahnutej úrovne
troch základných dimenzií jazyka: obsahu, formy a pragmatiky.

Obsah – o čom sa hovorí, alebo čo v reči rozumieme. Predstavuje sémantiku reprezentovanú
vo vyjadrovaní. Vyvíja sa spontánne počas celého života. Existujú tri hlavné kategórie obsahu:
predmety, vzťahy medzi predmetmi a vzťahy medzi dejmi.
Forma – cesta ako prebieha prenos informácií. Môže prebiehať prostredníctvom zvukov,
pohybmi alebo postavením rúk, používaním komunikačných symbolov a rôznych
komunikačných prostriedkov, ktoré plnia rolu náhradnej a/alebo podpornej komunikácie.
Pragmatika – prečo dochádza ku komunikácii a ako prebieha komunikácia.
Rozlišujeme tri základné aspekty pragmatiky:
Ciele – prečo dochádza ku komunikácii, t. j. interakcia, regulácia a kontrola medzi partnermi
komunikácie, dosiahnutie osobných cieľov, vzbudenie pozornosti.
Výber foriem na dosiahnutie cieľa – ako sa vyberajú formy vyjadrovania, aby slúžili potrebnej
funkcii v danom kontexte. Časť správy je vždy nejazyková: predmety, deje, vzťahy atď.
Interakcia medzi ľuďmi – ako upútať pozornosť, ako reagovať na prehovor inej osoby, ako
ukončiť rozhovor, vedieť sa správať v roli počúvajúceho aj hovoriaceho, resp. toho, kto sa
nejakou formou vyjadruje.
Sekundárnym cieľom špecifického predmetu je zmierňovanie prejavov problémového
správania.
Ciele možno dosiahnuť používaním správnych foriem komunikácie: verbálnej a/alebo
alternatívnej, a/alebo augmentatívnej.
Pri výbere správnych spôsobov komunikácie treba zohľadniť – aký je stupeň motivácie dieťaťa
komunikovať, aký je repertoár neverbálneho komunikačného správania dieťaťa, aká je
kognitívna úroveň dieťaťa, aké má dieťa problémové správanie – ktoré je potrebné brať do
úvahy pri výbere komunikačného systému.

Ciele možno dosiahnuť používaním vhodných foriem a stupňov pomoci: prompt (fyzický,
vizuálny, iný, nešpecifický), tvarovanie (jestvujúceho správania do inej, želanej formy),
reťazenie (vybudovanie nového správania kombináciou jednoduchých prvkov správania).
Vzhľadom na fakt, že narušenie sociálnych zručností a komunikačnej schopnosti je pre
autizmus a ďalšie pervazívne vývinové poruchy symptomatické, ako aj fakt, že autistický vývin
je charakterizovaný svojou nerovnomernosťou, je takmer nepravdepodobné, aby žiak mohol
postupovať rovnomerne, resp. že každý nový školský rok sa automaticky prechádza v obsahu
vzdelávania do cieľov ďalšieho ročníka.
Inými slovami ciele treba voliť na základe dosiahnutej vývinovej úrovne, t. j. vybrať si najbližší
dosiahnuteľný ročník. Môže to znamenať, že žiak je viacero školských rokov vzdelávaný podľa
obsahu vzdelávania rovnakého ročníka, príp. nepostupuje vzhľadom na ročník. Súvisí to s
možnosťami žiaka dosiahnuť v tejto oblasti viac, s kapacitami konkrétneho žiaka, podmienené
mierou autizmu alebo ďalších pervazívnych vývinových porúch, mentálnou úrovňou, príp.
pridruženými postihnutiami a pod.
Cieľom nie je za jeden školský rok zvládnuť ciele jedného ročníka, ale zvoliť ciele takého
ročníka v tomto predmete, ktoré žiak môže dosiahnuť, na ktoré má vývinové predpoklady, v
jeho vlastnom, individuálnom tempe, sprostredkované špecifickými formami, metódami a
prostriedkami, ktoré sú jedinečné pre každého žiaka s AU alebo PVP (bez MP).
Ciele jednotlivých ročníkov je potrebné vždy adaptovať vzhľadom na zvolené formy
komunikácie (pozri proces vyššie).
Dieťa, ktoré je verbálne, nie automaticky využíva svoju verbalitu na sociálnu komunikáciu, či
vyjadrovanie potrieb. Rovnako nie je pre autistický vývin prirodzené, že verbalizujúce dieťa
má osvojené a pragmaticky využíva preverbálne formy komunikácie.
Pre optimálnu voľbu správnych cieľov prejdeme cieľmi od najnižšieho ročníka, čím vlastne
diagnostikujeme stupeň dosiahnutej vývinovej úrovne. Hneď ako sú niektoré ciele dieťaťom
len naznačované, ale nie zvládnuté v rôznych kontextoch a spontánne využívané (pragmatika),
to sú tie správne ciele a správna úroveň, z ktorej sa v danom školskom roku vychádza (aj keď
sa začne učiť polovica cieľov jedného ročníka a v rámci školského roka sa prechádza do
ďalšieho ročníka).
Ciele sa prispôsobujú aktuálnej forme komunikácie dieťaťa (verbálnej, neverbálnej).

Poznámka k alternatívnej a/alebo augmentatívnej komunikácii (AAK)
Väčšina detí, ktoré sú neúspešné v dosiahnutí optimálnej verbálnej komunikácie, resp. ich
schopnosti sú obmedzené, môžu rozširovať svoje komunikačné schopnosti používaním AAK.
Neexistuje najefektívnejšia forma pre deti s AU alebo PVP. Výber vhodnej AAK je zložitý.
Najdôležitejšia je správna voľba AAK vzhľadom na konkrétne dieťa. Úspešná komunikácia
vyžaduje, aby dieťa bolo schopné používať určité komunikačné prostriedky. Vždy je potrebné
zvážiť silné a slabé stránky dieťaťa a vyberať s ohľadom na výhody a nevýhody AAK.
Najpoužívanejšia forma komunikácie je reč, predovšetkým pre jej zrozumiteľnosť, ako aj
schopnosť posilňovať verbálny prejav detí bez špecifického tréningu. Reč je vždy poruke,
možno ju rýchlo a úspešne využiť. Napriek uvedenému je pre dieťa s AU alebo PVP reč
mimoriadne náročná forma komunikácie (z rôznych dôvodov). Čím neskôr začne dieťa s AU
alebo PVP „hovoriť“, tým je pravdepodobnejšie, že sa verbálna komunikácia bude rozvíjať
obmedzene, čo je potrebné brať do úvahy pri vzdelávaní žiaka s AU alebo PVP (bez MP).

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK
CIELE
 Zintenzívňovať túžbu žiaka komunikovať,
 vytvárať podmienky k tomu, aby sa komunikácia stala pre žiaka zábavnou,
 rozvíjať expresívne vyjadrovanie potrieb (verbálne),
 využívať neverbálne modality vrátane očného kontaktu ku komunikácii,
 zapájať sa do skupinovej činnosti (5- 6 detí ), napr. počúvanie príbehu,
 počúvať v nerecipročných situáciách, napr. rozhlas, čítanie príbehov (nie video ),
 dokončiť vlastnú úlohu v skupine, bez intervencie učiteľa,
 potichu počúvať ostatných,
 počúvať deti a dospelých, pýtať sa a reagovať na otázky a komentovať to, čo sa povedalo
(zväčšovanie rozsahu a tenacity pozornosti),


dokázať sa sústrediť na jeden zvuk, napr. hlas spomedzi iných,



počúvať a nasledovať inštrukcie a usmernenia,



identifikovať svoje oblečenie, tašku a ostatné veci



identifikovať ostatné veci, ktoré dieťaťu patria,



schopnosť nájsť svoje miesto/ lavicu v triede.

OBSAH
Zmapovaním základných potrieb žiaka špecifikovať najfrekventovanejšie potreby a prístup k
nim obmedziť, resp. využiť ako základ vyjadrovania potrieb jednoduchou verbálnou formou,
ktorá je v súlade s používanou úrovňou verbálneho vyjadrovania žiaka.
Provokácia komunikácie žiaka používaním jeho hračiek, predmetov záujmu, zmapovaním
obľúbených aktivít/predmetov (motivačná báza) žiaka.
Vytvoriť podmienky k tomu, aby bol žiak nútený verbálne vyjadriť žiadosť o ne.
Provokácia komunikácie žiaka používaním sociálnych rituálov, ktoré žiak obľubuje, dôsledné
vyžadovanie používania neverbálnych modalít (očného kontaktu) so súčasnou verbalizáciou v
rámci každej komunikačnej situácie.

PROCES
Ciele je potrebné dosahovať rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych kapacít žiaka, ním
preferovaných aktivít a vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho a
komunikačného prostredia školy.

1. ROČNÍK
CIELE
1.Poznať bežné sociálne verbálne rutiny,
2.iniciovať, udržať a ukončiť rozhovor verbálne,
3.podporovať asertívnosť,
4.dať zmysel odpovedaniu na jednoduché otázky.
5.používať osvojené hrové zručnosti na interaktívne hry s dospelým,
6.používať osvojené hrové zručnosti na samostatnú hru,
7.podporovať spontánne vyjadrovanie žiadostí nezávisle na situačnom kontexte,
8.podporovať schopnosti vybrať si z ponúkaných aktivít,
9.vnímať prítomnosť vyjadrovania gestami,
10.vyvodiť zmysel z intonácie, výšky, hlasitosti, rytmu, prízvuku.
OBSAH
Nácvik konvenčných verbálnych rutín, využívaných v sociálnych interakciách (pozdrav,
zdvorilostné frázy zamerané na iného človeka.
Učenie verbálnych schopností na iniciáciu interakcie – rozhovoru alebo hry s učiteľom
(dospelými).
Rozprávanie na jednoduché konverzačné témy s dospelým (nácvik v štruktúrovaných
podmienkach, s nevyhnutnou mierou vizualizácie na dosiahnutie plynulosti rozhovoru).
Učenie verbálnych schopností na adekvátne verbálne a sociálne neverbálne ukončenie
rozhovoru s dospelým.
PROCES
Ciele dosahujeme rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych kapacít žiaka, ním
preferovaných aktivít a vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho a
komunikačného prostredia školy.

Cieľom je naučiť sa používať konverzačné frázy v každodenných situáciách. Spočiatku sa žiak
učí dávať mechanické odpovede na opakujúce sa situácie. Prompty sú postupne zmierňované,
pretože sa očakáva, že žiak bude komunikovať v prirodzených situáciách.
Podstatné je uvedomiť si, že aj keď žiaka naučíme mnoho reakcií, ešte to neznamená, že bude
schopné sociálne komunikovať. Je potrebné ho učiť byť vnímavejším k sociálnym kľúčom
správania sa a komunikácie.
Rozhovor predpokladá schopnosti
 všímať si rôznorodé aspekty „správy“ komunikačného partnera,
 spracovať rôznorodé aspekty „správy“ komunikačného partnera,
 interpretovať obsah a zmysel verbálneho, neverbálneho a afektívneho správania
hovoriaceho,
 pochopiť správu hovoriaceho vo vzťahu k sociálnemu kontextu,
 pochopiť mentálny stav komunikačného partnera,
 mapovať relevantnosť rozhovoru pre partnera,
 zorganizovať si myšlienky relevantné k téme rozhovoru,
 znovu si vybaviť informácie relevantné k téme rozhovoru, partnerovi a kontextu,
 používať primeranú proximitu a reč tela, priebežne dynamicky reagovať na sociálnu
dynamiku rozhovoru.
Aby sme dieťa pripravili na interaktívnu hru s iným dieťaťom, učíme ho potrebné sociálne
zručnosti najprv v situácii 1:1. Keď má dieťa naučené niektoré sociálne zručnosti, začneme s
krátkou interakciou s iným dieťaťom. Interakcia ešte nemusí mať za cieľ deti niečo naučiť.
Dôležité je, aby si na seba zvykli, aby spolu zažili spoločné príjemné zážitky z aktivít, ktoré
majú spoločné. Tieto stretnutia sú ideálnou príležitosťou na odpozorovanie ich schopností a
identifikáciu tých, ktoré ich budeme ďalej učiť v situáciách 1:1. Tieto situácie nemajú len
funkciu identifikácie nedostatkov dieťaťa, ale aj postupné priblíženie jeho hrových, sociálnych
a komunikačných schopností štandardným.
V situácii učenia by mal byť vždy len jeden aspekt hry pre dieťa nový. V rámci každej aktivity
je potrebné stanoviť si aj behaviorálne ciele. Prirodzene je potrebné facilitovať veku primerané
a kooperatívne správanie – dieťa má reagovať na svojho partnera v hre, ktorý nesmie robiť nič
namiesto neho. Dospelý nemá byť cieľom interakcie dvoch detí, ale jej prostredníkom. V rámci
interakcie dvoch detí je potrebné byť flexibilný, rýchlo sa prispôsobiť a neprerušovať správanie,
ktoré je pozitívne (nedávať príliš veľa inštrukcií, ktoré bránia spontánnemu správaniu).

2.

ROČNÍK

CIELE
– Spontánne používať bežné sociálne verbálne rutiny,
– spontánne iniciovať, udržať a viesť jednoduchý verbálny rozhovor,
– učiť sa ďalšie pravidlá rozhovoru, kontrolovať tón a silu hlasu,
– vnímať, rozumieť a používať jednoduché gestá počas rozhovoru,
– učiť sa porozumieť jednoduchým metaforám,
– vedieť reagovať odpovedaním na otázky, týkajúce sa osobných údajov,
– dodržiavať pravidlá správania v triede.
OBSAH
Používanie komunikácie a sociálnych zručností spontánne, v primeraných sociálnych
situáciách.
Rozširovanie nadobudnutých schopností na deti, najmä rovesníkov: primerane sa zdraviť pri
príchode a lúčení, žiadať o niečo – čakať kým dokončí ten, kto rozpráva, vrátiť niečo s
poďakovaním a pod.
Používanie naučených sociálno-komunikačných zručností pri komunikácii s dospelým,
precvičovať pravidlá rozhovoru: striedanie rolí, pohľad do očí s partnerom, rozvíjanie už
načatej témy rozhovoru, schopnosť držať sa jej a neodbiehať k svojmu záujmu rozhovoru.
Nácvik používania rôzneho tónu hlasu a sily hlasu. Napodobňovanie sily a tónu hlasu s cieľom
sebakontroly a sebaovládania pri komunikácií so spolužiakmi.
Priraďovanie zmyslu rôznym gestám v hraných situáciách, „prekladanie“ gest do slov a slová
do gest, hranie životných situácií a ich sprevádzanie bežnými gestami (nácvik s dospelými,
postupný transfer do reálnych situácií).
Vysvetľovanie jednoduchých slovných metafor, ktoré sú veku primerané, precvičovanie ich
používania rôznymi formami – hranie, rolí, pracovné listy, čítanie textu a nahrádzanie metafor
pravým významom a pod.
Precvičovanie pohotovosti v poskytovaní informácií o sebe v rozhovoroch s dospelým, aj
rovesníkmi (meno, adresa, vek a pod.).

Používanie viac-menej stabilných pravidiel správania, viazaných na určité situácie
vizualizovaných pre žiaka zrozumiteľnou neverbálnou formou – súvisiacich so životom v škole
(čakanie na pedagóga, presun do inej učebne, čakanie v rade na obed a pod.
PROCES
V rámci nácviku sociálnych zručností, ak je to potrebné, postupovať nasledovne:
– vybrať si konkrétnu sociálnu zručnosť,
– zručnosť rozložiť na časti/ kroky,
– demonštrovať zručnosť dieťaťu s použitím primeranej procesuálnej schémy ako
prostriedku nesociálneho promptu,
– praktizovať zručnosť až kým ju dieťa nezvládne samostatne.

3. ROČNÍK
CIELE
– Používať bežné sociálne verbálne rutiny,
– spontánne iniciovať, udržať a viesť jednoduchý verbálny rozhovor,
– učiť sa ďalšie pravidlá rozhovoru,
– vnímať, rozumieť a používať jednoduché gestá počas rozhovoru,
– učiť sa porozumieť jednoduchým metaforám,
– vedieť reagovať odpovedaním na bežné otázky týkajúce sa osobných údajov, bydliska,
školy a iné,
– dodržiavať pravidlá správania v triede, v škole a na verejnosti.
OBSAH
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností spontánne, v primeraných
sociálnych situáciách. Rozširovanie nadobudnutých schopností a zručností na spolužiakov,
rovesníkov. Vedieť sa pozdraviť pri stretnutí a lúčení, pri vstupe do miestnosti a odchode z
miestnosti, požiadať o niečo, počkať kým dokončí ten, kto rozpráva, vrátiť niečo s
poďakovaním a pod.
Používanie naučených sociálno-komunikačných zručností pri komunikácii s dospelým,
rovesníkmi.
Precvičovanie pravidiel rozhovoru – striedanie rolí, pohľad do očí s partnerom, rozvíjanie už
načatej témy rozhovoru, držať sa načatej témy rozhovoru, neodbiehať k svojmu záujmu
rozhovoru a pod.
Nacvičovanie používania intenzity hlasu za účelom sebakontroly a sebaovládania pri
komunikácií so spolužiakmi, rovesníkmi.
Priraďovanie zmyslu a významu rôznym gestám v modelových situáciách.
Vysvetľovanie jednoduchých slovných metafor a ich používanie.
Precvičovanie pohotovosti v poskytovaní informácií o sebe v rozhovoroch s dospelými, aj s
rovesníkmi – meno, adresa bydliska, školy, vek žiaka a iné.
Používanie a utvrdzovanie zaužívaných pravidiel správania súvisiacich so životom v triede,
škole.

PROCES
Priraďovanie zmyslu rôznym gestám v dramatizovaných situáciách, „prekladanie“ gest do slov
a slová do gest, prehrávanie životných situácií a ich sprevádzanie bežnými gestami.
Odporúčaný je nácvik s dospelými a postupný transfer do reálnych situácií.
Vyberať také metafory, ktoré sú primerané veku a komunikačným schopnostiam žiaka. Slovné
metafory je potrebné vysvetľovať, precvičovať ich používanie rôznymi formami: v rámci hier,
hranie rolí, používaním pracovných listov, čítanie textu a nahrádzanie metafor pravým
významom a podobne.
Bežné pravidlá správania, viazané na určité situácie, napr. čakanie na pedagóga, presun do inej
učebne, čakanie v rade na obed a pod., môžeme vizualizovať pre žiaka zrozumiteľnou
neverbálnou formou.

4. ROČNÍK
CIELE
– Rozvíjať verbálne rutiny o nové témy súvisiace s častými životnými sociálnymi situáciami,
– spontánne iniciovať a viesť rozhovor k témam, ktoré nie sú obľúbenými témami žiaka a
udržať rozhovor pri danej téme (neodbiehať),
– neustále cibriť jemné odtienky pravidiel v rámci rozhovoru,
– učiť žiaka uvedomiť si, či je druhá osoba „účastná“ rozhovoru a ako ju zaujať,
– spontánne používať jednoduché gestá počas rozhovoru,
– rozvíjať porozumenie a používať zložitejšie gestá,
– udržiavať a rozvíjať porozumenie jednoduchých slovných prirovnaní,
– vystavovať žiaka vnímaniu zložitejších slovných metafor a učiť vyjadriť pochybnosti v
prípade, že im nerozumie,
– zatelefonovať niekomu bez pomoci,
– viesť primeraný telefonický rozhovor bez pomoci,
– poznať svoje/domáce telefónne číslo,
– rozvíjať primerané správanie na základe jasne určených pravidiel v škole, na rôznych
bežných verejných miestach,
– rozumieť vlastným povinnostiam v rámci špecifického prostredia.
OBSAH
Sledovaním sociálnych príbehov (kreslených, fotografických, statických, aj dynamických)
poskytovanie vzoru sociálnych a verbálnych rutín.
Vizualizácia pravidiel udržiavania rozhovoru, spoznávanie nevhodných prvkov rozhovorov –
odbiehanie od témy – sledovaním audiovizuálnych, zvukových, kreslených rozhovorov.
Spoznávanie vonkajších prejavov ľudí, ktorí sú účastníkmi rozhovoru, identifikácia ich zaujatia
alebo naopak nezáujmu o pokračovanie rozhovoru – sledovaním audiovizuálnych, zvukových,
kreslených rozhovorov.
Používanie rôznych gest počas rozhovorov v hraných scénkach: priraďovanie významu gestám.
Priraďovanie významu jednoduchým slovným prirovnaniam, spájanie s ich slovným
vysvetlením, synonymom a pod.
Zámerné používanie zložitejších slovných metafor a gest v rámci nácviku komunikačnej
schopnosti a sociálnych zručností. Nácvik adekvátneho sociálneho správania a kladenie otázok
v prípade nepochopenia týchto prejavov.

Jasné definovanie primeraného správania v jasne definovanom kontexte (napísané pravidlá,
ktoré platia v určitej situácii), ako aj dôsledky za ich porušenie.
Ovplyvňovanie správania jeho podmieňovanie (najmä obľúbenou aktivitou), vizualizácia
dôsledkov za dodržiavanie a porušovanie pravidiel (napr. prideľovaním žetónov a pod., kde
určitý počet je možné si u pedagóga „vymeniť“ za drobnú vecnú odmenu, obľúbenú činnosť a
pod., ale aj naopak – odnímanie žetónov).
Učenie stratégií pútania pozornosti inej osoby (dotyk, tiché zamávania na diaľku a pod.) –
odovzdanie odkazu, spýtanie sa na niečo iného človeka.

PROCES
Ciele je potrebné dosahovať rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych kapacít žiaka, ním
preferovaných aktivít a vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho a
komunikačného prostredia školy.

5. ROČNÍK
CIELE
 Budovať schopnosť empatie,
 vytvárať kognitívnu bázu na rozvíjanie primeraného správania, odrážajúceho očakávania
okolia,
 vyjadrovať sa primerane v obchode,
 byť schopný pýtať sa (dávať otázky),
 primerane sa vyjadrovať napr. o počasí,
 chápať, čo znamená: koniec – začiatok,
 dokázať si zvoliť televízny program.
OBSAH
Identifikácia pocitov, ich možných príčin a správania, ktoré redukuje/ mení vyjadrované pocity
(predvedieme rôzne emócie, s cieľom identifikovať ich dieťaťom, ako aj určiť ich možné
príčiny a spôsoby ako zmeniť situáciu. je dôležité, aby emócie boli veku primerané).
Demonštrácia emócií, rozoznávanie emócií naživo (hra „Ako sa cítim?“, s následným
predvedením a identifikáciou možných príčin takéhoto emocionálneho stavu/ nálady,
pomenovanie vlastných emócií, pocitov a nálad.), identifikovať či nás druhá osoba počuje,
identifikovať či nás druhá osoba vidí,
identifikovať či druhá osoba vie určitú informáciu (ak asistent videl, že sa učiteľ so žiakom o
niečom rozprávajú, ešte neznamená, že to počul).
Vytvorenie schopnosti zaujať interaktívnu rolu iniciátora rozhovoru, aj reagujúceho v
rozhovore.
PROCES
Ciele dosahujeme rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych kapacít žiaka, ním
preferovaných aktivít, vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho a
komunikačného prostredia školy.

6. ROČNÍK
CIELE
– Učiť sa vyjadriť čo mám/nemám rád,
– učiť sa vyjadriť špecifické pocity,
– učiť sa uvedomovať si svoje vonkajšie znaky,
– učiť sa vnímať rovesnícke trendy v úprave zovňajšku,
– učiť sa udržať tajomstvo, resp. zamlčať niektoré informácie,
– rozširovať vedomosti a praktické zručnosti z oblasti dodržiavania osobnej hygieny.
OBSAH
V rôznych situáciách, ktoré sa viažu predovšetkým na voľnočasové aktivity (a žiak sa s nimi
môže stretnúť najmä v školskom klube detí), nacvičovať rôzne spôsoby adekvátneho
vyjadrovania vzťahu žiaka k činnosti („to mám rád, to sa mi páči, túto hru sa nerád hrám, radšej
by som si zahral...“ a pod.).
V situáciách, ktoré sú príjemné, učiť žiaka pomenovať prežívané emócie („je mi fajn, cítim sa
dobre, je mi príjemne“), v opačných situáciách vyjadrovať opačné emócie.
Hranie rôznych hier na precvičovanie rozpoznávania a správneho pomenovania prežívaného
emocionálneho stavu (v malých skupinách rovesníkov predvádzať rôzne životné situácie,
analyzovať pocity, ktoré ich môžu sprevádzať, ich príčiny a precvičovať adekvátne reakcie na
ne, vrátane mimiky, gestikulácie, očného kontaktu a pod.).
Okrem bežných vonkajších znakov (farba vlasov, očí, svetlosť pleti atď.) upozorňovať na prvky
zovňajšku, ktoré sú bežné pre rovesníkov a ktoré súvisia s trendmi (módou, sledovanými
televíznymi seriálmi, uznávanou hudbou a pod.) – hranie rôznych hier na postreh a primeranosť
úpravy zovňajšku vzhľadom na rôzne situácie (priraďovanie oblečenia k situáciám, k ľuďom,
k pohlaviu a pod.).
Precvičovanie situácií, v ktorých sa zdôrazní dôvernosť nejakej informácie a potreba zamlčať
ju („resp. nepovedať všetko“, čo neznamená, že je to klamstvo – rozpoznávanie situácií, v
ktorých je potrebné niečo zamlčať, aby sme sa vyhli ublíženiu niekomu a pod.).
V rámci medzipredmetových vzťahov do obsahu vzdelávania žiaka zaraďovať informácie o
udržiavaní osobnej hygieny a konkrétnom postupe a zásadách (učiť na základe týždenného

harmonogramu povinností – ak je to potrebné, vizualizovať a rozkrokovať jednotlivé postupy).
Dávať do súvislosti udržiavanie osobnej hygieny s reakciami rovesníkov na žiaka.

7. ROČNÍK
CIELE
– Vedieť vyjadriť svoje bežné pocity a želania,
– učiť sa vyjadriť špecifické pocity a potreby,
– učiť sa rozlišovať dôležitosť informácií a ich rozširovanie, napr. vedieť udržať tajomstvo,
súkromnú informáciu a pod.,
– učiť sa vnímať rovesnícke trendy v úprave zovňajšku,
– rozširovať vedomosti a praktické zručnosti z oblasti dodržiavania osobnej hygieny.
OBSAH
Nacvičovanie rôznych spôsobov adekvátneho vyjadrovania vzťahu žiaka k činnosti.
Vyjadrenie, pomenovanie, komentovanie prežívaných pozitívnych, aj negatívnych emócií.
Hry na precvičovanie rozpoznávania a správneho pomenovania prežívaného emocionálneho
stavu žiaka – v malých skupinách rovesníkov. Predvádzať rôzne životné situácie, analyzovať
pocity, ktoré ich môžu sprevádzať, analyzovať ich príčiny a precvičovať adekvátne reakcie na
ne, vrátane mimiky, gestikulácie, očného kontaktu a pod.
Precvičovanie situácií, v ktorých sa zdôrazní dôvernosť nejakej informácie a potreba zamlčať
ju, resp. „nepovedať všetko“, čo neznamená, že je to klamstvo (rozpoznávanie situácií, v
ktorých je potrebné niečo zamlčať, aby sme sa vyhli ublíženiu niekomu a pod.).
Upriamenie pozornosti žiakov na rozličné prvky zovňajšku, ktoré sú bežné pre rovesníkov a
ktoré súvisia s trendmi v móde, umení.
Dodržiavanie osobnej hygieny, zásady jej dodržiavania. Dávať do súvislosti udržiavanie
osobnej hygieny s reakciami rovesníkov na žiaka.
PROCES
V rôznych situáciách, ktoré sa viažu predovšetkým na voľnočasové aktivity, naďalej
nacvičovať rôzne spôsoby adekvátneho vyjadrovania vzťahu žiaka k činnosti, napr.: „To mám
rád, to sa mi páči, túto hru sa nerád hrám, radšej by som si zahral...“ a podobne.
V situáciách, ktoré sú príjemné, učíme žiaka pomenovať prežívané emócie („Je mi fajn, cítim
sa dobre, je mi príjemne.“), v opačných situáciách vyjadrovať opačné emócie.

Okrem bežných vonkajších znakov ako je farba vlasov, očí, svetlosť pleti a iné, upozorňujeme
žiakov na prvky zovňajšku, ktoré sú bežné pre ich rovesníkov a ktoré súvisia s trendmi v móde,
sledovanými televíznymi seriálmi, uznávanou hudbou a pod. Zaraďujeme hranie rôznych hier
na postreh a primeranosť úpravy zovňajšku - vzhľadom na rôzne bežné a aj slávnostné situácie
(priraďovanie oblečenia k situáciám, k ľuďom, k pohlaviu a pod.).
V rámci medzipredmetových vzťahov do obsahu vzdelávania žiaka je potrebné zaraďovať
informácie o udržiavaní osobnej hygieny, o konkrétnom postupe a zásadách pri jej dodržiavaní
na základe týždenného harmonogramu povinností. Ak je to potrebné, odporúčame vizualizovať
a rozkrokovať jednotlivé postupy dodržiavania osobnej hygieny.

8. ROČNÍK
CIELE
– Rozvíjať pozornosť na vonkajšie prejavy emócií ľudí,
– akceptovať osobný priestor učiteľov a spolužiakov,
– dokázať sa podeliť s dospelými,
– dokázať sa podeliť s rovesníkmi,
– identifikovať a rozlišovať medzi priateľmi/známymi a rodinou,
– povedať len primerané/ vhodné poznámky/ informácie iným – podľa vzťahu k nim,
– rozoznať čo je nevhodné zo strany iných ľudí,
– dokázať sa spriateliť na základe spoločných záujmov,
– dokázať vyjadriť realistické postoje: „Môžem“, „Som“,
– prijímať pochvalu s hrdosťou,
– akceptovať kritiku bez mrzutostí a nevhodných reakcií,
– vedieť sa vyrovnať s primeranou formou odmietnutia.
OBSAH
Receptívne porozumenie vonkajším prejavom emócií (napr. nácvik porozumenia na
fotografiách tvárí rôznych ľudí – vyjadrujúcich rôzne emócie, analýza sledovaných
audiovizuálnych nahrávok.
Receptívne porozumenie emóciám naživo. Identifikácia a pomenovávanie emocionálnych
prejavov pri reálnom predstieraní a pod.
Vnímanie,

pomenovávanie

a

predstieranie

emocionálnych

prejavov:

kreslených,

fotografických, statických, aj dynamických.
Poskytovanie vzoru vhodného sociálneho správania v situáciách keď sa očakáva, že sa človek
o niečo s niekým podelí (formou kreslených, fotografických, hraných sociálnych príbehov).
Nacvičovanie vhodných foriem odmietnutia v situáciách, ktoré sú pre žiaka sociálne
nepríjemné – slušne niečo alebo niekoho odmietnuť, rozlišovanie rodiny, blízkych a cudzích
osôb v týchto súvislostiach.
Nácvik rôznych foriem sociálne prijateľného odmietnutia vzhľadom na kvalitu vzťahu s
osobou a pod.

Vyhľadávanie skutočných atribútov priateľstva na základe odpozorovaných vzťahov z blízkeho
sociálneho prostredia žiaka. Motivovanie k vytváraniu priateľstiev na základe spoločných
záujmov a zároveň učenie obranných – sociálne prijateľných spôsobov ako odmietnuť prípadne
neprimerané nároky „priateľa“ na žiaka.
Prijímanie kritiky a odmietnutia, rovnako ako aj pochvaly v určitých situáciách (pozor na silné
sklony k perfekcionizmu niektorých žiakov s autizmom a neschopnosť vyrovnať sa s
neúspechom) – poskytovaním vzorov, podmieňovaním správania, ktoré nasleduje po vynesení
kritiky, odmietnutí či pochvale žiaka.
PROCES
Ciele dosahujeme rôznymi spôsobmi, podľa individuálnych schopností žiaka a ním
preferovaných aktivít. Dôležitá je aj tvorivosť, flexibilita učiteľa a prirodzené možnosti
sociálneho a komunikačného prostredia školy, záujmových útvarov a iné.

9. ROČNÍK
CIELE
– Identifikovať emocionálne potreby iných ľudí a vyjadriť vlastné emocionálne potreby,
– uvažovať o pocitoch iných ľudí,
– uvedomovať si, že nemožno byť fyzicky a verbálne ohrozovaný,
– uvedomovať si, že „moje“ veci nemôže zobrať druhá osoba,
– uvedomovať si právo na svoj osobný priestor, v ktorom nemožno byť v ohrození,
– uvedomovať si právo vyjadriť svoj vlastný názor na čokoľvek,
– uvedomovať si právo na určitú mieru súkromia, ktorá súvisí s mierou samostatnosti,
– uvedomovať si, že bez dovolenia sa nemôže nikto dotýkať častí tela druhého človeka,
– uvedomovať si, že rodičia a učitelia majú právo usmerňovať deti a robiť rozhodnutia v ich
prospech,
– uvedomovať si, že zodpovední dospelí alebo skupiny zvolených ľudí, majú právo
stanovovať pravidlá, ktoré musia ostatní rešpektovať.
OBSAH
Na základe analýzy prejavov a identifikácie emociolnálnych stavov iných ľudí určovanie
spôsobov uspokojenia ich emocionálnych potrieb.
Pomenovávanie vlastných emocionálnych stavov (napr. vedenie denníka nálad), ich racionálna
analýza a vyjadrovanie potrieb.
Poskytovanie rôznych zdrojov informácií o fyzickom a verbálnom zneužívaní (sociálne
príbehy, „katalógy“ nevhodného správania a pod.).
Poskytovanie správneho vzoru správania pri obhajovaní vlastných práv (právo na osobný
priestor, používanie vecí niekoho iného, intimita vlastného tela a vhodné dotyky voči inej osobe
v závislosti od jej veku, postavenia, sociálnej situácie).
Poskytovanie rôznych vzorov adekvátneho sociálneho spôsobu vyjadrovania vlastného názoru
na čokoľvek. Nácvik spoločensky prijateľného začatia, prerušovania a ukončovania
vyjadrovania vlastného názoru.
Poskytovanie vecných informácií o sociálnej hierarchii v rámci rodiny, školy, spoločnosti.
Prezentácia vhodných vzorov správania voči rodičom, súrodencom, učiteľom a iným, ako aj

vhodných foriem vyjadrovania vlastných názorov, ktoré môžu byť v silnom rozpore s vlastným
presvedčením žiaka.
Motivovanie k akceptácii stanovených pravidiel v rodine, škole, spoločnosti – nie sociálne, ale
racionálne podľa aktuálnych záujmov, preferencií a motivačnej bázy žiaka (nespoliehať sa na
jeho sociálny úsudok, ale racionálne, logické postupy).
PROCES
Ako primárnu formu dosahovania cieľov používame stanovenie jasných pravidiel, viazaných
na určité prostredie, určité osoby. Použijeme vizualizáciu dôsledkov porušovania pravidiel a
noriem, ako aj výhod, ktoré plynú z ich dodržiavania.
Postupujeme podľa individuálnych kapacít žiaka, ním preferovaných aktivít a vychádzajúc z
tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho a komunikačného prostredia školy.

3 VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S VÝVINOVÝMI
PORUCHAMI

UČENIA

ISCED 1 – primárne vzdelávanie
ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie

Vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav.
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5. 5.
2016 pod číslom 2016-14674/20281:15-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016.

Podľa platnej legislatívy sa pri výchove a vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami
učenia postupuje podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
(ďalej aj „VPU“). Tento vzdelávací program je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre
jednotlivé stupne vzdelávania.
Pre výchovu a vzdelávanie žiakov s VPU platia všetky ustanovenia uvedené v Štátnom
vzdelávacom programe, ktoré sú doplnené špecifikami uvedenými vo vzdelávacom programe
pre žiakov s VPU.
Vzdelávací program pre žiakov s VPU charakterizuje ich výchovu a vzdelávanie a vymedzuje
špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o nich. Je potrebné
zabezpečiť úpravu podmienok, foriem, metód a prístupu vo výchove a vzdelávaní žiaka a
rešpektovať úpravy vyplývajúce z prítomných porúch učenia nielen vo vzdelávaní, ale i v
hodnotení a klasifikácii.
Pre označenie špecifických vývinových porúch učenia sa v platnej legislatíve používa termín
vývinové poruchy učenia, ktorý sa pod týmto pojmom používa aj vo vzdelávacom programe.
Cieľom vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v primárnom a nižšom strednom
vzdelávaní je pripraviť žiakov na vzdelávanie na strednej škole s prihliadnutím na ich schopnosti
a možnosť vykonávať zvolenú profesiu.

Ciele výchovy a vzdelávania
Žiaci s VPU plnia rovnaké ciele vzdelávania ako ostatní žiaci základných škôl v primárnom
vzdelávaní a nižšom strednom vzdelávaní.

Stupeň vzdelania
Primárne vzdelanie – 1. stupeň základnej školy. Nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej
školy.

Profil absolventa
Žiak s VPU po absolvovaní primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania disponuje
na veku primeranej úrovni rovnakými kľúčovými kompetenciami, ako absolvent primárneho
vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania v základnej škole.

Vzdelávacie oblasti
Obsah vzdelávania žiakov s VPU v špeciálnych školách, špeciálnych triedach a v školskej integrácii
je rovnaký ako obsah vzdelávacích oblastí príslušných predmetov pre štátny vzdelávací program
žiakov

základných

škôl.

Vzdelávacie

oblasti

sú

však

doplnené

o

oblasť

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA, do ktorej sú zaradené špecifické vyučovacie
predmety individuálna logopedická intervencia (ďalej aj „ILI“) a rozvíjanie špecifických funkcií

(ďalej aj „RŠF“). Rámcový obsah vzdelávania špecifického vyučovacieho predmetu RŠF určuje
samostatný dokument, ktorý je prílohou tohto vzdelávacieho programu. Obsah aktivít, ktoré
vykonáva špeciálny pedagóg musí byť v súlade s mentálnymi a komunikačnými schopnosťami
žiaka, bez ohľadu na fyzický vek.

VYUČOVACIE PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV S VÝVINOVÝMI
PORUCHAMI UČENIA PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
VZDELÁVACIA OBLASŤ
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
MATEMATIKA A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI
ČLOVEK A PRÍRODA
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
ČLOVEK A HODNOTY
ČLOVEK A SVET PRÁCE
UMENIE A KULTÚRA
ZDRAVIE A POHYB
ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ
PODPORA

VYUČOVACIE PREDMETY
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
ANGLICKÝ JAZYK
MATEMATIKA
INFORMATIKA
PRVOUKA
PRÍRODOVEDA
VLASTIVEDA
ETICKÁ VÝCHOVA/
NÁBOŽENSKÁVÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO
PRACOVNÉ VYUČOVANIE
HUDOBNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
INDIVIDUÁLNA LOGOPEDICKÁ INTERVENCIA
ROZVÍJANIE ŠPECIFICKÝCH FUNKCIÍ

VYUČOVACIE PREDMETY VO
VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV S VÝVINOVÝMI
PORUCHAMI UČENIA PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE
VZDELÁVACIA OBLASŤ
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
MATEMATIKA A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI
ČLOVEK A PRÍRODA

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
ČLOVEK A HODNOTY
ČLOVEK A SVET PRÁCE
UMENIE A KULTÚRA
ZDRAVIE A POHYB
ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ
PODPORA

VYUČOVACIE PREDMETY
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
ANGLICKÝ JAZYK
MATEMATIKA
INFORMATIKA
FYZIKA
CHÉMIA
BIOLÓGIA
DEJEPIS
GEOGRAFIA
OBČIANSKA NÁUKA
ETICKÁ VÝCHOVA/
NÁBOŽENSKÁVÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO
TECHNIKA
HUDOBNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
INDIVIDUÁLNA LOGOPEDICKÁ INTERVENCIA
ROZVÍJANIE ŠPECIFICKÝCH FUNKCIÍ

Vzdelávacie štandardy
Vzdelávacie štandardy pre žiakov s VPU sú rovnaké ako pre žiakov bez zdravotného
znevýhodnenia primárneho vzdelávania alebo nižšieho stredného vzdelávania. Čiastočné
plnenie jednotlivých výkonov vzdelávacieho štandardu je potrebné zaznamenať v
individuálnom vzdelávacom programe žiaka. Dosiahnuté výkony sú limitované samotným
narušením komunikačnej schopnosti a VPU, a preto nemôžu byť ustanovené štandardy pre
špecifický vyučovací predmet ILI a RŠF.

Rámcový učebný plán pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre primárne
vzdelávanie
1.ročník

Šk.r. 2018/2019
I.stupeň- inovovaný- VPU

FIR

VAS

1.A

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet
PH
Jazyk a komunikácia Slov. jazyk a lit.
31
Anglický jazyk
6
Človek a príroda
Prvouka
3
Prírodoveda
3
Človek a spoločnosť Vlastiveda
3
Človek a hodnoty
EV / NV
4
Matematika a
Matematika
16
práca s informáciami Informatika
2
Človek a svet práce Pracovné vyučovanie
2
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
6
Hudobná výchova
4
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 8

P
9

2.ročník
MEL

1.B
V

P
9

1
1

HOL

2.A
V

P
8

1
1

OPU

3.A
V
1
1

4.ročník

3.ročník

P
7
3

3.B
V

P
7
3

KUR

STE

4.A
V

P
7
3

4.B
V

P
7
3

V

2

1
4

1
4

1
4

2
1
2

2
1
2

2
1
2

1
1
1
4
1
1
1
1
2

1

1
1
1
4
1
1
1
1
2

1

2
2
1
4
1
1
1
1
2

2
2
1
4
1
1
1
1
2

Špeciálnopedagogická Rozvíjanie špecifických
podpora

funkcií

Povinné predmety - P
Voliteľné predmety - V
Spolu - počet hodín

4
88
8
96

1
20

1
20

2
22

1
20

2
22

1
23

3
23

1
23

2
25

1
25

2
25

1
5

1
26

1
26

Poznámky
Učebný plán je 1.stupeň je tvorený v školskom roku 2018/2019 podľa inovovaného rámcového
učebného plánu.
Každý ročník je rozdelený na dva stĺpce. Stĺpec označený písmenom P – sú hodiny
stanovené štátnym vzdelávacím programom, stĺpec označený písmenom V - sú navýšené
hodiny. Farebne sú vyznačené triedy so žiakmi s VPU.
1. V školskom roku 2018/2019 voliteľné (disponibilné)

hodiny použije škola na

dotvorenie školského programu.
Voliteľné hodiny využijeme na posilnenie vyučovacích predmetov, ktoré rozširujú
a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu:

Rozvíjanie špecifických funkcií – 1.- 4.ročník – 1 hodina, zabezpečuje jeden
pedagogický zamestnanec; SJL – 2.roční- 1 hodina ; matematika – 3. ročník- 1 hodina;
prírodoveda – 3 . ročník- 1 hodina. Do RUP bol zaradený predmet anglický jazyk v 1.
a 2. ročníku – 1 hodina.

2. Žiaci sa vyučujú v skupinách, pričom počet žiakov v skupine nepresahuje 17 žiakov, ak
to organizačné podmienky školy umožňujú.
ANJ – sa bude realizovať v jednej skupine v 1.A ,3.A a 3.B a v dvoch skupinách v 1.B,
2.A, 4.A a 4.B.
INF – sa bude realizovať v jednej skupine v triedach 3.ročníka a v dvoch skupinách
v triedach 4.ročníka.
Vyučovací predmet pracovné vyučovanie sa bude realizovať vo štvrtom ročníku
v jednej skupine
3. Telesná a športová výchova sa v prvom až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov
a dievčatá spoločne. TSV budeme realizovať vo všetkých triedach primárneho
vzdelávania.
4. V školskom roku 2018/2019 sa v našej škole bude vyučovať NBV – gréckokatolícka,
pravoslávna, rímskokatolícka a etická výchova. Žiaci budú spájaní podľa počtu do
skupín:
NBG- 4 skupiny – 1.A/1.B; 2.A; 3.A/3.B; 4.A/4.B
NBP – 3 skupiny – 1.A/1.B; 2.A/4.A/4.B; 3.A/3.B
NBR – 1 skupina – 1.A/1.B/2.A/2.B/3.B/4.A
ETV – 1 skupina – 1.-9.ročník
Žiaci sú rozdelení do skupín , pričom najvyšší počet žiakov v skupine je 20. Ak počet
žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov.
Nie je možné meniť predmet počas školského roka.

Rámcový učebný plán pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre nižšie stredné
vzdelávanie – inovovaný ŠkVP
5.ročník

Šk.r. 2018/2019
II.stupeň - inovovaný-VPU
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a lit.
Anglický jazyk
2.cudzí jazyk
Človek a príroda
Fyzika
Chémia
Biológia
Človek a spoločnosť Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Človek a hodnoty
EV / NV
Matematika a
Matematika
práca s informáciami Informatika
Človek a svet práce Technika
Umenie a kultúra
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
Špeciálnopedagogická Rozíjanie špecifických
podpora
funkcií
Povinné hodiny - P
Voliteľné hodiny - V
Spolu - počet hodín

6.ročník

PUK
5.A
PH
24
15

P
5
3

SIL

HRI

5.B
V
1

P
5
3

POR

6.A

V
1

P
5
3

7.ročník

7.A
V
1

P
4
3

LOZ

2
2
1
2
1
4
1
1
1
1
2

5
120 24
26
146 27

2
1
2

1

1
4
1
1
1
1
2

1

1

1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2

1
24

3

1

1
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2

1
25

3
27

1

P
4
3

P
5
3

2

1

P
5
3

2

1

1
1

1
1
2
1

1
25

3
30

V

2
1
1
1
2
1
1
1
5

27
4

30

V

2
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2

26
4

30

8.A
V
1

1
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2

26
4

29

LUK

7.B
V
1
2

6
5
7
7
6
4
5
21
4
5
4
5
10

8.ročník 9.ročník

5
30

Rámcový učebný plán pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre nižšie stredné
vzdelávanie – nereformovaný ŠkVP
5.ročník 6.ročník

7.ročník 8.ročník 9.ročník

Šk.r. 2018/2019
II.stupeň-nereformovaný-VPU
Jazyk a komunikácia

Človek a príroda

Človek a spoločnosť

Človek a hodnoty
Matematika a
práca s informáciami
Človek a svet práce
Umenie a
kultúra

Slovenský jazyk a lit.
1.cudzí jazyk
2.cudzí jazyk
Tvorivá dramatika
Fyzika
Chémia
Biológia
Manaž.dážď. Vôd
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
EV / NV
Matematika
Informatika
Mladý informatik
Svet práce
Technika
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Výchova umením

Špeciálnopedagogická podpora Rozvíjanie špecifických funkcií

Zdravie a pohyb
Povinné hodiny - P
Voliteľné hodiny - V
Spolu - počet hodín

Telesná a športová výchova

BUCH
9.A
PH
23
15
4
5
4
5
1
6
5
4
4
19
2

P
5
3

V
2

P
4
3
1

V
1
1
1

1
1

1

1

P
5
3
1

V

1

1

1

1

1
1
1
1
4

1
1

1

P
4
3
1

V

1
2
1

1

1

P
5
3
1

V

1

1

2
2
1

1

1

1
1

1
1

4
1

1

1
1
1
1
1
4

1

1

2
1
1
1
4

1

1

0,5
0,5
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
5
10 2
2
2
115 21
23
23
31
5,5
6,5
146 26,5
29,5
30

1

1
1
1
1
3
1

2

1
1
1
1
1
2
24
7

2
24
6

30

6
30

Poznámky
Rámcový učebný plán pre 2.stupeň je tvorený dvoma učebnými plánmi, a to nereformovaným
UP a inovovaným UP. Podľa nereformovaného schváleného UP sa v školskom roku 2018/2019
vzdeláva 9.ročník a 5., 6., 7.a 8. ročníky idú v školskom roku 2018/2019 podľa inovovaného
rámcového učebného plánu.
Každý ročník je rozdelený na dva stĺpce. Stĺpec označený písmenom P – sú hodiny
stanovené štátnym vzdelávacím programom, stĺpec označený písmenom V - sú navýšené
hodiny. Farebne sú vyznačené triedy so žiakmi s VPU.
1. V školskom roku 2018/2019 voliteľné (disponibilné)

hodiny použije škola na

dotvorenie školského programu:
Voliteľné hodiny využijeme na posilnenie vyučovacích predmetov, ktoré rozširujú
a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu :

Rozvíjanie špecifických funkcií 5. – 9.ročník – 1 hodina, zabezpečuje jeden pedagogický
zamestnanec; ANJ- 5.,6.ročník;SJL – 7.ročník – 1 hodina; druhý cudzí jazyk – 7. – 9.
ročník- 2 hodiny; BIO – 6. a 9.ročník; GEG – 9.ročník- 1 hodina; MAT – 5.-6.ročník- 1
hodina;

2. Žiaci sa vyučujú v skupinách, pričom počet žiakov v skupine nepresahuje 17 žiakov, ak
to organizačné podmienky školy umožňujú.
ANJ – sa bude realizovať vo všetkých triedach všetkých ročníkov po dve skupiny,
okrem 5.A, 6.A, 7.A, 7.B .
RUJ – sa bude realizovať v ročníkoch 7. -9. v jednej skupine.
NEJ – sa bude realizovať v 8. a 9.ročníku v jednej skupine, v 7. ročníku v dvoch
skupinách.
INF – sa bude realizovať v 5.A, 6.A, 7.A a 7.B v jednej skupine a 5.B, 8.A a 9.A
v dvoch skupinách.
THD – sa bude realizovať v 5.A, 6.A, 7.A a 7.B v jednej skupine a 5.B a 8.A v dvoch
skupinách.
3. V školskom roku 2018/2019 sa v našej škole bude vyučovať NBV – gréckokatolícka,
pravoslávna, rímskokatolícka a etická výchova. Žiaci budú spájaní podľa počtu do
skupín:
NBG- 3 skupiny – 5.A/5.B/5.C; 6.A/7.A/7.B; 8.A/ 8.B/9.B
NBP – 4 skupiny – 5.A/5.B/6.A; 7.A/7.B/8.A;
NBR – 1 skupina – 5.A/5.B/6.A/7.A/7.B/8.A
ETV – 1 skupina – 1.- 8.ročník
Žiaci sú rozdelení do skupín , pričom najvyšší počet žiakov v skupine je 20. Ak počet
žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov.
Nie je možné meniť predmet počas školského roka.
4. Na TSV v školskom roku 2018/2019 budú žiaci rozdelení do skupín podľa dievčat
a chlapcov v každej triede v každom ročníku, pričom najvyšší počet žiakov v skupine
je 24. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov
rozličných ročníkov.

Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia
Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia (MKCH-10) v kategórii Poruchy psychického
vývinu (F 80-89) samostatne vymedzuje Špecifické poruchy školských zručností (F 81) a
rozlišuje: F 81.0 špecifickú poruchu čítania (dyslexia), F 81.1 špecifickú poruchu hláskovania
(dysortografia), F 81.2 špecifickú poruchu aritmetických schopností (dyskalkúlia), F 81.3
zmiešanú poruchu školských zručností (súčasný výskyt dyskalkúlie s dyslexiou alebo
dysortografiou), F 81.8 iné vývinové poruchy školských zručností (dysgrafia) a F 81.9
nešpecifikovanú vývinovú poruchu školských zručností (neschopnosť učiť sa).
Pre všetky uvedené poruchy platí, že sa objavujú od raného štádia osvojovania si danej
zručnosti, nie sú jednoducho dôsledkom nedostatočnej príležitosti učiť sa, nevyplývajú z
mentálnej retardácie alebo senzorického deficitu (poruchy zraku) a ich príčinou nie je získaná
choroba ani poranenie mozgu.
V opise príznakov dyslexie (MKCH-10) je špecifické a významné spomalenie vývinu
schopnosti čítať, ktoré sa nedá vysvetliť mentálnym vekom, odchýlkou zrakovej ostrosti alebo
nevhodným spôsobom vyučovania. Narušené môže byť chápanie čítaného, spoznávanie
čítaných slov, čítanie nahlas a tiež výkon v úlohách, ktoré vyžadujú čítanie.
Dyslexia je definovaná tiež ako: „Špecifická porucha učenia, ktorá má neurobiologický pôvod,
pre ktorú sú charakteristické ťažkosti s presným alebo plynulým rozpoznávaním slov a slabé
schopnosti v písanej reči a dekódovaní, ktoré typicky vyplývajú z deficitu vo fonologickej
zložke jazykových schopností. Sekundárne následky dyslexie môžu zahŕňať problémy s
porozumením čítanému a obmedzenú skúsenosť s čítaním, čo môže mať vplyv na nárast slovnej
zásoby a základných znalostí“
Dyslexia sa často vyskytuje s dysortografiou a pretrváva až do dospievania, aj keď sa určitý
pokrok v čítaní dosahuje. Dyslexií zvyčajne predchádza výskyt narušeného vývinu reči v
anamnéze. Bežné sú pridružené poruchy v emocionálnej oblasti a správaní v školskom veku.
Dysortografiu charakterizuje špecifické a významné spomalenie osvojovania si písanej reči správneho písania slov a pravopisu.
Dyskalkúlia, podľa MKCH-10 špecifická porucha počítania je „špecifické postihnutie
schopnosti počítať, ktoré nemožno vysvetliť mentálnou retardáciou, nevhodným spôsobom
vyučovania ani neurologickou, psychiatrickou alebo inou poruchou; prejavuje sa
neschopnosťou naučiť sa počítať, chápať matematické pojmy, termíny alebo znaky, správne

radiť čísla, dosadzovať desatinné čiarky, naučiť sa násobilku“. Termín „porucha
matematických schopností“ sa v odbornej literatúre javí byť výstižnejší ako termín špecifická
porucha počítania, nakoľko samotné označenie navodzuje, že nepôjde len o počítanie, s ktorým
majú žiaci problémy, ale zahŕňa širšiu škálu ťažkostí, najmä ťažkosti porozumieť kvantitám,
pričom táto schopnosť je relatívne nezávislá od jazykových či iných kognitívnych schopností.
Matematické schopnosti sú chápané ako súbor vlôh pre matematiku, napríklad schopnosť
logicky usudzovať o množstvách a o vzťahoch existujúcich medzi kvantitami a ich
reprezentáciami. Pod pojmom aritmetické zručnosti chápeme mieru osvojenia si a
automatizácie naučenej stratégie, najmä sčítania a odčítania. Z vývinového hľadiska za
osvojovaním si matematických zručností stoja vrodené matematické schopnosti, pričom
aritmetické zručnosti sú ich nadstavba.
V klinickom obraze špecifických VPU sa okrem špecifických ťažkostí v osvojovaní si čítania,
písania, pravopisu a matematických schopností vyskytujú aj ďalšie poruchy a dysfunkcie
(všetky súčasne sa vyskytujú zriedkavo):
– deficity v poznávacích schopnostiach,
– deficity v jazykových schopnostiach,
– deficity v exekutívnych funkciách: v pozornosti, plánovaní a monitorovaní vlastnej
– aktivity,
– percepčno-motorické deficity,
– deficity v jemnej motorike a koordinácii,
– ťažkosti s orientáciou v čase a priestore,
– hyperaktivita, impulzivita.

Výchova a vzdelávanie žiakov s VPU sa uskutočňuje
– v základnej škole pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS),
– v špeciálnej triede pre žiakov s VPU v základnej škole,
– v školskej integrácii, t. j. v triede alebo výchovnej skupine spolu s ostatnými deťmi alebo
žiakmi školy.
Dĺžka vzdelávania žiakov s VPU, ktorí sú vzdelávaní v špeciálnych školách alebo v špeciálnych
triedach pre žiakov s VPU alebo v školskej integrácii, môže byť podľa platnej legislatívy
predĺžená až o dva roky nasledujúcim spôsobom:

-

v špeciálnej škole – pre celú triedu, ak školský vzdelávací program príslušnej školy určí
rozloženie obsahu vzdelávania niektorých ročníkov na obdobie dlhšie ako jeden
školský rok,

-

v špeciálnej škole – individuálne - rozložením obsahu vzdelávania pre konkrétneho
žiaka v súlade s jeho individuálnym vzdelávacím programom,

-

v špeciálnej triede základnej školy - individuálne - rozložením obsahu vzdelávania pre
konkrétneho žiaka v súlade s jeho individuálnym vzdelávacím programom,

-

v školskej integrácii - individuálne - rozložením obsahu vzdelávania pre konkrétneho
žiaka v súlade s jeho individuálnym vzdelávacím programom.

Do základnej školy (špeciálna škola, špeciálna trieda, školská integrácia) sa žiak s VPU prijíma
na základe psychologickej, špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky v centre
špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) alebo v centre pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie (CPPPaP). V prípade potreby môže poradenské zariadenie priamo,
alebo na základe podnetu školy, vyžadovať aj odbornú lekársku diagnostiku alebo diagnostiku
odborného zdravotníckeho zamestnanca (neurológ, psychiater, foniater, ORL, klinický logopéd
a pod.).
O prijatí žiaka s VPU rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CŠPP a
CPPP), vydaného na základe diagnostického vyšetrenia. Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do školy so vzdelávacím programom pre
žiakov so zdravotným znevýhodnením poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach
vzdelávania jeho dieťaťa.
Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka prejavia po jeho prijatí do školy a žiak
ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho ďalšie vzdelávanie ako vzdelávanie žiaka s
VPU sa mu zabezpečí po predložení písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka o zmenu
formy vzdelávania a vyplneného Návrhu na vzdelávanie predloženého riaditeľovi školy Škola,
ktorá poskytuje žiakovi s VPU vzdelávanie, uplatní pri jeho vzdelávaní tú formu organizácie
výchovy a vzdelávania, prostredníctvom ktorej mu pre neho prijateľným spôsobom zabezpečí
získanie príslušného stupňa vzdelania.

Pri výbere formy vzdelávania žiakov s VPU je potrebné postupovať individuálne, podľa výsledkov
špeciálnopedagogickej, logopedickej, psychologickej, prípadne inej odbornej diagnostiky.

Rozvíjanie schopností, ktoré sú narušené v dôsledku diagnostikovanej VPU sa prelína celým
vyučovacím procesom, t.j. používajú sa špecifické postupy pri výučbe všetkých predmetov a
pôsobí sa cielene a komplexne na celú komunikačnú schopnosť žiaka.
Frekvencia cvičení so žiakmi vyplýva z učebného plánu a rozvrhu hodín. V prípade závažnej
VPU je možné vykonávať logopedickú terapiu, stimuláciu a reedukáciu so špeciálnym
pedagógom, logopédom aj častejšie ako stanovuje učebný plán. Potom je určenie frekvencie
cvičení v kompetencii riaditeľa školy.
Dĺžka logopedických a špeciálnopedagogických cvičení závisí od veku a schopností žiaka,
logopedickej

a

špeciálnopedagogickej

diagnózy

a

prípadne

individuálnych

špecifík

dominantného alebo iného postihnutia, či narušenia žiaka.
V prípade, ak dôjde k dostatočnému zmierneniu prejavov VPU alebo ich eliminácií, môže žiak
pokračovať vo vzdelávaní v bežnej triede základnej školy.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s VPU učiteľ rešpektuje jeho psychický a fyzický
zdravotný stav, druh a závažnosť poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v
príslušnom predmete.
Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na
jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho
ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú
základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie.
Pri hodnotení žiaka s VPU učiteľ taktne posudzuje úroveň jeho vedomostí nielen v porovnaní s
rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzhľadom na predchádzajúce výkony
samotného žiaka.
V priebehu nižšieho sekundárneho vzdelávania je potrebné pomôcť žiakovi s VPU pri jeho
profesionálnej orientácii a tým prispieť k jeho úspešnému sociálnemu začleneniu.

Vzdelávanie žiakov s VPU v školskej integrácii
Pre žiaka s VPU, vzdelávaného v školskej integrácii riaditeľ školy zabezpečí odbornú
špeciálnopedagogickú starostlivosť v spolupráci s centrom špeciálnopedagogického poradenstva alebo s
centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, so školským špeciálnym pedagógom

v rozsahu rámcového obsahu vzdelávania v špecifických vyučovacieho predmetu RŠF.
Žiak začlenený v školskej integrácii sa vzdeláva podľa rámcového učebného plánu príslušnej
školy, v ktorej sa vzdeláva a podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej aj „IVP“) s
prihliadnutím na narušenie. Obsah jeho vzdelávania vychádza zo vzdelávacieho programu žiakov
s vývinovými poruchami učenia.
IVP musí byť v súlade s obsahom špecifického vyučovacieho predmetu RŠF. IVP sa aktualizuje
podľa požiadaviek ročníka a aktuálneho stavu žiaka.

Špeciálny pedagóg metodicky usmerňuje vyučujúcich a spolupracuje na tvorbe IVP. Metódy a
postupy

používané

na

vyučovaní

vychádzajú

z

výsledkov

psychologickej

a

špeciálnopedagogickej diagnostiky, cieľov a obsahu predmetu RŠF.
Riaditeľ školy zabezpečí, aby v záujme žiaka boli rešpektované odporúčania uvedené v správach
z odborných vyšetrení k školskej integrácii k postupom pri vzdelávaní a k postupom pri hodnotení
a klasifikácií žiaka.
O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ informuje
zákonného zástupcu žiaka s VPU po konzultácii so špeciálnym pedagógom.
Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní špeciálneho
pedagóga.
Pri vzdelávaní žiaka s VPU je nevyhnutná úzka spolupráca školy a rodiny, vytvorenie atmosféry
spoločnej zodpovednosti a ujasnenia cieľov i postupov vedúcich k ich dosiahnutiu.

Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie
Pri organizácii podmienok v jednotlivých formách vzdelávania žiakov s VPU je potrebné
postupovať individuálne podľa výsledkov špeciálnopedagogickej diagnostiky, v spolupráci so

zákonnými zástupcami, školským špeciálnym pedagógom a príslušným školským zariadením
výchovného poradenstva a prevencie.

Povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania
Okrem povinného personálneho zabezpečenia platného podľa štátneho vzdelávacieho programu
je potrebné, aby v škole, v ktorej sú vzdelávaní žiaci s VPU pôsobil školský špeciálny pedagóg a
asistent učiteľa.

Školský špeciálny pedagóg
Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej
diagnostiky, individuálnej a skupinovej terapie, výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole
priamo počas vyučovania i mimo vyučovania žiakom, ktorí majú pre svoje komunikačné,
mentálne, senzorické, somatické alebo sociálne danosti špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
Pravidelnú odbornú pomoc poskytuje najmä žiakom v školskej integrácii, môže ju poskytovať aj
žiakom s vnútornou alebo sociálnou dispozíciou narušeného vývinu pri jeho príznakoch
(preventívna odborná činnosť).
Poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým
zamestnancom škôl.
Asistent učiteľa
Asistent učiteľa pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak lebo viacero žiakov s vývinovými
poruchami učenia ak si to vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od
závažnosti jeho narušenia.

Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovy a vzdelávania
Okrem priestorového a materiálno-technického vybavenia školy uvedeného v štátnom
vzdelávacom programe je potrebné vytvárať:
– učebne pre rozvoj poznávacích procesov a rozvoj psychomotorických, zmyslových,
rytmicko-pohybových schopností,

– učebne (triedy) vybavené viacúčelovým nastaviteľným nábytkom, s priestorom pre relaxáciu
a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania,
– učebne pre jednotlivé vzdelávacie oblasti (predmety) vybavené špeciálnym nábytkom,
prístrojmi, nástrojmi, pomôckami, technikou, materiálmi,
– učebne pre informatickú výchovu vybavenú počítačmi s príslušným programovým
vybavením a prídavnými zariadeniami,
– priestory pre telovýchovné aktivity s bezpečným povrchom, náradím a náčiním,
– priestory pre prípravné práce učiteľa, priestory pre uloženie pomôcok,
– knižnica pre žiakov a učiteľov,
– priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (školský klub detí, záujmové krúžky
– a voľnočasové aktivity) vybavené pracovným a odpočinkovým nábytkom, priestormi pre
učenie, s pomôckami pre relaxáciu,
– hygienické zabezpečenie (umývadlo priamo v miestnosti).

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú rovnaké
ako v štátnom vzdelávacom programe pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie. Okrem toho pri
vzdelávaní žiakov s VPU postihnutím je potrebné vytvoriť vhodnú štruktúru práce a odpočinku
žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim vyučovania s ohľadom na vek a narušenie žiakov. Pri
zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo školy,
pri organizácia výletov, exkurzií, školy v prírode a výcvikov (plaveckého výcviku, lyžiarskeho a
snoubordingového výcviku), ako aj organizácia iných súčastí výchovno-vzdelávacej činnosti
školy sa riadi platnou legislatívou.

Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov
Školský vzdelávací program poskytuje základným školám a triedam pre žiakov s VPU možnosť
profilovať sa a vychádzať v ústrety potrebám a záujmom žiakov. Rešpektuje ciele a zámery
jednotlivých škôl zavedením ďalších špecifických vyučovacích predmetov. V prípravnom alebo v
prvom ročníku sa odporúča realizovanie tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina.
Odporúča sa zaradenie špecifického vyučovacieho predmetu komunikačné kompetencie alebo
špecifického vyučovacieho predmetu, ktorého obsahom sú grafomotorické zručnosti, manuálne
zručnosti, zhotovovanie mnemotechnických a kompenzačných pomôcok.

Podľa potreby sa odporúča využiť voliteľné (disponibilné) hodiny v školskom
vzdelávacom programe na posilnenie špecifického vyučovacieho predmetu

RŠF, cudzieho

jazyka a pod.
Vo vyšších ročníkoch sa odporúča zaradenie vyučovacích predmetov zameraných na
rozvíjanie rozprávačských schopností (rozvoj naratív) a praktických cvičení z prírodovedných
predmetov.

Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

ROZVÍJANIE ŠPECIFICKÝCH FUNKCIÍ
PRE
ŽIAKOV S VÝVINOVÝMI PORUCHAMI UČENIA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Špecifický vyučovací predmet rozvíjanie špecifických funkcií (ďalej len RŠF) je určený pre
žiakov, ktorí majú vývinové poruchy učenia.
Vývinové poruchy učenia
VPU majú individuálny charakter a vznikajú na podklade dysfunkcií centrálnej nervovej sústavy.
Sú jedným z druhov narušenej komunikačnej schopnosti ako narušenie grafickej stránky reči:
agrafia, alexia, akalkúlia, dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia.
Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia (MKCH-10) v kategórii Poruchy psychického
vývinu (F 80-89) samostatne vymedzuje špecifické poruchy školských zručností (F 81) a
rozlišuje: F 81.0 špecifickú poruchu čítania (dyslexia), F 1.1 špecifickú poruchu hláskovania
(dysortografia), F 81.2 špecifickú poruchu aritmetických schopností (dyskalkúlia), F 81.3
zmiešanú poruchu školských zručností (súčasný výskyt dyskalkúlie s dyslexiou alebo
dysortografiou), F 81.8 iné vývinové poruchy školských zručností (dysgrafia) a F 81.9
nešpecifikovanú vývinovú poruchu školských zručností (neschopnosť učiť sa).
Pre všetky uvedené poruchy platí, že sa objavujú od raného štádia osvojovania si danej zručnosti,
nie sú jednoducho dôsledkom nedostatočnej príležitosti učiť sa, nevyplývajú z mentálnej
retardácie alebo senzorického deficitu (poruchy zraku) a ich príčinou nie je získané poškodenie
mozgu alebo ochorenie.
V opise príznakov dyslexie (MKCH-10) je špecifické a významné spomalenie vývinu schopnosti
čítať, ktoré sa nedá vysvetliť mentálnym vekom, odchýlkou zrakovej ostrosti alebo nevhodným
spôsobom vyučovania. Narušené môže byť chápanie čítaného, spoznávanie čítaných slov, čítanie
nahlas a tiež výkon v úlohách, ktoré vyžadujú čítanie.

Dyslexia je definovaná tiež ako: „Špecifická porucha učenia, ktorá má neurobiologický pôvod,
pre ktorú sú charakteristické ťažkosti s presným a/alebo plynulým rozpoznávaním slov a slabé
schopnosti v písanej reči a dekódovaní, ktoré typicky vyplývajú z deficitu vo fonologickej zložke
jazykových schopností. Sekundárne následky dyslexie môžu zahŕňať problémy s porozumením
čítanému a obmedzenú skúsenosť s čítaním, čo môže mať vplyv na nárast slovnej zásoby a
základných znalostí (Medzinárodná asociácia dyslexie, 2003).
Dyslexia sa často vyskytuje s dysortografiou a pretrváva až do dospievania, aj keď sa určitý
pokrok v čítaní dosahuje. Dyslexii zvyčajne predchádza výskyt narušeného vývinu reči v
anamnéze.
Bežné sú pridružené poruchy v emocionálnej oblasti a správaní v školskom veku. Bola potvrdená
komorbidita (súčasný výskyt dvoch rozdielnych porúch alebo chorôb u toho istého jednotlivca)
viacerých druhov VPU súčasne: dyslexia a vývinová dysfázia, dyslexia a dyskalkúlia, dyslexia a
ADHD.
Dysortografiu charakterizuje špecifické a významné spomalenie osvojovania si písanej reči správneho písania slov a pravopisu.
Dyskalkúlia, podľa MKCH-10 špecifická porucha počítania je „špecifické postihnutie schopnosti
počítať, ktoré nemožno vysvetliť mentálnou retardáciou, nevhodným spôsobom vyučovania ani
neurologickou, psychiatrickou alebo inou poruchou; prejavuje sa neschopnosťou naučiť sa
počítať, chápať matematické pojmy, termíny alebo znaky, správne radiť čísla, dosadzovať
desatinné čiarky, naučiť sa násobilku“. Termín „porucha matematických schopností“ sa v
odbornej literatúre javí byť výstižnejší ako termín špecifická porucha počítania, nakoľko samotné
označenie navodzuje, že nepôjde len o počítanie, s ktorým majú deti problémy, ale zahŕňa širšiu
škálu ťažkostí, najmä ťažkosti porozumieť kvantitám, pričom táto schopnosť je relatívne
nezávislá od jazykových či iných kognitívnych schopností“.
Matematické schopnosti sú chápané ako súbor vlôh pre matematiku, napríklad schopnosť logicky
usudzovať o množstvách a o vzťahoch existujúcich medzi kvantitami a ich reprezentáciami.
Pod pojmom aritmetické zručnosti chápeme mieru osvojenia si a automatizácie naučenej
stratégie, najmä sčítania a odčítania.
Z vývinového hľadiska za osvojovaním si matematických zručností stoja vrodené matematické
schopnosti, pričom aritmetické zručnosti sú ich nadstavba.

V klinickom obraze špecifických VPU sa okrem špecifických ťažkostí v osvojovaní si čítania,
písania, pravopisu a matematických schopností vyskytujú aj ďalšie poruchy a dysfunkcie (všetky
súčasne sa vyskytujú zriedkavo):
-

deficity v poznávacích schopnostiach,

-

deficity v jazykových schopnostiach,

-

deficity v exekutívnych funkciách: v pozornosti, plánovaní a monitorovaní vlastnej
aktivity,

-

percepčno-motorické deficity,

-

deficity v jemnej motorike a koordinácii,

-

ťažkosti s orientáciou v čase a priestore,

-

hyperaktivita, impulzivita.

Dôležitou súčasťou špeciálnopedagogickej reedukácie je spolupráca so zákonnými zástupcami
žiaka, učiteľmi a ostatnými odborníkmi v celom procese výchovy a vzdelávania žiaka s VPU.
Učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd a psychológ tvoria tím rovnocenných odborníkov.
CIELE
– V maximálnej miere podporiť rozvoj špecifických funkcií ako predpokladu k úspešnému
zvládnutiu čítania, písania a počítania,
– odstrániť alebo aspoň zmierniť VPU a eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nich
vyplývajú (špeciálnopedagogická reedukácia),
– prevencia vzniku porúch správania ako následku neúspechu v komunikácii a v osvojovaní si
gramotnosti,
–

podporiť sociálnu a edukačnú adaptáciu a integráciu žiakov s VPU do spoločnosti.

Čiastkové ciele a obsah špecifického vyučovacieho predmetu RŠF vychádzajú zo psychologickej,
špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky.
OBSAH
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti nepochybne úzko súvisí s vývinom vnímania, predstáv,
motoriky, pamäti, pozornosti, myslenia a sociálnym prostredím dieťaťa. Preto terapeutické
postupy a metódy musia mať širší záber a RŠF sa má orientovať na celý komplex
dorozumievacieho procesu. Je veľmi dôležité, aby bol zosúladený postup logopéda špecifického

vyučovacieho predmetu individuálna logopedická intervencia a postup špeciálneho pedagóga v
špecifického vyučovacieho predmetu RŠF.
Obsah špeciálnopedagogickej reedukácie musí byť v súlade s mentálnymi a komunikačnými
schopnosťami dieťaťa, bez ohľadu na fyzický vek. Oblasti stimulácie sú uvedené v nasledujúcej
časti aj s cieľmi pre jednotlivé oblasti. V procese reedukácie vychádza špeciálny pedagóg z
dostupných odborných materiálov a najmä z pracovných listov, ktoré si aktuálne vytvára.
Odporúčame, aby obsah stimulácie a pracovných listov vychádzal z aktuálne preberaného učiva.
Moderná terapia špecifických porúch učenia vychádza zo štyroch základných princípov:
Prevencia VPU začína v predškolskom veku.
To, čo rozvíja špeciálny pedagóg na terapií so žiakom úzko súvisí s tým, čo sa žiak učí v škole,
aby bol transfer naučeného čo najefektívnejší. Nejde však o doučovanie – môžu sa učiť to isté,
ale inou metódou.
Špeciálny pedagóg pracuje na „meta“ úrovni: rozvíja metakognitívne a metalingvistické
schopnosti (učí žiaka premýšľať o poznávacích a jazykových procesoch a javoch), názorne
modeluje všeobecné charakteristiky javov, aby na nich vysvetlil konkrétne prípady (napr.
hláskovú štruktúru slova, reprezentáciu početnosti/množstva, tvorba mentálneho obrazu číselnej
osi ap.), poskytuje vhodné príklady na chápanie štruktúry toho, čo sa žiak učí (napr. vytvorí
modely priraďovacieho a podraďovacieho súvetia a tvorí podľa nich so žiakom vety), učí stratégie
práce s textom, aby sa predchádzalo memorovaniu a pod.
Rozvíjanie hovorenej a písanej reči je integrálne späté, môžeme na to využívať jeden a ten istý
text (napr. vetám, ktorým žiak rozumie v hovorenej reči, by mal rozumieť aj v písanej reči).
Intervencia/reedukácia má nasledovnú postupnosť:
15. krok: Vstupná špeciálnopedagogická diagnostika nových žiakov (vychádza sa zo
záverov vyšetrení poradenského zariadenia), prípadne rediagnostika na začiatku každého
školského roka
16. krok: Stanovenie cieľov stimulácie podľa výsledkov diagnostiky
17. krok: Odporúčaný obsah stimulácie špecifických schopností v jednotlivých oblastiach

Ciele stimulácie
Oblasť rozvíjania iných schopností

Obsah stimulácie

Rozvíjať taktilné a kinestetické vnímanie.

Rozvíjanie vnímania, poznávania,
diferenciačných schopností.
Rozvíjanie pamäti (akusticko-verbálna
a zraková, pracovná pamäť).
Poznávacie procesy (zachovanie,
priraďovanie, zoraďovanie, triedenie kategorizácia).
Rozvíjanie priestorovej a časovej orientácie.
Nácvik pravo-ľavej orientácie (telesná
schéma, rovinná a časová orientácia).
Serialita (nácvik sekvencií, postupnosti)
Intermodalita (audiovizuálny vzťah).

Rozvíjať sluchovú a zrakovú gnóziu
(vnímanie, diferenciácia, pamäť).

Rozvíjať priestorovú orientáciu (orientácia
v mikro- a makropriestore) a orientáciu
v čase.

Rozvíjať motorické schopnosti
Oblasť matematických schopností
Rozvíjať predčíselné predstavy.

Rozvíjať číselné predstavy.

Naučiť žiakov matematické operácie
a vzťahy medzi nimi.

Naučiť žiakov riešiť slovné úlohy.

Rozvíjanie oromotoriky, vizuomotoriky,
jemnej a hrubej motoriky, grafomotoriky,
fonograforytmiky.
Zoskupovanie pod hlavné pojmy, vytváranie
analógií, rozpoznávanie a použitie pravidla,
rozpoznávanie súvislostí.
Triedenie, množstvo, veľkosť, zaradenie,
usporiadanie, porovnávanie, postreh, logika.
Pochopenie predčíselných pojmov- veľkosť,
tvar, dĺžka, počet.
Porozumenie číslam ako referentom miery
vecí v skutočnom svete.
Osvojiť si stálosť množstva.
Pojem číslo, zápis čísla, množstvo, rad čísel,
číselná os, párne a nepárne čísla,
porovnávanie, zmena množstva.
Schopnosť porovnávať množstvo vyjadrené
číslami.
Schopnosť prirodzene rozkladať čísla.
Mentálna číselná os, na ktorej možno
manipulovať analógovými reprezentáciami
početných kvantít.
Osvojiť si okruh matematických a číselných
pojmov.
Význam znamienok - názorné príklady,
manipulácia s predmetmi, sčítanie a
odčítanie, násobenie a delenie, tabuľky,
orientácia v tabuľkách, zlomky; hry
s kartami, kockami, paličkami, žetónmi,
tabuľkami.
Potreba dať zmysel číselným situáciám
hľadaním súvislostí medzi novými
informáciami a nadobudnutými
vedomosťami.
Ovládanie vedomostí o efektoch operácií
s číslami.
Ovládanie plynulosti a flexibility s číslami.
Porozumenie zmyslu/významu čísel.
Porozumenie početných/mnohonásobných
vzťahov medzi číslami.
Rozpoznanie štandardov a charakteristík
čísel.
Rozpoznanie hrubých počtových chýb.
Upevňovať matematické schopnosti,
spracovávať približné početnosti, cit pre
čísla.
Rozpoznanie hrubých počtových chýb.
Chápanie matematických pojmov a ich
„prevod“ do bežného života.
Slovné úlohy z bežného života.

Naučiť žiakov geometriu.

Pochopiť jednotky a prevody jednotiek.
Naučiť sa algoritmy a zmeny algoritmu.
Naučiť sa orientovať v rovine a v priestore.
Naučiť sa orientovať v čase
Oblasť čítania s porozumením
Osvojiť si/fixovať techniku čítania;
porozumenie na úrovni viet a slov.
Osvojiť si stratégie na čítanie s porozumením
literárneho textu.

Osvojiť si stratégie na čítanie s porozumením
náučného textu.

Základné geometrické pojmy, tvary, vzťahy.
Hry a manipulácia s predmetmi a útvarmi
v rovine a v priestore.
Rozvíjanie konštruktívneho a tvorivého
myslenia.
Jednotky dĺžky, hmotnosti, objemu, plochy –
názorne a prakticky.
Praktické úlohy z bežného života.
Hry a manipulácia s predmetmi a útvarmi
v rovine a v priestore.
Praktické úlohy z bežného života.
Následnosti, postupnosti, sekvencie
(kalendár, hodiny, časové úseky a pod.)
Fixácia grafém, slabík (otvorené , zatvorené)
a čítania podľa úrovne (slabikové, slov, viet,
krátkych textov).
Aktivácia informácií o téme; vizualizácia
prečítaného; predpovedanie deja na základe
nadpisu a ilustrácií; odpovedanie na otázky
a kladenie otázok; orientácia v texte,
vyhľadanie konkrétnej udalosti;
prerozprávanie deja podľa osnovy; určenie
hlavnej myšlienky; prepojenie prečítaného
s vlastnými skúsenosťami.
Aktivácia informácií o téme; vizualizácia
prečítaného; identifikácia témy na základe
nadpisu, obrázkov a graficky zvýraznených
častí; orientácia v texte: určenie tematickej
vety odstavca, vyhľadanie kľúčových
a podporných informácií, identifikácia
známej a novej informácie; sumarizácia textu
– tvorba poznámok; grafické znázornenie
textu – podčiarkovanie, farebné zvýraznenie,
používanie značiek, tvorba tabuliek,
prehľadov, pojmových máp.

PROCES
Špeciálny pedagóg na začiatku školského roku, na základe výsledkov psychologickej,
špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky vypracuje plán špeciálnopedagogickej
reedukácie pre každého žiaka s prihliadnutím na obsah špecifického vyučovacieho predmetu
RŠF. Je to vlastne postup vedúci k splneniu cieľov reedukácie v jednotlivých oblastiach
uvedených v časti Obsah RŠF – primerane komunikačným, vývinovým a kognitívnym
schopnostiam žiaka.

Špecifický vyučovací predmet RŠF môže vyučovať špeciálny pedagóg alebo školský logopéd,
ktorý podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov má na vyučovanie tohto
predmetu príslušnú pedagogickú a odbornú spôsobilosť.
Vyučovacia hodina RŠF môže byť delená. Špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne
alebo v malých skupinách. S ostatnými žiakmi triedy v tom čase pracuje iný pedagóg podľa
pokynov špeciálneho pedagóga.
Frekvencia cvičení so žiakmi vyplýva z učebného plánu a rozvrhu hodín. V prípade
závažnejších VPU je možné vykonávať špeciálnopedagogickú reedukáciu aj častejšie ako
stanovuje učebný plán. Potom je určenie frekvencie cvičení v kompetencii riaditeľa školy.
Dĺžka cvičení je závislá od veku a schopností žiaka, diagnózy a prípadne iných špecifík
dominantného alebo iného postihnutia, či narušenia žiaka.
Špeciálny pedagóg úzko spolupracuje s rodičmi dieťaťa, so psychológom, so školským
logopédom a s ostatnými pedagógmi. Metodicky usmerňuje rodičov a učiteľov v oblasti
prístupu ku komunikácii so žiakom a pri vykonávaní cvičení podľa inštrukcií. Je veľmi dôležité
zaangažovať do spolupráce rodičov žiaka, tak aby sa podieľali na všetkých krokoch v rámci
intervencie a niesli spoluzodpovednosť za výsledky spoločného snaženia.

