
Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, Kláštorská 24/a, 054 01  Levoča 
 

PROGRAM VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

V SPOJENEJ ŠKOLE 
 

 

Školský rok 2013/2014 
 

Rozsah vzdelávacej starostlivosti 
 

Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna je katolícka škola zriadená Biskupským úradom 

v Spišskom Podhradí. Má štatút zariadenia zabezpečujúceho výchovu a vzdelávanie detí 

a žiakov so zdravotným znevýhodnením bez obmedzenia vierovyznania, pôvodu, druhu 

či stupňa znevýhodnenia. Podmienkou je súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa - 

žiaka s katolíckou výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckeho učenia a katolíckej viery. Po 

vzdelávacej stránke je spojená škola plne kompatibilná so štátnymi školami, kladie však dôraz 

na duchovnú a mravnú formáciu detí a žiakov v duchu katolíckej viery a katolíckeho 

hodnotového systému.. 

V každej triede sa v súlade s učebným plánom vyučuje dve hodiny týždenne predmet 

Katolícke náboženstvo. Súbežne s výchovnou a vzdelávacou starostlivosťou škola poskytuje 

deťom a žiakom primeranú štruktúru duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových 

aktivít, do ktorých sa žiaci zapájajú podľa svojich záujmov. Výchova a vzdelávanie v spojenej 

škole sa podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, § 5, ods. 1 uskutočňuje podľa vypracovaných školských vzdelávacích 

programov a podľa doteraz platných učebných plánov a učebných osnov schválených 

zriaďovateľom a MŠVVaŠ SR. Výchova a vzdelávanie podľa výchovno-vzdelávacích 

programov sa v cirkevnej škole uskutočňuje podľa § 15, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v súlade s Oznámením MZV SR č. 395/2004 Z.z. 

o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove 

a vzdelávaní. 

 

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY 
 

1. Štruktúra výchovnej a vzdelávacej starostlivosti spojenej školy 

2.  

Organizačné zložky (výchovná a vzdelávacia starostlivosť podľa § 5, ods. 3 zákona č. 

245/2008 Z.z.): 

a) Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna, 

b) Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou  Jána Vojtaššáka 

internátna, 

c) Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím Jána Vojtaššáka internátna, 

d) Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna, 

e) Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna, 

f) Špeciálna základná škola Jána Vojtaššáka internátna, 

g) Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna. 

Organizačné súčasti (výchovná a vzdelávacia starostlivosť podľa § 5, ods. 5 zákona č. 

245/2008 Z.z.): 

a) Školský klub detí pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka Internátnej, 

b) Školský internát pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej. 
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3. Organizácia školského roka 2013/2014 

V súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z.z. v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z., 

v súlade s odporúčaniami POP 2010/2011 a podľa POP 2013/2014 sa Školský rok 2013/2014 

začína 1. septembra 2013. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2013 (pondelok). 

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2013 (utorok). Školské vyučovanie v 

prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2014 (piatok).  Klasifikačná porada za 

prvý polrok sa uskutoční najskôr 24. januára 2014 (piatok). Školské vyučovanie v druhom 

polroku sa začne 4. februára 2014 (utorok) a končí sa 27. júna 2014 (piatok). Klasifikačná 

porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 24. júna 2014 (utorok). 

 

Termíny školských prázdnin na školský rok 2012/2013: 

jesenné 30.10. - 01.11. 2013 

vianočné 23.12. - 07.01.2014 

polročné 03.02.2014 

jarné  03.03. - 07.03.2014 

veľkonočné 17.04. - 02.04.2014 

letné 30.06. – 29.08.2014 

 

Ďalšie aktuálne informácie súvisiace s organizáciou školského roka, novej legislatíve, 

údaje o školách, meraniach, programoch a projektoch sa nachádzajú v Pedagogicko-orga-

nizačných pokynoch ( ďalej POP) na školský rok 2013/2014 a POP predchádzajúcich. 

Aktuálna legislatíva a informácie o výchove a vzdelávaní v školách zabezpečujúcich 

výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením sa 

nachádzajú na stránke MŠVVaŠ SR - www.minedu.sk alebo www.iedu.sk a ŠPÚ - www 

statpedu.sk. Informácie o špeciálnej výchove a vzdelávaní sú dostupné na www.minedu.sk 

v menu Regionálne školstvo Špeciálna výchova a vzdelávanie a na www.statpedu.sk. 

 

4. Všeobecne záväzné predpisy a koncepčné materiály a sratégie 

V školskom roku 2013/2014  sa spojená škola bude riadiť platnými všeobecne záväznými 

právnymi a rezortnými predpismi, metodickými usmerneniami, koncepciami a stratégiami, 

odporúčaniami (napr. POP) a ďalšími pripravovanými predpismi, ktoré vstúpia do platnosti 

v priebehu školského roku 2013/2014. 

 

B. ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY 
 

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, § 5, ods. 1 sa v školskom roku 2013/2014 v školách podľa § 5 ods. 3 zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vychovávajú 

a vzdelávajú podľa školských vzdelávacích programov deti špeciálnych materských škôl a 

žiaci škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiaci všetkých 

druhov a typov špeciálnych škôl.  

Riaditeľka spojenej školy po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy s platnosťou 

od 1. septembra 2013 vydáva/reviduje (upravuje-aktualizuje) školské vzdelávacie programy 

pre jednotlivé organizačné zložky spojenej školy na školský rok 2013/2014: 

1. Školský vzdelávací program Základnej školy pre žiakov so sluchovým 

postihnutím Jána Vojtaššáka internátnej, východiskom  
2. Školský vzdelávací program Základnej školy pre žiakov s narušenou 

komunikačnou schopnosťou  Jána Vojtaššáka internátnej, 

http://www.minedu.sk/
http://www.iedu.sk/
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3. Školský vzdelávací program Základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím 

Jána Vojtaššáka internátnej, 
4. Školský vzdelávací program Základnej školy pre žiakov s autizmom Jána 

Vojtaššáka internátnej, 
5. Školský vzdelávací program Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka 

Internátnej, 

6. Školský vzdelávací program Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej. 

Riaditeľka školy vydané/revidované školské vzdelávacie programy zverejnila na 

internetovej stránke školy, zároveň ich sprístupnila v elektronickej podobe v priestoroch 

školy. V ďalšom konaní môžu byť predmetné vzdelávacie programy vyžiadané zriaďovate-

ľom na schválenie (zákon č. 245/2008 Z.z., § 7, ods. 2). 

Výber najvhodnejších vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením 

alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením (zákon č. 245/2008 Z.z., § 94, ods. 2) je 

vymedzený legislatívou a individuálne podmienený aktuálnymi možnosťami a schopnosťami 

detí a žiakov (zákon č. 245/2008 Z.z., § 31, ods. 3) vyplývajúcimi z ich zdravotného 

znevýhodnenia. U takto vzdelávaných detí a žiakov sa podľa POP 2011/2012, časť 2.5, ods. 6  

odporúča postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu (IVP). 

 

C. ŠKOLSKÉ VÝCHOVNÉ PROGRAMY 
 

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, § 5, ods. 1 sa v školskom roku 2013/2014 v školských zariadeniach podľa  § 5 ods. 

5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

vychovávajú a vzdelávajú podľa školských výchovných programov deti špeciálnych 

materských škôl a žiaci škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a žiaci všetkých druhov a typov špeciálnych škôl.  

Riaditeľka spojenej školy po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy s platnosťou 

od 1. septembra 2013 vydáva/reviduje (upravuje/aktualizuje) školské výchovné programy pre 

jednotlivé organizačné zložky spojenej školy na školský rok 2013/2014: 

1. Výchovný program Školského klubu detí pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka 

internátnej, 
2. Výchovný program Školského internátu pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka 

internátnej. 
Riaditeľka školy vydané/revidované školské vzdelávacie programy zverejnila na 

internetovej stránke školy, zároveň ich sprístupnila v elektronickej podobe v priestoroch 

školy. V ďalšom konaní môžu byť predmetné vzdelávacie programy vyžiadané zriaďovate-

ľom na schválenie (zákon č. 245/2008 Z.z., § 7, ods. 2). 

 

D. PREDMET KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 
 

V transformovaných i stávajúcich ročníkoch jednotlivých organizačných zložiek Spojenej 

školy Jána Vojtaššáka v Levoči je v súlade s platnou legislatívou vyučovací predmet 

Katolícke náboženstvo povinným výchovno-formačným učebným predmetom. Vyučuje sa 

v rozsahu dve vyučovacie hodiny týždenne vo všetkých organizačných zložkách spojenej 

školy vrátane špeciálnej materskej školy. Vyučovanie náboženstva patrí k podstate katolíckej 

školy, ktorá je „miestom ľudskej a kresťanskej formácie“
1
. 

Výchova a vzdelávanie v reformovaných ročníkoch, ročníkoch vstupujúcich do reformy 

a v ostatných ročníkoch dotknutých druhov, typov a stupňov ako organizačných zložiek 

                     
1
 Porov. KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV, Všeobecné Direktórium pre katechizáciu, Trnava 1999, bod 259. 
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spojenej školy prebieha podľa: 

Učebné plány SŠJVI na školský rok 2013/2014, 

Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova schválené 

Konferenciou biskupov Slovenska na 67. plenárnom zasadnutí (č. KBS/67/28.10.2010), 

Rámcový vzdelávací program pre katolícke náboženstvo v špeciálnych základných školách 

pre deti s mentálnym postihnutím pre ročníky vstupujúce do reformy školstva (č. 

KBS/65/16.3.2010/ŠZŠ), 

Rámcový vzdelávací program predmetu Katolícke náboženstvo/Náboženská výchova pre 

predprimárne vzdelávanie CD-2009-26883/19975-116 zo dňa 10.09.2009, 

Rámcový vzdelávací program predmetu Katolícke náboženstvo pre ŠZŠ pre žiakov 

s mentálnym a viacnásobným postihnutím, 

Rámcový vzdelávací program predmetu Katolícke náboženstvo pre Praktickú školu. 

Poznámka: 

- učebné osnovy môžu byť pre jednotlivé organizačné zložky spojenej školy prispôsobené 

a upravené možnostiam a schopnostiam detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, takto 

navrhnuté vyučujúcim, po prerokovaní so zriaďovateľom schválené riaditeľkou školy. 

 

E. SKUPINA PREDMETOV zameraných na komplexnú 

logopedickú intervenciu (depistáž, prevenciu, diagnostiku, tera-

piu) u detí a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

(predmety INL, ILC, ILI a iné) 
 

Učebné plány SŠJVI na školský rok 2013/2014, 

Učebné osnovy ako súčasť školských vzdelávacích programov deti špeciálnych materských 

škôl, žiaci škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí v 

školskom roku 2013/2014 navštevujú prípravný, prvý, druhý, tretí a štvrtý ročník základnej 

školy (špeciálnej základnej školy), prvý, druhý, tretí, štvrtý a piaty ročník druhého stupňa (5. 

6., 7., 8. a 9. ročník) základnej školy (špeciálnej základnej školy), 1., 2. a 3. ročník praktickej 

školy. 

Rámcový obsah vzdelávania predmetu Individuálna logopedická intervencia (ILI) pre 

prípravný až 9. ročník pre žiakov s NKS a pre žiakov s vývinovými poruchami učenia. 

Vzdelávací program ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu schválilo Ministerstvo 

školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009 

Žiaci ostatných ročníkov sa vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov 

schválených podľa doterajších predpisov.  

Učebné osnovy v ostatných ročníkoch (mimo ročníkov transformovaných a do transformácie 

vstupujúcich) kde prebieha vzdelávanie podľa učebných plánov a učebných osnov 

schválených podľa doterajších učebných plánov a učebných osnov. 

Rámcové učebné osnovy Individuálnej logopedickej starostlivosti (ILS) a Individuálnych 

logopedických cvičení (ILC) schválené MŠ SR pod číslom CD-2004-12008/23599-095 dňa 

18.8.2004 s platnosťou od 1.9.2004. 

Rámcový obsah vzdelávania predmetu Komunikačné zručnosti 

Poznámka: 

- rozsah a obsah predmetu INL je daný individuálnymi potrebami dieťaťa a žiaka, v prípade 

potreby sa pre žiaka stáva predmet povinným predmetom. 

 

F. OSTATNÉ PROGRAMY VZDELÁVANIA 
 

Žiaci z ročníkov v ktorých sa nepostupuje podľa školských vzdelávacích programov (10.-
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te ročníky špeciálnych škôl) sa vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov 

schválených podľa doterajších predpisov pre základné a stredné školy pre žiakov so 

zdravotným znevýhodnením. 

Výber najvhodnejších vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením 

alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením (zákon č. 245/2008 Z.z., § 94, ods. 2) je 

vymedzený legislatívou a individuálne podmienený aktuálnymi možnosťami a schopnosťami 

detí a žiakov (zákon č. 245/2008 Z.z., § 31, ods. 3) vyplývajúcimi z ich zdravotného 

znevýhodnenia. . U takto vzdelávaných detí a žiakov sa podľa POP 2011/2012, časť 2.5, ods. 

6  odporúča postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu (IVP). 

 

1. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím 
 

a) Výchova a vzdelávanie žiakov na prvom stupni ZŠ pre žiakov so SP 

- nie sú 

 

b) Výchova a vzdelávanie žiakov na druhom stupni ZŠ pre žiakov so SP 

- nie sú 

 

2. Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou 

schopnosťou 
 

a) Výchova a vzdelávanie žiakov na prvom stupni ZŠ pre žiakov s NKS 

- nie sú 

 

b) Výchova a vzdelávanie žiakov na druhom stupni ZŠ pre žiakov s NKS 

- nie sú 

 

3. Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím 
 

a) Výchova a vzdelávanie žiakov na prvom stupni ZŠ pre žiakov s TP 

- nie sú 

 

b) Výchova a vzdelávanie žiakov na druhom stupni ZŠ pre žiakov s TP 

- nie sú 

 

4. Základná škola pre žiakov s autizmom 
 

a) Výchova a vzdelávanie žiakov s autizmom 

- nie sú 

 

b) Výchova a vzdelávanie žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím: 

- nie sú 

 

5. Špeciálna základná škola 
 

a) Výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím– vzdelávací variant A  

- nie sú 
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b) Výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím– vzdelávací variant B  

Učebné plány SŠJVI na školský rok 2013/2014, 

(východiskom Učebné plány a učebné osnovy pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s 

mentálnym postihnutím schválené MŠ SR rozhodnutím číslo CD-2006-477/17104-2:095 

zo dňa 22.5.2006 s platnosťou od 1.9.2006), 

Učebné plány a učebné osnovy pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím schválené MŠ SR rozhodnutím číslo CD-2006-477/17104-2:095 zo dňa 

22.5.2006 s platnosťou od 1.9.2006 časť vzdelávací variant B. 

Poznámka: 

- po každoročnom prehodnotení, na návrh vyučujúceho, diferencovane, podľa potreby 

navrhnuté IVP v jednotlivých predmetoch, po doporučení MZ a prerokovaní pedagogickou 

radou schválené riaditeľkou školy, 

- prípadnú zmenu variantu uskutočňovať k začiatku školského roka (POP 2010/2011 časť 

2.5.3 ods. 10). 

 

c) Výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím– vzdelávací variant C  

Učebné plány SŠJVI na školský rok 2013/2014, 

(východiskom Učebné plány a učebné osnovy pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s 

mentálnym postihnutím schválené MŠ SR rozhodnutím číslo CD-2006-477/17104-2:095 

zo dňa 22.5.2006 s platnosťou od 1.9.2006), 

Učebné plány a učebné osnovy pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím schválené MŠ SR rozhodnutím číslo CD-2006-477/17104-2:095 zo dňa 

22.5.2006 s platnosťou od 1.9.2006 časť vzdelávací variant C. 

Poznámka: 

- po každoročnom prehodnotení na návrh vyučujúceho, diferencovane, podľa potreby 

navrhnuté IVP v jednotlivých predmetoch, po prerokovaní pedagogickou radou schválené 

riaditeľkou školy, 

- prípadnú zmenu variantu uskutočňovať k začiatku školského roka (POP 2010/2011 časť 

2.5.3 ods. 10). 

 

d) Výchova a vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím s mentálnym 

postihnutím – variant A 

- nie sú 

 

e) Výchova a vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím s mentálnym 

postihnutím – variant B 

Učebné plány SŠJVI na školský rok 2013/2014, 

(východiskom učebné plány špeciálnej základnej školy pre sluchovo postihnutých variant 

B schválené MŠ SR dňa 25.9.2003 pod číslom 169/2003-095 s účinnosťou od 1.10.2003. 

Učebné osnovy špeciálnej základnej školy pre sluchovo postihnutých variant B schválené MŠ 

SR dňa 25.9.2003 pod číslom 169/2003-095 s účinnosťou od 1.10.2003. 

 

f) Výchova a vzdelávanie žiakov s viacnásobným postihnutím 

Učebné plány SŠJVI na školský rok 2013/2014, 

(východiskom učebný plán pre prípravný až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre 

žiakov s viacnásobným postihnutím schválený MŠ SR dňa 17.10. 2006 pod číslom CD-

2006-14526/33650/a-1:095 s platnosťou od 2. septembra 2006). 

Učebné osnovy vychádzajúce z  Učebných osnov ŠZŠ schválených MŠ SR rozhodnutím číslo 

CD-2006-477/17104-2:095 zo dňa 22.5.2006 s platnosťou od 1.9.2006. 

 

http://www.statpedu.sk/buxus/docs/Pedagogicke_dokumenty/specialne_skoly_a_triedy/ucebne_osnovy/UP_UO_SZS_ziaci_s_ment_post.pdf
http://www.statpedu.sk/buxus/docs/Pedagogicke_dokumenty/specialne_skoly_a_triedy/ucebne_osnovy/UP_UO_SZS_ziaci_s_ment_post.pdf
http://www.statpedu.sk/buxus/docs/Pedagogicke_dokumenty/specialne_skoly_a_triedy/ucebne_osnovy/UP_UO_SZS_ziaci_s_ment_post.pdf
http://www.statpedu.sk/buxus/docs/Pedagogicke_dokumenty/specialne_skoly_a_triedy/ucebne_osnovy/UP_UO_SZS_ziaci_s_ment_post.pdf
http://www.statpedu.sk/buxus/docs/Pedagogicke_dokumenty/specialne_skoly_a_triedy/ucebne_osnovy/UP_UO_SZS_ziaci_s_ment_post.pdf
http://www.statpedu.sk/buxus/docs/Pedagogicke_dokumenty/specialne_skoly_a_triedy/ucebne_osnovy/UP_UO_SZS_ziaci_s_ment_post.pdf
http://www.statpedu.sk/buxus/docs/Pedagogicke_dokumenty/specialne_skoly_a_triedy/ucebne_osnovy/UP_UO_SZS_ziaci_s_ment_post.pdf
http://www.statpedu.sk/buxus/docs/Pedagogicke_dokumenty/specialne_skoly_a_triedy/ucebne_osnovy/UP_UO_SZS_ziaci_s_ment_post.pdf
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G. Vzdelávacie štandardy s exemplifikačnými úlohami 
 

Vzdelávacie štandardy s exemplifikačnými úlohami sú súčasťou učebných plánov 

a učebných osnov vymedzujúcim v obsahovej časti prvky základného učiva jednotlivých 

predmetov a ich tematických celkov, ktoré má byt sprístupnené v škole všetkým žiakom. Vo 

výkonovej časti vzdelávacieho štandardu vymedzujú požiadavky na vedomosti a zručnosti 

selektujú tú časť učiva, ktorú si majú osvojiť v jednotlivých tematických celkoch všetci žiaci, 

pričom sa predpokladá kvalitatívne odlišná úroveň s prihliadnutím na špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby žiakov s postihnutím. 

 

H. Dodatok k učebným plánom na školský rok 2013/2014 
 

1) Súčasťou výchovných a vzdelávacích programov, učebných plánov a učebných osnov 

jednotlivých organizačných zložiek spojenej školy je v prípade individuálnej potreby 

povinným predmetom Individuálna logopedická starostlivosť (INL) v každom ročníku. 

2) Na druhom stupni základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a na 

druhom stupni špeciálnej základnej školy sa v rámci Voliteľných predmetov (VOP) 

vyučujú  nasledujúce predmety: 

- Keramika, 

- Pohybová príprava, 

- Rytmicko-pohybová výchova. 

Voliteľné predmety sa realizujú „integrovaným“ spôsobom kde sa žiaci s mentálnym 

postihnutím učia v skupinách žiakov bez mentálneho postihnutia. 

3) Praktická škola sa v školskom roku 20013/2014 špecializuje na Pomocné práce 

v administratíve a Pomocné práce v kuchyni. 

4) V Praktickej škole pod Odborno-praktické predmety (OPP) sú zahrnuté predmety: 

    - Rodinná výchova – 1 hod./t, 

    - Zdravotná výchova – 2 hod./t, 

    - Ručné práce a šitie – 2 hod./t, 

    - Príprava jedál a výživa – 3 hod./t, 

    - Domáce práce a údržba domácnosti – 1 hod./t., 

5) V Praktickej škole pod Voliteľné predmety (VOP) sú zahrnuté predmety: 

    - Pomocné práce v kuchyni – 2 hod./t., 

    - Pomocné práce v administratíve  – 2 hod./t., 

    - Tkanie na tkáčskom stave – 1 hod./t.. 

6) Špeciálna materská škola organizuje svoju činnosť v súlade so schváleným Režimom 

dňa ktorý je upresnením schváleného celoškolského rozvrhu hodín na školský rok 

2013/2014 a je prístupný v priestoroch ŠMŠ. 

7) Vyučovanie v spojenej škole sa riadi schváleným aktuálnym Rozvrhom hodín na 

školský rok 2013/2014, ktorý je súčasťou základnej dokumentácie školy a je prístupný 

v zborovni školy a v jednotlivých triedach. Za vypracovanie a aktualizáciu zodpovedá 

ZRŠ pre VPČ. 

8) Vyučovanie v jednotlivých triedach sa riadi Internými rozvrhmi hodín, ktoré sú 

upresnením schváleného celoškolského rozvrhu hodín na školský rok 2013/2014 a sú 

prístupné v jednotlivých triedach. Za vypracovanie a aktualizáciu zodpovedá TU. 

9) Praktická škola organizuje svoju činnosť v súlade so schváleným Interným rozvrhom 

hodín sprístupneným v priestoroch praktickej školy, ktorý je spresnením celoškolského 

rozvrhu hodín. 

10) Povinnou súčasťou vzdelávacieho procesu vo všetkých triedach a ročníkoch (mimo ŠMŠ 

a tried vymedzených v POP 2010/2011 časť 2.5.3 ods. 20) je Triednická hodina 
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v rozsahu 1hod/t. Bližšie podrobnosti rieši príslušná Smernica riaditeľky školy. 

11) Pri tvorbe časovo – tematických výchovno-vzdelávacích plánov sú pre každého 

vyučujúceho záväzné príslušné vzdelávacie štandardy s exemplifikačnými úlohami ako 

jeden zo základných pedagogických dokumentov. 

12) Tematický výchovno-vzdelávací plán učiva vypracúva učiteľ na začiatku školského roka  

v elektronickej podobe a v predpísanom formáte, učiteľ je aj zodpovedný za jeho 

obsahovú stránku, zapracovanie aktuálnych požiadaviek príslušných učebných 

osnov, plánov, prierezových tém a ďalšieho odporúčaného obsahu (viď POP 2011/2012 

POP 2012/2013). Ak je to možné, prihliada pri jeho tvorbe na špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby žiakov so zdravotným znevýhodnením.. 

13) IVP a IVVP sa vypracováva spravidla štvrťročne alebo na celý školský rok. Za 

vypracovanie IVP jednotlivých žiakov zodpovedá triedny učiteľ. Spolupracuje pri tom 

s CŠPP. V prípade potreby je možné IVP a IVVP po prerokovaní v pedagogickej rade 

aktuálne upravovať a meniť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. SCHVÁLENIE 
 

Prerokované v pedagogickej rade: 
 

Dr. Miloš Jozefčák, PhD., zástupca riad. školy     Dátum:  28.08.2013   Podpis ........................ 

 

Prerokované v rade školy: 
 

Dr. Monika Husková, predseda rady školy           Dátum:  28.08.2013   Podpis ........................ 

 

Schválené: 
 

Dr. Marta Dvoráková, riaditeľka spojenej školy   Dátum:  30.08.2013   Podpis ........................ 

 
 

Prílohy: 
 

Učebné plány pre ŠMŠ a ŠZŠ na školský rok 2013/2014 

Učebné plány pre PŠ, ZŠ (ŽSP,  ŽNK, ŽTP,  ŽAU) na školský rok 2013/2014 

Aktuálne (školský rok 2013/2014) školské vzdelávacie programy (CD) 

Aktuálne (školský rok 2013/2014) školské výchovné  programy (CD) 

Aktuálne učebné osnovy pre nereformné ročníky (POP 2011/2012 časť 2.5 ods. 5 – posunuté 

o 2 školské roky) 


