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Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna v Levoči je katolícka škola zriadená 

Biskupským úradom v Spišskom Podhradí. Má štatút školy zabezpečujúcej výchovu 

a vzdelávanie žiakov. Poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných 

činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v 

kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu 

v odbornom učilišti, je súčasťou vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym 

postihnutím. Praktická škola je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov 

špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov 

špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B a C. Po stránke vzdelávania je 

úplne porovnateľná so štátnymi školami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu 

žiakov. 

V každej triede sa vyučuje v rozsahu dve hodiny týždenne predmet Katolícke náboženstvo. 

Súbežne s výchovno-vzdelávacím procesom škola poskytuje žiakom primeranú štruktúru 

duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových aktivít, do ktorých sa žiaci zapájajú 

podľa svojich záujmov. Vyučovanie na škole sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho 

programu vypracovaného školou a schváleného zriaďovateľom.  

Výchovný a vyučovací proces môže byť v prípade potreby prispôsobený individuálnym 

potrebám, možnostiam a schopnostiam žiakov vyplývajúcim z  ich zdravotného 

znevýhodnenia. 

 

1. Veľkosť školy 
Starobylá Levoča bola a je známa po celej Európe nielen svojimi umelecko-historickými 

pamiatkami, dejinami kníhtlače, svojím národným hnutím v 50. a 60. rokoch 19. storočia, ale 

aj svojím vzťahom k vzdelávaniu detí, žiakov, ale i dospelých jednotlivcov so zdravotným 

znevýhodnením. 

Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna, je situovaná v blízkosti historického centra mesta. 

Je organizačnou zložkou Spojenej špeciálnej školy internátnej Jána Vojtaššáka, ktorá je 

umiestnená v budove bývalého učiteľského ústavu Jána Vojtaššáka na Kláštorskej ulici 24/a. 

Škola patrí do siete špeciálnych škôl a poskytuje absolventom špeciálnych škôl  nižšie stredné 

(ISCED 2C) vzdelanie. Výchovná a vzdelávacia starostlivosť žiakom je zabezpečovaná v 

poldennom, celodennom alebo týždennom režime. Na výchove a vzdelávaní  žiakov sa 

podieľa skúsený tím učiteľov, vychovávateľov, technicko-hospodárskych a iných odborných 

zamestnancov participujúcich na uvedenom procese.Výchovný a vzdelávací proces prebieha 

v jednotlivých triedach, špecializovaných triedach a odborných učebniach školy. Časť 

kompenzačných a rehabilitačných aktivít, rovnako aj časť telesných a športových výchovno-

vzdelávacích činností je realizovaná v zazmluvnených účelových priestoroch (telocvičňa), 

ktoré škola nemá priamo k dispozícii. 

 

2. Charakteristika žiakov 
 Žiakom praktickej školy je žiak s mentálnym postihnutím alebo žiak s mentálnym 

postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončil špeciálnu základnú 

školu, základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a jeho stupeň postihnutia mu 

neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.  

V praktickej škole sa môžu vzdelávať aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo 

dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s inými postihnutiami, ktorí dovŕšili 

vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole. Obsah učiva je 

Všeobecná charakteristika školy 
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pre všetkých žiakov rovnaký. Rozsah témy v jednotlivých predmetoch a praktická realizácia 

je prispôsobená individuálnym schopnostiam a možnostiam žiakov, ktoré vyplývajú z ich 

zdravotného postihnutia. Ide najmä o žiakov s viacnásobným postihnutím, s ťažkou a so 

strednou mentálnou retardáciou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami. Títo žiaci sú individuálne hodnotení s prihliadnutím na ich zdravotný stav. 

Hodnotenie má mať motivačný charakter, má podporovať a stimulovať ďalšiu prácu žiakov.   

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 
Pedagogický zbor Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej je plne kvalifikovaný, 

všetci učitelia majú pedagogickú a odbornú spôsobilosť, ktorá je základom kvalitného 

vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Počet učiteľov sa  

pohybuje v reálnom počte, vhodnom pre zabezpečenie výučby žiakov školy v danom 

školskom roku. Na škole pracujú tiež asistenti učiteľa. Vyučovanie povinného predmetu 

Katolícke náboženstvo zabezpečuje katechétka, ktorá je tiež špeciálnym pedagógom.  

Väčšina učiteľov má ukončenú prvú atestáciu a všetci si pravidelne rozširujú svoje odborné 

kompetencie. V štruktúre pedagogického zboru funguje jeden metodický orgán a to 

Predmetová komisia Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej, ktorá je súčasťou 

metodickej zložky metodického združenia Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka 

internátnej a predmetovej komisie Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej. Centrum 

špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú 

starostlivosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, 

metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických 

intervencií deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením. 

 

4. Organizácia prijímacieho konania 
Postup pri prijímaní žiakov do Praktickej  školy prebieha podľa § 101 ods. 4  zákona NR 

SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade s § 8 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. 

z. o špeciálnych školách. O prijatí žiaka do školy rozhodne písomne po prerokovaní 

v pedagogickej rade školy riaditeľka školy. 

 

5. Spôsob a podmienky ukončovania vzdelávania v praktickej škole 
Príprava v praktickej škole trvá najviac tri roky. Vzdelávací program praktickej školy sa 

ukončuje celkovým zhodnotením manuálnych zručností žiaka v rozsahu učiva určeného 

príslušným vzdelávacím programom. Dokladom o získanom vzdelaní je záverečné 

vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať. Záverečné 

vysvedčenie získa len žiak, ktorý absolvoval vzdelávanie v praktickej škole v plnom rozsahu 

(tri školské roky). 

 

6. Dlhodobé projekty 
V oblasti dlhodobých projektov je Praktická škola  Jána Vojtaššáka internátna aktuálne 

zapojená do projektov v rámci školy. Praktická škola je zapojená  v environmentálnom 

 projekte Zelená škola. Sme cvičnou školou, spolupracujeme s Inštitútom Juraja Páleša 

v Levoči v študijnom odbore špeciálna pedagogika na PF Katolíckej univerzity 

v Ružomberku. Aktuálne informácie o projektoch sú zahrnuté v dokumentoch Predmetovej 

komisie Praktickej škole Jána Vojtaššáka internátnej.  

Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna je školou podporujúcou zdravie, pripravujeme 

projekty zamerané na zdravý životný štýl a správnu životosprávu. Napríklad Deň jesene, 

návšteva ekofarmy zameranej na spracovanie liečivých rastlín a bioproduktov a podobne. Pri 

príležitosti Svetového dňa výživy vyhlasujeme tematický Týždeň zdravia na podporu 

zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny. V kooperácii s rovesníkmi Strednej odbornej školy 
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Majstra Pavla v Levoči a Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi budeme rozvíjať 

gastronomické zručností žiakov s mentálnym postihnutím s cieľom oboznámiť sa s prácou v 

ich učebnom odbore a zdravou výživou. 

Škola sa zapája do kampaní „Odstráň obezitu“ a do projektu „Hovorme o jedle“. Spolupracuje 

so SZŠ v Levoči v odborno-praktickom predmete Zdravotná výchova, kde majú žiaci 

možnosť uskutočniť praktické ukážky prvej pomoci. V predmete Rodinná výchova sa žiaci 

zoznámia so starostlivosťou o novorodenca. Na podporu zdravia a správneho životného štýlu 

prebehnú aktivity – návšteva zubnej ambulancie a beseda s gynekológom. Žiaci na hodinách 

telesnej a športovej výchovy a turistiky v prírode formujú a upevňujú aktívny vzťah k zdraviu 

a športu. Všetky tieto aktivity  sú plánované s pedagogicko-organizačnými pokynmi. 

Plánované tretie zasadnutie Predmetovej komisie praktickej školy bude venované téme 

Zdravie a zdravý životný štýl žiakov našej školy. 

 

7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
Rada školy je vrcholným orgánom školy a je založená v súlade so zákonom  č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní. Pozostáva z 11 členov v nasledujúcom zastúpení : 3 delegovaní  

zástupcovia zriaďovateľa školy, 3 zvolení zástupcovia rodičov, 4 zvolení zástupcovia 

pedagogických zamestnancov školy (PŠJVI, ŠZŠJVI, ŠMŠJVI, ZŠJVI), 1 zvolený zástupca 

nepedagogických zamestnancov školy. Rada školy sa v priebehu školského roka stretáva 

minimálne 4 krát a v prípade potreby i viac krát. Práva a povinnosti Rady školy vyplývajú 

z ustanovenia zákona. 

Rada rodičov pracuje na pôde školy od samotného vzniku školy. Na čele rady rodičov je 

výbor zložený z predsedu, podpredsedu a hospodára. Schôdze rady rodičov sa organizujú v 

pravidelných intervaloch minimálne dvakrát v roku. Triedne aktívy sú organizované 

priebežne podľa potreby počas školského roka. Navyše pred každou polročnou a koncoročnou 

pedagogickou radou sa organizuje stretnutie pedagogických zamestnancov s rodičmi.  

UŠKO je občianske združenie, ktorého cieľom je ochrana, všestranná podpora detí a mládeže, 

ich rodín, kultúry, ľudských práv, rozvoj duchovných hodnôt, podpora aktivít občanov, 

občianskych i mimovládnych organizácii, rozvoj spolupráce a porozumenia medzi uvedenými 

subjektmi, vzdelávanie a výchova k zodpovednosti za kvalitu života cestou integrácie 

a vytvárania hodnôt kultúry žiakov so zdravotným znevýhodnením a iných minoritných 

skupín prostredníctvom vzdelávacích, výchovno - osvetových, poradenských, publikačných, 

kultúrno-spoločenských, športovo-rekreačných a rehabilitačných aktivít v uvedených 

oblastiach. 

Metodické centrum Prešov je ústredne riadenou organizáciou MŠ SR na výkon metodickej 

činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 

Zamestnanci školy využívajú ponuky vzdelávania jednotlivých odborno-metodických činností 

z rôznych oblastí odborného garantovania.   

Katolícke pedagogické a katechetické centrum – jeho poslaním je zabezpečovať ďalšie 

odborné vzdelávanie a formáciu pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

katolíckych škôl a učiteľov náboženskej výchovy. V spolupráci s diecéznymi školskými 

a rehoľnými úradmi a diecéznymi katechetickými úradmi na Slovensku poskytuje metodicko-

didaktickú službu a usmerňuje vyučovanie náboženskej výchovy. 

Spolupráca s ďalšími subjektmi: 

Spolupráca so Strednou zdravotníckou školou Štefana Kluberta v Levoči v rámci zdravotnej  

výchovy a masážneho programu. 

Spolupráca s Gymnáziom sv. Františka Assiského v Levoči.  

Spolupráca so školou Specialny Ósrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieslyszacych im 

Janusza Korzaka v Krakove. 
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7.  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
Praktická škola má v rámci budovy školy k dispozícii dve triedy a jednu triedu vybavenú 

špeciálnym zariadením a pomôckami. Táto trieda je určená na výučbu  odborno-praktických 

predmetov: príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti, ručné práce a šitie a 

voliteľného predmetu tkanie na tkáčskom stave.  

Praktická škola využíva aj odborné učebne, ktoré sa nachádzajú v budove školy a to: 

Učebňu výpočtovej techniky. V aule školy a v niektorých triedach sú umiestnené 

interaktívne tabule. Táto technika je využívaná počas vyučovania v jednotlivých predmetoch 

i popoludňajších hodinách a vo výchovnej činnosti. Učitelia a vychovávatelia využívajú 

počítače v zborovni. Riaditeľka školy, zástupca riaditeľky školy, hospodár školy, účtovníčka 

majú k dispozícii samostatný počítač. 

Rytmicko-pohybová miestnosť je vybavená zrkadlami a madlami a tiež interaktívnou 

tabuľou.. Má všestranné využitie ( rytmicko-pohybové a hudobno-pohybové činnosti ). 

Školská dielňa je určená na výučbu pracovného vyučovania a technickej výchovy. Má dve 

samostatné miestnosti, pričom jedna je vybavená materiálom a nástrojmi na prácu s kovom 

a druhá na prácu s drevom. 

Učebňa logopédie je určená na hodiny ILI. Je vybavená špeciálnymi a kompenzačnými 

pomôckami. 

Keramická a remeselná dielňa sú určené na rôzne činnosti, ktoré sú zamerané hlavne na 

rozvoj jemnej motoriky a výtvarnej tvorivosti žiakov. 

Knižnica má k dispozícii dve oddelenia, pre žiakov a pre pedagógov.  

Okrem uvedených odborných učební sú v škole : spoločenská miestnosť - aula, výdajňa jedál 

a kabinety odborných predmetov. 

Správa a vedenie odborných učební a kabinetov sa pravidelne na začiatku školského roka 

navrhuje, pedagogickou radou prerokuje a riaditeľkou školy schvaľuje. 

 

8.  Škola ako životný priestor 
Praktická škola Jána Vojtaššáka je školou internátneho typu a snaží sa poskytnúť žiakom 

príjemné prostredie, v ktorom sa budú dobre cítiť, čo zároveň dopomôže k tomu , aby 

dosahovali aj dobré vzdelávacie výsledky. Všetky dostupné informácie a aktivity školy sú 

zverejňované na internetovej stránke školy www.ssjvile.edupage.org  

Aby sa žiaci a zamestnanci školy cítili v jej priestoroch dobre, je  kladený veľký dôraz na 

vytvorenie pozitívnej školskej klímy. V prvom rade sa dôraz kladie na pestovanie dobrých 

vzťahov  medzi žiakmi navzájom, ďalej medzi učiteľmi a žiakmi a v neposlednom rade medzi 

učiteľmi a rodičmi. Na formovanie osobnosti žiaka vplýva veľkou mierou aj prostredie, preto  

je venovaná veľká pozornosť estetickej úprave tried, chodieb, vstupných priestorov školy a 

areálu školy. Interiér je doplnený nástenkami, informačnými tabuľami a kvetinovou 

výzdobou. O čistotu priestorov sa starajú príslušní zamestnanci, ale aj žiaci sú vedení k tomu, 

aby udržiavali poriadok a čistotu na svojich pracovných miestach, v triedach, na chodbách a 

vo všetkých priestoroch školy. Počas každého školského roka sa snažíme o zlepšovanie 

materiálneho vybavenia školy novými učebnými pomôckami. 

 

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní 
Škola v rámci svojich možností zabezpečuje v maximálne možnej miere bezpečné 

a zdraviu vyhovujúce podmienky na výchovu a vyučovanie. Pedagogickí zamestnanci sa 

riadia smernicou riaditeľky školy o dozore.  Žiaci sú pravidelne na začiatku aktuálneho 

školského roka (spravidla na triednickej hodine) a priebežne (podľa potreby) oboznamovaní 

so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj pri hrách a zábave. Žiaci sa riadia 

 Vnútorným poriadkom školy. Vnútorný poriadok školy je zverejnený aj na internetovej 

http://www.ssjvile.edupage.org/
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stránke školy. Zároveň sú informovaní o bezpečnosti na vyučovaní odborných predmetov. 

Škola pravidelne školí pedagogických i ostatných zamestnancov o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a proti požiaru. Škola absolvuje pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany 

zdravia a odstraňuje nedostatky podľa výsledkov revízií a podľa potreby. 

 

 

 

 

 

1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)  
Vzdelávací program pre Praktickú školu je súčasťou vzdelávacích programov pre žiakov 

s mentálnym postihnutím. 

Škola má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky i psychicky dospieť tak, aby mohli čo 

najsamostatnejšie žiť v domácom alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom 

pracovisku. Hlavným cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na 

sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich 

v prácach profilujúcich voliteľných predmetov a na vykonanie jednoduchých pracovných 

činností spravidla pod dohľadom inej osoby. Vzhľadom na to, že škola má k dispozícii 

kvalitné technické vybavenie, Praktická škola sa zamerala v oblasti voliteľných predmetov na 

pomocné práce v administratíve, pomocné práce v kuchyni a tkanie na tkáčskom stave.  

Štátny vzdelávací program umožňuje využitie 5 disponibilných hodín. V školskom 

vzdelávacom programe sú tieto hodiny začlenené do týchto predmetov: 

Katolícke náboženstvo – 2 hodiny týždenne 

Komunikačné zručnosti – 1 hodina týždenne 

Ekológia – 1 hodina týždenne 

Ručné práce a šitie – 1 hodina týždenne 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 
Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna je cirkevnou školou , preto dôraz sa kladie na 

mravnú a duchovnú formáciu žiakov. Dlhodobým cieľom školy je vychovávať zo žiakov, 

ktorí nám boli zverení dobrých kresťanov, aby žili svoj život  Bohu na slávu, im samým na 

spásu, rodičom a škole na radosť a vlasti na osoh. Pre zdokonalenie v tomto smere je 

v školskom vzdelávacom programe daná 2-hodinová časová dotácia v predmete Katolícke 

náboženstvo. 

Praktická škola sa výberom voliteľných predmetov profilovala na pomocné práce 

v administratíve, pomocné práce v kuchyni a tkanie na tkáčskom stave zohľadňujúc 

špecifické podmienky školy. Dosahovaný stupeň vzdelania je ISCED 2C – nižšie stredné 

vzdelanie, ktoré je súčasťou základného vzdelania. 

 

3. Profil absolventa 
Praktická škola je jedna z možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie 

žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov 

na život v rodine - na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach 

profilujúcich voliteľných predmetov tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v 

chránených pracoviskách pod dohľadom zodpovednej osoby. Praktická škola nie je profesijne 

zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný 

list, ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na voliteľné predmety. 

 

4. Pedagogické stratégie 
 Základnou myšlienkou stratégie Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej je snaha 

Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
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o vytvorenie motivačného prostredia, zohľadňujúceho individuálne možnosti, schopnosti 

a potreby na osvojenie základných poznatkov a zručností zo všeobecno-vzdelávacích 

predmetov, odborno-praktických a voliteľných predmetov na požadovanej úrovni, rozvíjať u 

žiakov kritické myslenie, samostatnosť na primeranej úrovni, počítačovú gramotnosť, 

komunikačné schopnosti, a celkový  osobnostný a sociálny rozvoj a tiež zvyšovať odborné 

kompetencie špeciálnych pedagógov.  

Ďalšie strategické ciele : 

- v maximálnej miere uplatňovať humanistické prvky vo výchovno-vzdelávacom procese 

- zapájať žiakov, pedagógov a zamestnancov školy do rôznych projektov a aktivít a rozvíjať 

existujúcu spoluprácu s partnermi 

- rozvíjať spoluprácu so spoločenskými a kultúrnymi organizáciami 

- zviditeľňovať školu v regióne, udržiavať komunikáciu a informovanosť  

- zabezpečovať finančné a materiálne zdroje na dopĺňanie a opravu učebných pomôcok, 

interiérového vybavenia a zariadenia školy prostredníctvom projektov a sponzoringu 

 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
V škole sú všetci žiaci žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

V odôvodnených prípadoch môže žiak školy postupovať vo vzdelávaní podľa individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho programu (IVVP) v súlade s aktuálnou legislatívou. 

IVVP obsahuje tieto informácie: 

- základné informácie o žiakovi, jeho diagnózu 

- modifikáciu učebného plánu a učebných osnov 

- aplikácia špeciálnych vzdelávacích postupov 

- špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov 

- špecifiká organizácie a foriem vzdelávania 

- požiadavky na zabezpečenie kompenzačných a špeciálnych učebných pomôcok  

- zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, 

psychológa, logopéda a iných 

Pri vypracovaní IVVP spolupracuje psychológ, triedny učiteľ, prípadne učiteľ vyučujúci 

konkrétny predmet (alebo iný odborný zamestnanec). Za vypracovanie IVVP je zodpovedný 

triedny učiteľ. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, špeciálny 

pedagóg a zákonný zástupca žiaka. 

 

6. Začlenenie prierezových tém 
Prierezové témy sú súčasťou obsahu vzdelávania. Odrážajú spoločenské témy a problémy. 

Spravidla sa prelínajú učivom vo všetkých vzdelávacích oblastiach.  

Väčšia žiakov praktickej školy je zo sociálne znevýhodneného prostredia, z tohto dôvodu 

aj na odporúčanie pedagogicko-organizačných pokynov navrhujeme zaradiť do 

cieľuprimeraných vyučovacích hodín tematiku rómskych reálií a problematiku finančnej 

gramotnosti. Výber spôsobu a času realizácie prierezovej témy je v kompetencii každej školy.  

Pre praktickú školu sú vyčlenené prierezové témy:  

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Environmentálna výchova 

Mediálna výchova 

Multikultúrna výchova 

Ochrana života a zdravia 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/environmentalna_vychova.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/medialna_isced2.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/multikulturna_vychova_isced2.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/prierez/ochrana-zdravia/ochrana_zivota_a_zdravia_isced2.doc.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/regionalna_vychova.pdf
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1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 
Hodnotenie žiakov formuje ich postoje, rozvíja individuálne schopnosti a sebakontrolu.  

Hodnotenie žiakov prebieha v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(Školský zákon) a s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych 

školách.  

Žiak je pravidelne hodnotený počas celého školského roku. Polročné a koncoročné 

hodnotenie je vyjadrením výsledkov práce za uvedený polrok. Pri hodnotení žiaka so 

zdravotným znevýhodnením sa individuálne zohľadňuje druh a stupeň jeho zdravotného 

znevýhodnenia podľa § 56 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v súlade s 

§ 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  podľa § 14 ods. 1 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo metodický pokyn č. 

34/2011 z 1. júna 2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl.   

Žiak je hodnotený slovne. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch prvého až 

tretieho ročníka Praktickej školy sa hodnotí slovne týmito stupňami: 

- dosiahol veľmi dobré výsledky 

- dosiahol dobré výsledky 

- dosiahol uspokojivé výsledky 

- dosiahol neuspokojivé výsledky 

Hodnotenie vychádza z posúdenia miery dosiahnutých očakávaných výstupov formulovaných 

v učebných osnovách. Vo vyučovacích predmetoch sa hodnotí najmä: 

- stupeň osvojenia predpísaného učiva, 

- úroveň myslenia, presnosť a výstižnosť vo vyjadrovaní, 

- schopnosť uplatňovania zručností, návykov, vedomostí pri riešení praktických úloh, 

- aktivita, samostatnosť, tvorivosť, záujem. 

Pri hodnotení správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka. 

Hodnotenie sa posudzuje podľa týchto kritérií: 

a) ako žiak dodržiava  pravidlá správania, 

b) ako plní ustanovenia školského poriadku,  

c) ako plní  pokyny vyučujúcich a vedenia školy, 

d) ako dodržiava mravné zásady a pravidlá spolunažívania v škole a na verejnosti, 

e) ako sa správa v kolektíve. 

Správanie žiakov sa klasifikuje podľa stupnice: 

Stupeň 1- veľmi dobré 

Stupeň 2 -  uspokojivé 

Stupeň 3 – menej uspokojivé 

Stupeň 4 - neuspokojivé  

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
Kontrolná a hospitačná činnosť je vykonávaná manažmentom školy na základe a v súlade 

s vypracovanými plánmi kontrolnej a hospitačnej činnosti. Výsledky kontrolnej a hospitačnej 

činnosti uchovávajú zodpovední zamestnanci v písomnej alebo elektronickej podobe. 

Proces hodnotenia dosahovaných pracovných výsledkov a správania zamestnanca je náročný 

proces. Pôsobí na sebavedomie, ovplyvňuje vzťahy, motiváciu, určuje perspektívy 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
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zamestnanca. Hodnotenie zamestnancov sa zakladá na bodovom hodnotení. Body sa prideľujú 

podľa vlastného systému, vypracovaného manažmentom školy na základe: 

- pozorovania (hospitácie), 

- rozhovoru, 

- výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy) 

sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa, 

- hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

- tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a podobne, 

- hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy, 

- vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“), 

- hodnotenia učiteľov žiakmi. 

Systém hodnotenia pedagogických (rovnako aj dotknutých technicko-hospodárskych 

a odborných) zamestnancov bodovo sleduje nasledujúce – nad rámec bežných povinností 

vykonávané aktivity: 

- triednictvo v končiacich ročníkoch, 

- sprevádzanie na športové súťaže, 

- funkcie na škole (výchovné poradenstvo, protidrogová prevencia), 

- organizácia a účasť na projektoch a výmenných pobytoch, 

- jednorazové akcie, 

- príprava žiakov na súťaže - okrem prípravy počas krúžkov - diferencovane podľa 

náročnosti, 

- organizácia charitatívnych akcií, 

- výzdoba školy, fórum pedagogiky, kronika školy, internetová prezentácia, 

- organizácia športových súťaží a lyžiarskych kurzov, 

- organizácia umeleckých a iných súťaží a výstav, 

- aktivity v ŠKD, 

- aktivity v ŠI, 

- iné aktivity. 

 

3. Hodnotenie školy 
Na hodnotenie školy sa využívajú dotazníky pre učiteľov, rodičov, žiakov, absolventov 

školy za účelom získania spätnej väzby na kvalitu školy. V dotazníku sa monitoruje 

spokojnosť s vedením školy, s jednotlivými pedagógmi, prostredie a klíma v škole, materiálne 

zabezpečenie, spôsob výchovy a vzdelávania, spôsob hodnotenia, informovanosť o škole, 

spokojnosť s využitím mimoškolského času, školská disciplína a podobne. Rozlišujú sa pri 

tom nasledujúce hodnotiace roviny: 

Hodnotenie žiakmi a rodičmi  

Hodnotenie podmienok a koncepčných zámerov rodičmi sa realizuje formou dotazníka na 

konci školského roka v treťom ročníku nižšieho sekundárneho stupňa. Hodnotia sa 

podmienky vzdelávania, realizácia a správnosť zámerov Školského vzdelávacieho programu. 

Podobne zameraný dotazník sledujúci predovšetkým porovnanie očakávaní a reality vyplnia 

rodičia žiakov posledného ročníka. Dotazník vypracuje a vyhodnocuje školský manažment. 

Hodnotenie výučby jednotlivých predmetov bude prebiehať tiež formou dotazníkov v prvom 

polroku prvého ročníka a v druhom polroku tretieho ročníka v predmetoch, ktoré stanoví 

vedenie školy po prerokovaní s rodičovskou radou. Dotazníky budú vypracované 

predmetovou komisiou. Výsledky oboch sledovaní budú prezentované na internetovej stránke 

školy.  

Hodnotenie učiteľmi  

Učitelia robia priebežne sebahodnotenia svojej výučby a zároveň sú hodnotení aj predsedom  
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PK a vedením školy za pomoci záznamov z hospitácií a kontrol. Učitelia, rovnako ako žiaci 

a rodičia, hodnotia raz za dva roky podmienky výučby a koncepčných zásad a ich 

uplatňovania na porade pedagogického zboru pomocou SWOT analýzy. Na porade všetkých 

zamestnancov školy sa tiež formou SWOT analýzy bude hodnotiť spolupráca všetkých 

zložiek zamestnancov školy vrátane nepedagogických zamestnancov. Zároveň prebieha v 

uvedenej oblasti hodnotenie činnosti vedenia školy. Výsledky budú využité na korekciu 

koncepčných zámerov a prípadnej úprave školského vzdelávacieho programu.  

Prieskumy  

Dôležitou súčasťou autoevalvácie školy sú prieskumy, ktorých výsledky slúžia predovšetkým 

na získanie informácií o úspešnosti jednotlivých školských aktivít. Každé dva roky sa 

uskutoční prieskum situácie na drogovej scéne a v ďalších negatívnych spoločenských javoch. 

V budúcnosti mienime uskutočňovať medzi žiakmi a rodičmi prieskum stravovania našich 

žiakov.  

Na konci školského roka je vypracovaná SWOT analýza pracovných výsledkov, úspešnosti 

školy. 

 

4. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Praktickej 

školy Jána Vojtaššáka internátnej je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré pôsobia na 

celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Pri tom sa riadime princípom, že 

ďalšie vzdelávanie je právom aj povinnosťou každého pedagogického zamestnanca alebo 

odborného zamestnanca a nie je pre nich len formálnym získavaním certifikátov alebo 

kreditov, ale kvalitatívnou hodnotou, ktorá zvyšuje ich pedagogické alebo odborné 

majstrovstvo. Kontinuálne vzdelávanie plánujeme nielen na základe aktuálnych ponúk, ale 

koncepčne, v súlade s dlhodobou víziou praktickej školy. Tá odráža celospoločenské 

smerovanie ku skvalitňovaniu a zefektívňovaniu edukácie žiakov s mentálnym postihnutím. 

Praktická škola zamestnáva tým kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú priebežného odborného vzdelávania a absolvujú 

adekvátne formy kontinuálneho vzdelávania. Potreba individuálneho a tým pádom aj 

kolektívneho odborného rastu je dominantná úloha praktickej školy, pričom je deklarovaná 

snaha rešpektovať individuálne potreby a možnosti konkrétneho zamestnanca a tiež potreby 

školy ako zariadenia, ktoré má svoj rozpočet a potreby organizačného zabezpečenia. 

 

Vedenie praktickej školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

- uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 

- prípravu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkon činností 

nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napríklad pedagogický výskum, tvorba 

a dopĺňanie školského vzdelávacieho programu, tvorba osnov a časovo-tematických 

plánov, tvorba pedagogickej dokumentácie, vedenie kabinetov, vykonávanie triednických 

povinností a iné, 

- prípravu zamestnancov na rozširovanie si svojich odborných kompetencií a zvyšovanie 

odborných spôsobilosti, 

- zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a podobne, 

- sprostredkovanie najnovších poznatkov (inovácie) z oblasti metodiky vyučovania 

jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied ako aj z odboru, 

- sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných  a metodických 

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému, 
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- motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti, 

- prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

 

Konkrétny plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov praktickej školy je súčasťou Plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej na daný 

školský rok. Ďalšie podmienky a pravidlá kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej rieši 

vnútorná smernica (smernica riaditeľky spojenej školy č. 010a/2013) o kontinuálnom 

vzdelávaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov spojenej školy. 
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Kategórie a názvy vzdelávacích 

oblastí 

Počet  vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe 

 1.roč. 2.roč. 3.roč SPOLU 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 12 12 12 36 

Človek a hodnoty 

Katolícke náboženstvo 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 2 2 2 6 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúry 

Komunikačné zručnosti 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

3 

3 

 1 1 1 3 

Človek a príroda 

Ekológia 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 1 1 1 3 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

Človek a spoločnosť 

Výchova k mravnosti a 

občianstvu 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

3 

3 

Zdravie a pohyb 

Telesná a športová výchova 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

ODBORNO-PRAKTICKÉ 

PREDMETY 

 

9 

 

9 

 

9 

 

27 

Rodinná výchova 1 1 1 3 

Zdravotná výchova 2 2 2 6 

Ručné práce a šitie 2 2 2 6 

 1 1 1 3 

Príprava jedál a výživa 3 3 3 9 

Domáce práce a údržba domácn. 1 1 1 3 

VOLITEĽNÉ PREDMETY 5 5 5 15 

Pomocné práce v kuchyni 2 2 2 6 

Pomocné práce v administratíve 2 2 2 6 

Tkanie na tkáčskom stave 1 1 1 3 

Disponibilné hodiny 5 5 5 15 

SPOLU 26 26 26 78 

 

Poznámky:  

Farba písma v časti „Počet hodín v ročníku“ znamená: 

■ – počet hodín v štátnom vzdelávacom programe 

■ – disponibilné hodiny  

■ – počet hodín v školskom vzdelávacom programe 

Školský učebný plán 
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Katolícke náboženstvo 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Štátny vzdelávací program: 0 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

 

ŠkVP má dvojhodinovú časovú dotáciu, čím doplňuje ŠVP v 1.-3. ročníku o predmet 

Katolícke náboženstvo, nakoľko sme škola cirkevného typu. 

Predmet Katolícke náboženstvo je výchovno-vzdelávacím predmetom a  vyučuje sa podľa 

učebných osnov schválených Konferenciou biskupov Slovenska dňa 30. októbra 2008 na 

svojom plenárnom zasadnutí na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou 

Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. 

Žiaci si prostredníctvom neho majú osvojiť vedomosti a skúsenosti, ktoré neskoršie ovplyvnia 

ich život a budú mať neodmysliteľný vplyv na ich celkový pozitívny postoj k životu.  Žiakom 

sprostredkúva základné pravdy o Bohu, na základe ktorých sa budú aj ďalej formovať 

a rozvíjať v kresťanskom životnom štýle vo všetkých oblastiach spoločenského a osobného 

života.  

V prvom ročníku ročníkovým symbolom je CESTA. Tento symbol je vyjadrením človeka 

a celej jeho existencie. Cesta symbolom hľadania zmyslu života, seba samých i svojej 

identity. Cesta je výzvou hľadať, pýtať sa, vykročiť, nezostať na mieste. Pre mladého 

kresťana je tou cestou Ježiš. V ňom nachádza odpovede na mnohé nepokojné otázky svojho 

života.  

Učivo má špirálovité usporiadanie, ktoré umožňuje jeho upevňovanie a prehlbovanie vo 

vyšších ročníkoch.  

V druhom ročníku ročníkovým symbolom je ŠPIRÁLA – cesta do stredu. Cesta je symbolom 

pre človeka a jeho existenciu. Je symbolom hľadania – zmyslu života, seba samých. Svoju 

cestu má človek chápať nie ako cestu po rovine, ale ako cestu do stredu, do hĺbky – tam sa 

stretáva s Otcom, tam má nastať jeho obrátenie, očistenie. Cesta naspäť zo stredu je cestou 

nového človeka. Poznanie, ktoré človek získal v strede, ho má zmeniť tak, že sa vzdáva 

starého života a nastupuje novú cestu. To je cesta života – opätovná cesta do stredu a späť. 

Špirála je ako štyri ročné obdobia – aj keď sa stále vracajú, nikdy nie sú rovnaké. Aj naša 

cesta života sa podobá špirále. 

V treťom ročníku ročníkovým symbolom sú RUKY. Ruky sú nielen nástrojom na 

vykonávanie rôznych prác, ale aj dôležitým nástrojom komunikácie. Ruky sú symbolom 

prijímania a dávania, ochrany a starostlivosti, ale aj symbolom zodpovednosti za to, čo nám 

bolo zverené. 

Praktická škola je cirkevného typu, preto sa KNB vyučuje ako povinný predmet.  

 

 

2. Ciele predmetu  
 

Poslaním predmetu je kladenie dôrazu na autonómne správanie sa žiaka, ktorý dokáže 

presadzovať svoje práva, záujmy, prijať svoje obmedzenia a rešpektovať práva každého 

jednotlivca. 
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Vo vyučovaní má učiteľ priestor na rozvíjanie osobnosti a náboženského uvedomenia 

mentálne postihnutých žiakov. Pri odovzdávaní viery má prispôsobiť vyučovanie mysleniu 

a chápavosti poslucháčov (KKC, s.12).  

Cieľom výchovy a vzdelávania v tomto predmete je vytvoriť si správne postoje k Bohu, 

k ľuďom, k sebe samému i k životnému prostrediu tak, aby žiaci boli pripravení na praktický 

život, aby sa mohli integrovať do spoločnosti.  

Ročníkovým cieľom predmetu Katolícke náboženstvo v 1. ročníku je objaviť hodnotu 

a zmysel života. 

Ročníkovým cieľom predmetu Katolícke náboženstvo v 2. ročníku je objaviť hodnotu 

zodpovednosť. Uvedomiť si osobnú zodpovednosť za seba i za druhých. Formovať návyk 

života v zodpovednosti. 

Ročníkovým cieľom predmetu Katolícke náboženstvo v 3. ročníku je objavovať hodnotu 

človeka a zdôvodniť potrebu jeho plnohodnotného života. Nadobudnúť základné zručnosti 

potrebné pre plnohodnotný kresťanský život. 

 

 

3. Obsah vzdelávania  

 

Prvý ročník 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

1. S otáznikmi na križovatke života.  

Svet plný otázok. 

Uhol pohľadu. 

Svet plný stôp. 

Som originál. 

2. Boh ponúka odpovede.  

Sviatosti. 

 Krst. 

 Birmovanie. 

 Duch Svätý. 

 Eucharistia. 

 Sviatosť zmierenia. 

 Povolanie. 

 Spoločenstvo veriacich – Cirkev. 

3. Sloboda znamená zodpovednosť. 

Osobné rozhodnutia. 

Životný štýl. 

Ohrozenia vo svete /choroby sveta, závislosti/. 

Láska a jej zdeformované podoby. 

4. Moja zodpovednosť. 

 Mať chrbtovú kosť. 

 Budujem vzťahy. 

 Ako komunikujem. 

 Cesta k hrdinstvu. 

 

Druhý ročník 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

1. Zodpovednosť za seba. 
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Sebarozvoj. 

      Potreba životných vzorov. 

      Ponuka kresťanských vzorov. 

Korekcia mediálnych vzorov. 

2. Zodpovednosť za svoju vieru. 

Prečo veriť? (dôvody pre vieru, dôvody pre neveru). 

Poverčivosť. 

Rozhodnutie pre vieru (vyznanie viery). 

3. Zodpovednosť za budovanie vzťahov. 

Vzťahy muž a žena. 

Priateľstvo a láska. 

Ideál rodiny. 

Medziľudské vzťahy. 

4. Zodpovednosť za svet. 

Ekológia a zodpovednosť. 

Vzťahy a postoje sv. Františka k prírode. 

Moje miesto v spoločnosti a Cirkvi. 

 

Tretí ročník 

(2 hodina týždenne, 66 hodín ročne) 

 

1. Ruky pre blížnych. 

Služba v rodine, kríž a choroba – Jób, Lazár. 

Sociálne učenie Cirkvi, charitatívna činnosť - Damián de Vesteur. 

Služba a starostlivosť o chorých /charitné diela, hospice, choroba a blízkosť smrti, 

nádej vo vzkriesenie, kresťanský pohreb/ - sv. Alžbeta. 

Modlitba za blížnych, sviatosť pomazania chorých. 

Môj osobný patrón – vzor služby. 

Moja farnosť /patrón, možnosti služby, život farnosti/. 

2. Ruky naplnené láskou. 

Zlaté pravidlo, pravidlá pre život /blahoslavenstvá/. 

Zákon lásky /milosrdný Samaritán/, skutky telesného a duchovného milosrdenstva 

- A. Schweitzer. 

Svedkovia lásky /Maximilián Kolbe, matka Tereza, M. L.King, Sir N.G. Winton, Ján 

Pavol II./. 

Zodpovednosť za iných - Laura Vicuna, súčasníci v službe druhým – A. Srholec, 

M. Kuffa.../. 

Zodpovednosť za svet /ochrana životného a kultúrneho dedičstva z pohľadu Biblie 

a súčasnosti, zákony a pravidlá na ochranu Zeme, ekologické katastrofy – sv. 

František. 

Charitné projekty -  Zachráňme Zem, adopcia na diaľku, Klimatické zmeny... 
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3. Kresťanstvo a naša kultúra. 

Putovanie po ceste predkov /šírenie kresťanstva na našom území/. 

Misia sv. Cyrila a Metoda. 

Žiaci našich vierozvestcov a ich prínos pre našu kultúru. 

Šírenie kresťanských hodnôt v Európe /Pavlove misijné cesty/. 

Rozvoj a prínos mníšstva pre Európu – sv. Benedikt, sv. Svorad a Benedikt zo 

Skalky pri Trenčíne – kresťanská legenda, kláštory. 

Kresťanské hodnoty v súčasnej spoločnosti /správa verejných vecí: demokracia 

versus totalita, reklama, voľby, kresťanské inštitúcie – školy, nemocnice.../. 

Kresťanstvo a kultúra /kresťanská hudba – tradičná i moderná, sakrálne stavby – 

katakomby, kláštory, kostoly, cintoríny, chrám sv. Petra v Ríme, maliari - 

Rembrandt, Kőder, Ladislav Záborský – maliar svetla, literatúra – kresťanská 

poézia a próza.../. 

4. Povolanie k svätosti. 

Životný štýl /osobnosť či celebrita?/. 

Povolanie k svätosti v manželstve –  G. Beretta Molla. 

Manželstvo – spoločenstvo života a lásky /pohľad štátu a Cirkvi na rodinu, obrad/. 

Mária – svedok života v minulosti i dnes. 

Mária v umení /ikony, piesne, obrazy/. 

Mária pomáha /svadba v Káne/, ruženec svetla. 

Modlitba – cesta do stredu duše /formy modlitby/. 

pútnické miesta na Slovensku i vo svete /Lurdy - sv. Bernadeta Subirous, 

uzdravenia a zázraky v Písme a v súčasnosti/. 

Povolanie k svätosti v zasvätenom stave – Zdenka Schelingová, sv. Krištof – 

legenda. 

Povolanie k svätosti – slobodný stav – Chiara Luce Badano. 

 

5. Proces  

  

ŠkVP stanovuje v 1.-3. ročníku vo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty 2- hodinovú dotáciu. 

Počet hodín je daný so zohľadnením zamerania školy ( cirkevná škola ).  

Obsah v každom ročníku tvoria 4 samostatne rozpracované  témy na rozvoj komunikačných, 

existenciálnych, občianskych, kultúrnych a sociálnych a interpersonálnych kompetencií. 
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Slovenský jazyk a literatúra 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 
1. Charakteristika predmetu 

 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania 

centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích 

predmetov. Dôraz sa kladie na zrozumiteľné vyjadrovanie sa žiakov ústnou i písomnou 

formou spisovného jazyka. Jazykové zložky predmetu Slovenského jazyka a literatúry tvoria 

komplexný celok a vyučujú sa vzájomne prepojene bez ohľadu na primárny typ vzdelávania. 

 

2. Ciele predmetu 

 

Hlavným cieľom slovenského jazyka je: 

- rozvíjať komunikačné zručností, nácvik bežnej spoločenskej konverzácie 

- rozširovať a obohacovať slovnú zásobu  

- skvalitniť reč žiakov z formálnej stránky 
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- spresňovať a upevňovať zručnosť hlasného a tichého čítania, učiť sa porozumieť obsahu 

prečítaného 

- rozvíjať záujem o čítanie časopisov, náučnej a zábavnej literatúry 

- vytvárať si kladný vzťah k divadlu, filmu, rozhlasu a televízii. 

 

3. Obsah vzdelávania  

 

Slovenský jazyk a literatúra v 1. - 3. ročníku praktickej školy zahŕňa jazykové vyučovanie a 

sloh, čítanie a rozvoj rečovej kultúry. Obsah predmetu je zameraný na precvičovanie 

správania sa v praktických životných situáciách. Vypĺňať, štylizovať a písať praktické 

písomnosti, ktoré budú žiaci v živote potrebovať. 

 

Jazykové vyučovanie a sloh 

Zlepšovať komunikačné zručnosti: precvičovať a upevňovať formy spoločenského 

styku: oslovenie, pozdrav, požiadanie, poďakovanie, ospravedlnenie sa, predstavovanie, 

odkaz, požiadanie o informáciu, podanie informácie, telefonický rozhovor. Učiť sa a 

precvičovať si správanie v praktických životných situáciách, napr. v obchode, v reštaurácii, na 

pošte, v zdravotníckom zariadení, u holiča - kaderníka.  

Rozprávať v súvislých jazykových prejavoch podľa vopred pripravenej osnovy, podľa 

prečítaného textu, podľa série obrázkov. Písať pozdravy a oznámenia na korešpondenčnom 

lístku, adresu na balík, vyplniť sprievodku na balík, poslať telegram. Precvičovať si opis 

(ústne i písomne) jednoduchého predmetu,  rozumieť prečítanému opisu pracovného postupu 

(receptu na varenie, postupu na obale materiálu). Reprodukovať prečítaný text podľa otázok 

učiteľa a prečítanej osnovy. 

Z pravopisného hľadiska správne písať slová i celé vety.  Učiť sa písať predložky a 

spojky ako samostatné slová. Osvojiť si písanie a pravopis osobných zámen (Ty, Ti, Tebe, 

Vy, Vás, Vám) tak, aby ich vedeli správne používať v písomnom styku.  

V jednoduchých prípadoch sa učiť správne písať vo vete čiarku, najmä pred 

najčastejšie frekventovanými spojkami (že, aby, ale).  

 

Čítanie a rozvoj rečovej kultúry 

Nácvik čítania a ústneho vyjadrovania. Čítať správne a s porozumením jednoduché 

vety v krátkych, obsahom primeraných textoch. Upevňovať si čitateľské zručnosti na 

primerane náročných náučných a umeleckých textoch, orientovať sa v prečítanom texte a 

reprodukovať jeho obsah. Zrozumiteľným spôsobom vyjadriť svoje potreby  a zážitky. 

Čítaním a rozprávaním si rozširovať slovnú zásobu. Presnejšie rozlišovať význam 

slov, učiť sa voliť vhodný výraz a správne tvoriť vety. Vzbudiť záujem o mimoškolské čítanie 

kníh, časopisov, novín, sledovanie vhodných programov rozhlasu a televízie, podľa miestnych 

možností aj o návštevy divadelných a filmových predstavení.   

 

Prvý ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

1. Komunikačné zručnosti. 

Formy spoločenského styku: oslovenie, pozdrav, požiadanie, poďakovanie. 

Ospravedlnenie sa, požiadanie o informáciu, podanie informácie. 

Telefonický rozhovor. 

2. Rozvoj jazykového prejavu. 
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Reprodukovať prečítaný text. 

Reprodukovať prečítaný text podľa osnovy. 

Reprodukovať prečítaný text podľa série obrázkov. 

3. Písomný prejav. 

Písať vety s veľkým začiatočným písmenom. 

Správne písať krátke a dlhé samohlásky v slovách. 

Upevňovať správne písanie svojho mena. 

Písať pozdrav a oznámenie na korešpondenčnom lístku. 

4. Čítanie a rozvoj rečovej kultúry. 

Čítať správne a s porozumením jednoduché vety v krátkych textoch. 

Správna a prirodzená intonácia. 

Literárne žánre: poézia, rozprávka, balada, bájka. 

 

Druhý ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

1. Komunikačné zručnosti. 

Formy spoločenského styku precvičovať v praktických životných situáciách. 

Zrozumiteľne vyjadriť svoje skúsenosti a zážitky. 

Telefonický rozhovor. 

2. Rozvoj jazykového prejavu. 

Reprodukovať prečítaný text podľa osnovy. 

Reprodukovať prečítaný text podľa série obrázkov. 

Reprodukovať prečítaný text podľa otázok. 

3. Písomný prejav. 

Správne písať vety s rôznymi interpunkčnými znamienkami. 

Správne písať vo vete čiarku - v jednoduchých prípadoch. 

Správne používať osobné zámená. 

Písať jednoduchú korešpondenciu. 

4. Čítanie a rozvoj rečovej kultúry. 

Literárne žánre: rozprávka, poviedka, povesť. 

Čítanie kníh, časopisov, novín. 

Tretí ročník 
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(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

1. Komunikačné zručnosti. 

Precvičovať správanie sa v praktických životných situáciách: v obchode, v 

reštaurácii, na  

pošte, v zdravotníckom zariadení, u holiča - kaderníka, na návšteve…  

Zrozumiteľne vyjadriť svoje skúsenosti a zážitky. 

2. Rozvoj jazykového prejavu. 

Reprodukovať prečítaný text podľa osnovy.  

Reprodukovať prečítaný text podľa série obrázkov a otázok.  

Sformulovať jednoduchý oznam, blahoželanie. 

3. Písomný prejav. 

Správne písať číslovky.  

Správne používať osobné zámena v korešpondencii.  

Správne písať spojky vo vete.  

Písať praktické písomnosti: vyplniť podací lístok, poštovú poukážku a sprievodku. 

4. Čítanie a rozvoj rečovej kultúry. 

Literárne žánre: poézia, rozprávka, balada, bájka. Literárne žánre: romány zo 

života detí, historická próza, encyklopédie.  

Čítanie kníh, časopisov, novín.  

Navštíviť divadelné a filmové predstavenie. 

 

4. Proces 

 

Vo vyučovaní uplatňovať princíp postupnosti, to znamená, že žiak si postupne osvojuje nové 

poznatky. Učiteľ využíva rozličné vyučovacie metódy a rozmanité formy práce. Ich výber a 

použitie závisí od konkrétnych podmienok v triede. Využíva hravosť žiakov prostredníctvom 

didaktických hier. Pri rešpektovaní zásad primeranosti veku a intelektovej úrovne triedy má 

významné miesto individuálny prístup učiteľa k žiakom. 

Dôsledne uplatňovať zásadu názornosti, okrem textu v učebnici či v pracovnom zošite, živého 

príkladu učiteľa, názorných pomôcok a jazykových príručiek, využívať akusticko-auditívne a 

opticko-akustický pomôcky (rádio, televízia, video). 

Súčasťou vyučovacieho procesu je hodnotenie vedomostí a zručností žiakov pri dodržiavaní a 

rešpektovaní ich individuálnych schopností. 

Vyučovanie slovenského jazyka je úzko späté s ostatnými vyučovacími predmetmi, ktoré 

spolupôsobia pri vytváraní správnych jazykových návykov. 

Správne jazykové návyky uľahčujú prácu na iných vyučovacích predmetoch, skvalitňujú 

výchovno-vzdelávací proces ako celok. 
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Celkovo vyučovanie slovenského jazyka vedie k odhaľovaniu základných funkcií jazyka - 

funkcie komunikatívnej, kognitívnej, reprezentatívnej a estetickej. 

 

 

 

 

 

Komunikačné zručnosti 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Komunikačné zručnosti 

Štátny vzdelávací program: 0 

Školský vzdelávací program: 1 

 
1.Charakteristika predmetu 

 

ŠkVP má jednohodinovú časovú dotáciu, čím doplňuje ŠVP v 1. ročníku o predmet 

Komunikačné zručnosti, nakoľko naša škola v minulosti bola školou surdopedického typu a 

v praktickej škole vzdelávame aj žiakov s mentálnym a sluchovým postihnutím. Predmetom 

Komunikačné zručnosti chceme rozvíjať jazykové kompetencie žiakov a tým ich pripraviť na 

komunikáciu v bežnom živote. 

Cieľom vyučovania predmetu komunikačné zručnosti je optimalizovať prijímanie, 

spracovanie, produkovanie a odovzdávanie informácií u žiaka. Obsahom vyučovania 

predmetu je systematické formovanie a rozvíjanie komunikačných zručností žiakov. 

Vyučovanie predmetu rozširuje praktické znalosti jazyka, privádza žiakov k zvnútorňovaniu 

jazyka a k uspokojovaniu komunikačných potrieb pri priamom alebo sprostredkovanom 

styku. Formovanie a rozvíjanie komunikačných zručností sa upevňuje podporovaním 

sebadôvery žiaka a získavaním pozitívnych skúseností pri komunikácii. 

Komunikačné zručnosti žiakov rozvíjame 

a) v hrách a rôznych činnostiach žiakov 

b) témami zameranými na bežné životné situácie 

c) témami, ktoré sa vyučujú v rámci iných predmetov. 

V spontánnych a navodených situáciách sa opakujú témy osvojované v základnej výuke, 

najmä javy významné z hľadiska i komunikatívnej využiteľnosti. Obsahové zameranie, 

prostriedky a metódy práce sú podmienené zásadou individuálneho prístupu a individuálneho 

programovania. Na vyučovaní predmetu sa používajú také metódy práce, ktoré vyžadujú 

vysokú psychicko-komunikatívnu aktivitu a interakčno-komunikatívne vzťahy. Komunikácia 

sa realizuje v najoptimálnejšom komunikačnom systéme. 

Obsah predmetu komunikačné zručnosti je rámcový a štruktúrovaný tak, aby sa systematicky 

rozvíjala receptívna, centrálna a expresívna zložka reči. V procese vyučovania predmetu 

komunikačné zručnosti si žiaci upevňujú komunikačné zručnosti osvojené vo výchovno-

vzdelávacom procese upevňujú a rozširujú si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu, osvojujú nové 

pojmy v hovorenom alebo posunkovom jazyku, prípadne v obidvoch jazykových systémoch. 

Žiaci sa učia sluchom i vibračnými pocitmi rozlišovať zvuky, slová a vety v hovorenom 

jazyku. 

Slovnú zásobu v hovorenom jazyku si rozvíjajú aj prácou so slovníkom. Uvedomujú si 

prozodické faktory reči a oboznamujú sa s pravidlami vzájomnej komunikácie a bežných 

frazeologizmov rečovej etikety. Spoznávajú význam piktogramov a slovných označení a 
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orientačných a informačných pokynov v hlavných svetových jazykoch. Oboznamujú sa s 

kultúrou, učia sa vyjadrovať svoje pocity z návštevy kultúrnych podujatí. 

Predmet komunikačné zručnosti úzko súvisí s vyučovaním všetkých predmetov nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. Optimálna komunikačná spôsobilosť a primerané komunikačné 

zručnosti sú predpokladom plnenia výchovno-vzdelávacích úloh predmetov nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. 

Predmet komunikačné zručnosti zvyšuje jazykové kompetencie a tým sa podieľa na plnení 

cieľa výchovy - príprave človeka na plnohodnotné prežitie vlastného života. 

 

2. Ciele predmetu 

 

- upevňovať pasívnu a aktívnu slovnú zásobu 

- osvojovať si nové pojmy v hovorenom jazyku 

- optimalizovať prijímanie, spracovanie, produkovanie a odovzdávanie informácií u žiaka 

- zvyšovať jazykové kompetencie a tým sa pripravovať naplnohodnotné prežitie vlastného 

života 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

Prvý,  druhý a tretí ročník  

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

1. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v hovorenom jazyku. 

Rozlišovanie viacerých zvukov sluchom i vibračnými pocitmi. 

Rozlišovanie slov, viet 

a) vnímaním rytmu reči 

b) vnímaním rytmu reči a ostatných prozodických faktorov reči 

c) fonetickým sluchom (u nedoslýchavých s ľahkou poruchou sluchu). 

Počúvanie hudby (zrakom, hmatom, sluchom). 

Rozvíjanie globálneho (celkového) odzerania. 

Rozvíjanie vizuálneho, fonetického (čiastočného) odzerania. 

2. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v posunkovom jazyku. 

Rozvíjanie zrakového vnímania - priraďovanie, vyberanie a radenie, porovnávanie, 

skladanie, výcvik priestorovej orientácie. 

3. Rozvíjanie centrálnej zložky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku ). 

Chápanie pojmov. 

Napĺňanie pojmov konkrétnym obsahom. 

Výber a použitie adekvátneho pojmu. 

4. Rozvíjanie expresívnej zložky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku ). 

Rozvoj súvislej reči v rozličných formách hovoreného jazyka a posunkového jazyka 

(opísanie predmetov, udalostí). 
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Konštruovanie viet a súvetí (priraďovaním slov k danému podnetovému slovu, 

zjednocovanie dvoch  jednoduchých viet v jednu zložitú alebo jednoduchú s jedným 

rodom). 

Dialóg, úvaha o prečítanom, exkurzia, diskusia o filme, televíznej relácii, športe, 

spoločenskom a politickom dianí, stretnutí s počujúcimi rovesníkmi a i. Chápanie 

zmyslového významu textu a účasť v dialógu. 

Rozvoj dialogickej reči cez oporné slová. 

Postavenie dialógu s oporou na ilustratívny materiál a opísanie vyobrazenej situácie. 

Pantomíma. Kombinácia pantomímy s posunkami. Kombinácia pantomímy s 

dramatizáciou a psychodrámou. Kombinácia pantomímy s výtvarným prejavom. 

Kombinácia pantomímy s tancom. 

5. Rozvíjanie slovnej zásoby ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku ). 

Práca so slovníkom (slovníkové cvičenia zamerané na spresnenie lexikálneho významu 

slov a viet). 

Osvojovanie a upevňovanie odborného slovníka. 

Osvojovanie a upevňovanie slov obecného charakteru, spresnenie a rozšírenie významu 

slov (poznanie jeho významu v kontexte). 

Tvorenie slov odvodzovaním a skladaním. 

Zjednocovanie slov v synonymický rad na základe jednoty významu. 

Objasňovanie rozdielov synoným. 

Asociácie (vybavovanie slov na dané podnetové slovo). 

6. Prozodické faktory reči. 

Rozvíjanie syntaktickej funkcie rečovej prozódie (vytváranie primeranej modulácie hlasu 

pri oznamovacej, rozkazovacej, opytovacej vete). 

Rozvíjanie emočnej prozódie (vnášanie citov do rozprávania - vyjadrenie hnevu, radosti, 

strachu alebo smútku). 

Rozvíjanie umiestňovania prízvukov v rečovom prejave v súhlase s variovaným obsahom 

rečovej komunikácie. 

7. Upevňovanie pravidiel vzájomnej komunikácie a bežných frazeologizmov rečovej etikety. 

Zodpovedajúce správanie sa, póza pri reči, zdvorilé formulácie od otázky k odpovedi, 

schopnosť viesť rozhovor. 

8. Orientácia a nonverbálne dorozumievanie. 

Rozvíjanie schopnosti chápania významu piktogramov používaných v doprave, v 

zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti. 

Rozvíjanie schopnosti chápania významu slovného označenia orientačných 

a informačných pokynov  v hlavných svetových jazykoch (WC, vchod, východ, úschovňa 

atď.). 

Nácvik paličkového (čitateľného) rukopisu. 
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Rozvíjanie schopnosti porozumenia informáciám na plagátoch, mapách a náčrtkoch. 

9. Kultúra v živote človeka so sluchovým postihnutím. 

Význam kultúrnych podujatí. 

Balet, pantomíma, výstavy obrazov. 

Interpretácia umeleckého zážitku komunikatívnymi prostriedkami. 

Kultúra nepočujúcich. 

 

4. Proces 

 

Odporúčame učiteľom, aby pristupovali k vymedzenému obsahu ako k otvorenému systému, 

čo znamená, že učivo môžu 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 využitia. Takto štrukturovaná osnova vytvára dostatok 

priestoru pre iniciatívu učiteľov z hľadiska obsahu i rozsahu. 

Vyučujúci rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje sa o dosiahnutie 

optimálnych výsledkov. Vyučovanie organizuje tak, aby žiaci mali možnosť čo najčastejšie 

vykonávať reálne komunikačné činnosti. 

Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním 

myšlienkovej 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, volíme také formy kontroly, ktoré umožňujú zistiť, na 

akej úrovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne komunikačné úlohy. Dosiahnutie 

komunikačných schopností žiaka so sluchovým postihnutím závisí aj od angažovanosti a 

tvorivého prístupu pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení celého pedagogického 

procesu zameraného na rozvoj komunikačných zručností žiaka. 

Ekológia 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Ekológia 

Štátny vzdelávací program: 0 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

 

ŠkVP má jednohodinovú časovú dotáciu, čím doplňuje ŠVP v 1.- 3. ročníku o predmet 

Ekológia s cieľom vytvoriť priestor na získanie elementárnych poznatkov z oblasti ekológie.  



Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna 

 

 28 

Minimum environmentálnej výchovy je dané štátnym vzdelávacím programom od 1.9.2009 

ako prierezová téma, environmentálna výchova nie je však definovaná v akých predmetoch, 

z akých uhlov pohľadu, do akej hĺbky a akými formami a metódami. Nakoľko štátny 

vzdelávací program umožňuje zaviesť  predmet Ekológia, ktorý má motivačný a výchovný 

charakter a jeho najdôležitejšou úlohou je zvýšenie uvedomenia a citlivosti žiakov so 

špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami na problémy životného prostredia 

a dosiahnutie ekologického myslenia, chovania a konania v každodennom živote. Cieľom 

predmetu je dosiahnuť šetrné zaobchádzanie s prírodou a jej zdrojmi  prostredníctvom 

emocionálneho vnímania prírody, rozvíjania základných predstáv o živote, životných 

systémoch a ich úlohách v závislosti od druhu a stupňa postihnutia žiakov, preto 

environmentálna výchova je nedeliteľnou súčasťou predmetu. Nie je to   len oznamovanie 

faktov o znečistení životného prostredia ale dôraz sa kladie na   porozumenie vzťahov medzi 

informáciami, ako aj schopnosti vnímať dôsledky svojho konania. Je to komplexný 

a dlhodobý proces vytvárania a upevňovania návykov, ktoré sú silne potláčané konzumným 

spôsobom života a praktikami „sídliska“. Tým je  podmienené cyklické usporiadanie učiva, 

ktoré umožňuje rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie a sociálne spôsobilosti 

v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň. 

2. Ciele predmetu 

Hlavným cieľom predmetu, je  formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré žiakov so 

špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami a zvlášť žiakov, pochádzajúcich 

z minoritného prostredia, pochopia citlivejšie vnímať, chrániť a zlepšovať svoje životné 

prostredie a osvojiť si správne postoje v hierarchii trvalo udržateľného rozvoja: 

- poznanie základných znakov života 

- vnímanie života ako najvyššej hodnoty 

- zvýšenia vnímania a citlivosti  na životné prostredie  

- zodpovedné konanie v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia 

- zvyšovanie osobnej zodpovednosti za svoje okolie 

- upevňovanie trvalo udržateľných ekologických činností ( triedenie odpadov, prevencia 

tvorby odpadov,  recyklovanie,...)  

Tieto ciele sa v predmete dosahujú cyklickým rozvíjaním kľúčových žiackych kompetencií a 

to: 

- v oblasti komunikačných schopností – pozorovať a rozumieť prírodným javom, účelne 

komunikovať v rozličných situáciách, na primeranej úrovni spracovať jednoduchý projekt,  

- v oblasti sociálnych zručností – správne ekologicky myslieť a konať, vyjadriť svoj postoj, 

názor, dokázať pracovať v skupine resp. v tíme, primerane zvládať stres a dokázať reagovať 

v prípade nebezpečenstva 

- v oblasti rozvíjania manuálnych zručnosti – dodržiavať zásady bezpečnosti 

a ekologického správania sa v prírode, využívať učebné a kompenzačné pomôcky, správne 

sa orientovať v triedení odpadu 

3. Obsah vzdelávania 

Prvý, druhý ročník a tretí ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

1. Ekológia ako veda. 

Úvod, ekológia ako veda a  jej význam v živote človeka, environmentálne výchova, obsah, 

pojem, environmentálne problémy. 
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2. Organizmus a životné prostredie.  
Život, znaky života, životné prostredie, zložky ŽP ( základné znaky života, rozmanitosť 

druhov, zachovanie biodiverzity), ekológia rastlín, ekológia zvierat, ekosystém, 

prispôsobenie prostrediu, rozmanitosť života na Zemi, zásahy človeka do prírody. 

3. Človek a jeho prostredie. 

Prírodné zdroje, racionálne využívanie PZ, obnoviteľné a neobnoviteľné PZ. 

4. Spotreba energie.  
Druhy energie, Slnko, obnoviteľné a neobnoviteľné prírodné zdroje. 

5. Súčasné problémy životného prostredia.  
Znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy, kyslý dážď, odpad,  urbanizácia, dôsledky. 

Človek ako aktívny prvok životného prostredia. 

6. Ochrana prírody. 

Pojem, príčiny, spôsoby, riešenia, zákony. 

7. Ekológia ľudského zdravia. 

Ochrana a tvorba životného prostredia, vplyv prostredia na zdravie, človek a zdravý 

životný štýl. 

Témy sú doplnené o praktickú časť a je možné dopĺňať podľa celospoločenských alebo 

miestnych environmentálnych aktivít. 

Praktická časť 

- rozmanitosť života na Zemi 

- fauna a flóra v mojom okolí 

- racionálne využívanie prírodných zdrojov 

- spotreba energie– šetrenie v domácnosti 

- odpad– triedenie, minimalizácia 

- hospodárenie s vodou 

- súčasné problémy ŽP – vypaľovanie trávy, odlesňovanie, úbytok ozónovej vrstvy, 

urbanizácia 

- vplyv priemyselných odvetví na ŽP 

- tvorba ŽP 

4. Proces 

Environmentálna výchova je komplexný a dlhodobý proces, ktorého výsledky sú viditeľné až 

po niekoľkých rokoch. Vo vzdelávacom procese je nutné počítať s tým, že získané ekologické 

vedomie sa rýchlo stráca vplyvom konzumného spôsobu života, reklám, techniky, a v nemalej 

miere vďaka vplyvu miest (sídliska...). Preto je potrebne optimálny výber metód a foriem 

práce. K didakticky najefektívnejším metódam environmentálnej výchovy patrí priame 

pozorovanie životného prostredia, zážitkové učenie, problémové.  

V predmete sa  vyžaduje realizovať aktivizujúce motivačné metódy a empirické metódy 

a formy práce ako aj   prácu v skupinkách, prostredníctvom ktorej sa žiaci učia spolupráci 

v tíme, vzájomnému rešpektovaniu a tolerancii. Je vhodný aj   výcvikový prístup k riešeniu 

problémov vznikajúcich v prostredí v ktorom sa pohybujú a žijú.  Je nevyhnutné s ohľadom 

na špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby žiakov, pristupovať k poznávaniu  prostredia  

prostredníctvom častého pohybu a pobytu v prírode. 

Vnímanie prírody s jej rôznotvárnosťou vytvára silný emocialny vzťah k nej a umožňuje robiť 

kladné rozhodnutia vo vzťahu k nej ale zároveň aj vo vzťahu k spoločnosti. Učivo je 

usporiadané  cyklicky. 
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Matematika 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 
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Predmet matematiky je zameraný na osvojenie si matematických vedomostí, zručností 

a návykov, ktoré umožnia žiakom riešiť potrebné praktické úlohy matematického charakteru, 

s ktorými sa stretnú v živote a v budúcom pracovnom začlenení. Úlohou matematiky je 

poskytnúť žiakom praktické matematické zručnosti, ktoré zodpovedajú ich mentálnej úrovni. 

 

2.Ciele predmetu 

 

Cieľom matematiky je: 

- osvojiť si matematické vedomosti, zručnosti a návyky 

- riešiť praktické úlohy matematického charakteru z praxe 

- zoznámiť sa s jednotkami dĺžky, hmotnosti, objemu a času 

- poznať rovinné a priestorové útvary 

- naučiť žiaka využívať matematiku vo svojom budúcom živote, buď v rodine alebo na 

pracovisku 

- poznať a používať peniaze 

- oboznámiť a využívaním IKT 

- zoznámiť sa s počítačom a jeho využitím v každodennom živote 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

Vyučovanie matematiky v 1. - 3. ročníku praktickej školy nadväzuje na skúsenosti 

matematického charakteru, ktoré žiaci získali v ŠZŠ. Matematické vedomosti a zručnosti sa 

budujú v súlade s mentálnymi osobitosťami žiakov. 

 

Prvý ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

1. Numerácia v obore do 20. 

Sčitovanie a odčitovanie v obore do 10. 

Sčitovanie a odčitovanie v obore do 20. 

Práca s peniazmi – poznávanie bankoviek a mincí. 

Kupovanie a vydávanie peňazí /eurá, centy/. 

Počítanie s kalkulačkou v obore do 20. 

2. Numerácia v obore do 100. 

Sčitovanie a odčitovanie desiatok v obore do 100. 

Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel v obore do 100. 

Praktické slovné príklady na sčitovanie v obore do 100 . 

Praktické slovné príklady na odčitovanie v obore do 100. 

Práca s peniazmi - kupovanie a vydávanie peňazí /eurá, centy/. 

Počítanie s kalkulačkou v obore do 100. 
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3. Numerácia v obore do 1 000. 

Počítanie po 100 do 1000. 

Sčitovanie a odčitovanie stoviek. 

Praktické príklady v obore do 1 000. 

Počítanie s kalkulačkou v obore do 1000. 

4. Jednotky dĺžky, hmotnosti a času. 

Jednotka dĺžky m, dm, meradlo. 

Praktické príklady merania na m, dm. Krokovanie, odhad vzdialenosti. 

Jednotka dĺžky cm, krajčírsky meter. Praktické príklady na meranie v cm. 

Jednotka hmotnosti kg, váhy. Praktické príklady váženia na kg. 

Jednotka hmotnosti dag, g. Praktické príklady váženia na dag, g. 

Základné jednotky času - hodina, minúta. Určovanie času. 

5. Geometria. 

Meranie dĺžky úsečky, rysovanie úsečky danej dĺžky v cm. 

Vytyčovanie úsečky v teréne, meranie dĺžky úsečky v m. 

Práca s kružidlom. Rysovanie kružnice /stred, polomer/. 

Oboznámenie sa s geometrickými útvarmi. 

 

Druhý ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

1. Numerácia v obore do 100. 

Sčitovanie a odčitovanie v obore do 100. 

Práca s peniazmi – kupovanie a vydávanie peňazí (eurá, centy). 

Počítanie s kalkulačkou v obore do 100. 

2. Numerácia v obore do 1 000. 

Počítanie po 100. 

Sčitovanie a odčitovanie stoviek  v obore do 1 000. 

Písomné sčitovanie a odčitovanie v obore do 1 000. 

Praktické príklady na sčitovanie a odčitovanie v obore do 1 000. 

Počítanie s kalkulačkou v obore do 1 000.  

3. Násobenie a delenie v obore násobiliek.  

Násobenie a delenie v obore násobiliek v obore do 50. 

Praktické slovné príklady na násobenie a delenie. 

Písomné násobenie jednociferným číslom – praktické príklady. 

Využitie kalkulačky.  

4. Jednotky dĺžky, hmotnosti a času.  
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Jednotka dĺžky m, dm, cm, mm, meradlo. 

Praktické príklady merania na m, dm, cm, mm. 

Jednotka hmotnosti kg, dag, g, váhy. Praktické príklady váženia na kg, dag. g. 

Slovné príklady na sčítanie hmotnosti. 

Základné jednotky času - hodina, minúta, sekunda. Určovanie času. 

5. Geometria. 

Meranie dĺžky úsečky, rysovanie úsečky danej dĺžky v cm, mm. 

Vytyčovanie úsečky v teréne, meranie dĺžky úsečky v m, cm. 

Práca s kružidlom. Rysovanie kružnice /stred, polomer/. 

Základné geometrické útvary. 

 

 

 

Tretí ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

1. Numerácia v obore do 100. 

Sčitovanie a odčitovanie v obore do 100. 

Práca s peniazmi – kupovanie a vydávanie peňazí (eurá, centy). 

Počítanie s kalkulačkou v obore do 100. 

2. Numerácia v obore do 1 000. 

Počítanie po 100. 

Sčitovanie a odčitovanie stoviek  v obore do 1 000. 

Písomné sčitovanie a odčitovanie v obore do 1 000. 

Praktické príklady na sčitovanie a odčitovanie v obore do 1 000. 

Počítanie s kalkulačkou v obore do 1 000.  

3. Násobenie a delenie v obore násobiliek.  

Násobenie a delenie v obore násobiliek v obore do 50. 

Praktické slovné príklady na násobenie a delenie. 

Písomné násobenie jednociferným číslom – praktické príklady. 

Využitie kalkulačky.  

4. Jednotky dĺžky, hmotnosti a času.  

Jednotka dĺžky m, dm, cm, mm, meradlo. 

Praktické príklady merania na m, dm, cm, mm. 

Jednotka hmotnosti kg, dag, g, váhy. Praktické príklady váženia na kg, dag. g. 

Slovné príklady na sčítanie hmotnosti. 

Základné jednotky času - hodina, minúta, sekunda. Určovanie času. 

5. Geometria. 
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Meranie dĺžky úsečky, rysovanie úsečky danej dĺžky v cm, mm.  

Vytyčovanie úsečky v teréne, meranie dĺžky úsečky v m, cm.  

Práca s kružidlom. Rysovanie kružnice /stred, polomer/.  

Základné geometrické útvary.  

Poznávanie telies: kocka, kváder, guľa, valec. 

 

4. Proces 

 

Hlavným a najdôležitejším činiteľom pri dosahovaní učebných cieľov vyučovania matematiky 

je učiteľ, ktorý aktivizuje žiakov vo všetkých fázach vyučovania. Dbá, aby žiaci porozumeli 

učivu. Hlavným motívom učenia je radosť z osvojeného poznatku, z vyriešeného problému. 

Učebné pomôcky, pracovné listy, školské zošity sú dôležitými prostriedkami práce 

na vyučovacích hodinách pri plnení úloh. Učiteľ zadáva domáce cvičenia neformálne a ukladá 

len také úlohy, o ktorých vie, že ich žiaci dokážu vypracovať. Aj pri zadávaní domácich prác 

uplatňuje diferencovaný prístup. Účinnými prostriedkami pre pochopenie matematického 

učiva sú učebné pomôcky. Učiteľ využíva učebné pomôcky tak pri vytváraní matematických 

pojmov a objasňovaní súvislosti medzi nimi, ako aj pri upevňovaní učiva. Dbá o to, aby 

správne používal zásadu názornosti. Pri hodnotení žiackych učebných výkonov sa učiteľ riadi 

zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie. 

 

 

 

 

 

 

Výchova k mravnosti a občianstvu 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Výchova k mravnosti a občianstvu 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

 

Predmet výchova k mravnosti a k občianstvu poskytuje žiakom základné vedomosti o 

podstate a fungovaní demokratickej spoločnosti a o právach a povinnostiach občanov. 

Základnú orientáciu v právnych predpisoch a normách potrebných v každodennom živote, 

vytvárať u žiakov základy právneho vedomia a občianskej zodpovednosti. 

 

2. Ciele predmetu 
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Cieľom predmetu výchovy k mravnosti a k občianstvu je: 

- poskytnúť základné vedomosti o fungovaní demokratickej spoločnosti 

- prispievať ku kultivácii osobnosti po stránke mravnej, estetickej a psychickej 

- utvárať trvalý záujem žiakov o stále sebakontrolovanie a rozvíjanie individuálnych kvalít 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

Jednotlivé heslá v predmete 1. - 3. ročníka praktickej školy sú chápané ako rámcový súbor 

námetov, s ktorým učiteľ môže pracovať tvorivo a samostatne s prihliadnutím na potreby a 

záujmy žiakov a na ich individuálne osobitosti. 

 

Prvý ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

1. Náš domov a naša rodina. 

Domov, rodina, rodinné tradície a zvyky. 

Vzájomné vzťahy v rodine. 

Rodina a rodinní priatelia. 

Vzťah k občanom so zvláštnymi potrebami. 

2. Školské vzdelávanie, kvalifikácia, pracovné uplatnenie. 

Školy a predškolské zariadenia. 

Pracovné uplatnenie. 

3. Sociálne zabezpečenie, zdravotná starostlivosť. 

Orgány a zariadenia zdravotno–sociálnej starostlivosti. 

Zdravotné poistenie. 

Dôchodkové zabezpečenie. 

 

Druhý ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

1. Človek a spoločnosť. 

Vzťahy v demokratickej spoločnosti. 

Správanie sa na verejnosti. 

Medziľudské vzťahy. Vzťahy v rodine a manželstve. 
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2. Človek ako jedinečná osobnosť. 

Mravný profil človek. 

Empatia. Asertívne správanie. 

Kamarátstvo, priateľstvo, láska. 

3. Sociálne zabezpečenie, zdravotná starostlivosť – prehĺbenie učiva z 1. ročníka. 

Zdravotno-sociálna starostlivosť. 

Zdravotné poistenie. 

Dôchodkové zabezpečenie. 

 

Tretí ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

1. Krajina v ktorej žijeme.  

Štátoprávne usporiadanie našej republiky.  

Hlavné mesto Slovenska.  

Štátne symboly.  

Práva a povinnosti občanov.  

2. Národnostné menšiny.  

Vzájomné spolužitie, tolerancia.  

Diskriminácia, rasizmus, xenofóbia...  

Medziľudské vzťahy. Asertivita. Riešenie konfliktov.  

3. Zastupiteľské orgány, orgány miestnej správy, organizácie.  

Matrika. Osobné doklady. Voľby.  

Neziskové organizácie: ZPMP...  

UNICEF- deklarácia práv dieťaťa. 

 

4. Proces 

 

Základným predpokladom úspešnosti vyučovania je aktivita žiakov, ktorú učiteľ môže 

dosiahnuť jednak variabilitou použitých vyučovacích prostriedkov, vyučovacích metód, 

organizačných foriem a materiálnych prostriedkov (učebné pomôcky a didaktická technika) a 

poznaním individuálnych a psychologických osobitostí žiakov. 

K najefektívnejším metódam vyučovania patria didaktické hry (situačná metóda, inscenačná 

metóda). Z ostatných metód je vhodné využívať riadený rozhovor, diskusiu a besedy.  Okrem 

vyučovacej hodiny v triede je možné využiť aj iné organizačné formy ako exkurzie, 

vychádzky, návštevy a besedy s odborníkmi z praxe. Atmosféra pohody a dôvery je vo 

výchove k mravnosti a občianstvu nevyhnutná. Žiakom treba vytvoriť priestor na otvorené 
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vyjadrovanie svojich názorov, viesť ich k demokratickému porozumeniu. Preto je potrebné 

žiakov brať vážne, počúvať, čo hovoria a povýšiť dialóg na nosný pedagogický princíp pri 

rozoberaní problémov na vyučovacích hodinách. 

Hodnotenie žiaka musí byť založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti žiaka. 

 

 

 

 

 

 

 

Hudobná výchova 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

 

Hudobná výchova vychádza zo spojenia materinskej reči, spevu, pohybu, tanca a ďalších 

hudobných činností - inštrumentálnej hry, aktívneho počúvania. 

 

2. Ciele predmetu 

- vytvárať kladný vzťah k hudbe prostredníctvom piesní rôzneho hudobného žánru. 

- rozvíjať celkovú hudobnosť žiakov, rešpektovať ich individuálne schopnosti, záujmy a 

špecifiká ich rodinnej a regionálnej hudobnej skúsenosti 

- utvárať a upevňovať v nich hudobné schopnosti a zručnosti, základné estetické skúsenosti a 

kultúrne návyky 

- poznávať základné hudobné nástroje 

- využívať Orffové nástroje v hudobno-pohybových činnostiach 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

Učebný obsah hudobnej výchovy je koncipovaný v 1. - 3. ročníku tak, aby umožnil 

prirodzený rozvoj hudobných činností. Učiteľ so žiakmi pracuje tvorivo a samostatne s 

prihliadnutím na záujmy a schopností žiakov. Realizujú sa v kontakte s hudobným 

materiálom prostredníctvom hudobných činností. Učebné osnovy sú otvorený systém a ich 

ciele možno dosahovať aplikovaním rozmanitých metodických a didaktických postupov. 

Súčasne aj rozvrstvenie učiva do ročníkov je len orientačné. Možno individuálne voliť tempo 

a následnosť jeho preberania.  

 

Prvý ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

1. Hudobné činnosti. 
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Spevácke činnosti. 

Inštrumentálne činnosti. 

Hudobno-pohybové činnosti. 

Počúvanie hudobných ukážok. 

2. Hudobný materiál. 

Detské popevky, riekanky, vyčítanky, piesne o prírode, o zvieratkách, so 

žartovnými 

príbehmi, o živote v rodine i v škole. 

Hudobné rozprávky, krátke inštrumentálne skladby (najmä tance, pochody, 

uspávanky), 

ale aj úryvky z iných skladieb. 

Ľudové a umelé hudobno-pohybové (tanečné) hry realizované v súlade s hudbou. 

3. Odporúčané piesne. 

Maličká som. Kukulienka, kde si bola. Pec nám spadla. Červený kacheľ, biela pec. 

Zahrajte mi, muzikanti. Krásna, krásna. Sedemdesiat sukieň mala. Prala som ja na 

potôčku. 

Bodaj by vás, vy mládenci. Tancuj, tancuj vykrúcaj. Pod horou, pod horou. Maličká 

som, 

húsky pasiem. Hej, už sa na tej hore. V hlbokej doline. A ja ťa nechcem. 

Slovenské 

mamičky. Dnes je sobota. Vianočné koledy. Krajové ľudové piesne. 

 

Druhý ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

1. Hudobné a inštrumentálne činnosti. 

Spevácke činnosti, spievanie piesní s jednoduchou melódiou, ľudové a umelé 

piesne. 

Inštrumentálne činnosti, vhodné využívanie orffových nástrojov. 

Rozvíjanie hudobnej tvorivosti. 

2. Hudobno-pohybová činnosť.  

Spájanie základných pohybových prvkov do hudby. 

Ľudové a umelé hudobno-pohybové (tanečné) hry. 

Krokové variácie realizované v súlade s hudbou. 
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Nácvik krokových variácií karičky, čardáša, polky. 

3. Hudobné ukážky. 

Počúvanie hudobných ukážok, ľudová tvorba. 

Tvorba známych skladateľov. 

Hudobné žánre- vážna, populárna hudba. 

Nácvik ľudových piesní (Dobrú noc, má milá, To ta Heľpa, tri dni ma naháňali..). 

Nácvik uspávaniek (Hajaj búvaj, Ej padá, padá rosička, Dobrú noc má milá...) 

Nácvik príležitostných piesní k ročným obdobiam a sviatkom. 

 

Tretí ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

1. Hudobné a inštrumentálne činnosti.  

Spevácke činnosti, spievanie ľudových a umelých piesní.  

Jednohlasné, dvojhlasné spievanie.  

Nácvik príležitostných piesní k ročným obdobiam a sviatkom.  

Inštrumentálne činnosti, vhodné využívanie orffových nástrojov.  

2. Hudobno-pohybová činnosť.  

Spájanie základných pohybových prvkov do hudby.  

Krokové variácie realizované v súlade s hudbou.  

Nácvik základných krokových variácií valčíka a moderného tanca.  

3. Hudobné ukážky.  

Počúvanie hudobných ukážok, ľudová tvorba, tvorba známych skladateľov.  

Zaradenie počúvaných hudobných ukážok do hudobného žánru.  

Rozvíjanie hudobnej tvorivosti.  

Návšteva koncertu. 

 

4. Proces 

 

Hudobné činnosti sa na hodine uskutočňujú predovšetkým podľa typu hudobného materiálu, 

podľa pedagogického zámeru učiteľa a podľa vyučovacích podmienok. Metódy a formy práce 

v hudobnej výchove vyrastajú z činnostného základu predmetu, z tematického usporiadania 

učiva a z práce s piesňou a skladbou ako s umeleckým dielom. Ich spoločnými znakmi sú: 

motivácia záujmu žiaka, porovnávanie, rozlišovanie, pokusné objavovanie, prežívanie. Na 

realizáciu hudobno - výchovnej práce učiteľ využíva učebnice hudobnej výchovy, klasické a 

detské hudobné nástroje, nahrávky skladieb na počúvanie, videonahrávky. Uprednostňuje 
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pritom také učebné pomôcky, ktoré poskytujú žiakom sluchový názor. Nevyhnutným 

zariadením je klavír alebo elektronický klávesový nástroj (syntetizátor). Tvorivý učiteľ, vnáša 

do procesu hudobnej výchovy svoje predstavy, nápady, autenticitu svojej osobnosti. Sleduje 

pre žiakov a s nimi regionálnu ponuku hudobného života v kultúrnych a osvetových 

zariadeniach. Dosiahnuté výsledky na hodinách hudobnej výchovy prezentuje aj na rôznych 

podujatiach, besiedkach pre žiakov školy alebo rodičov. 
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Výtvarná výchova 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

 

Výtvarné činnosti pomáhajú žiakom uvedomovať si výtvarné hodnoty najbližšieho okolia, 

domova i okolitého sveta, v ktorom sa pohybujú. K zoznamovaniu s výtvarným umením 

využíva učiteľ regionálne objekty a exponáty, ktoré sú žiakom blízke. Tak poznávajú 

umelecké hodnoty prostredníctvom známych objektov. Žiaci sa učia pozerať okolo seba a 

všímať si veci, ktorým by inak nevenovali pozornosť. 

 

2. Ciele predmetu 

 

- rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné kultúrnohistorické 

vedomie, schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr 

- vyjadrovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam, estetickej 

činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti 

- získať poznatky o súčasnej výtvarnej tvorbe 

- vyjadriť svoje estetické zážitky z vnímaného umeleckého diela. 

- rozvíjať záujem o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu 

- učiť chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok 

- získať vedomosti o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

Obsahom výtvarnej výchovy v 1. - 3. ročníka sú rozličné tvorivé, výtvarné činnosti a tvorivé 

vnímanie, estetické hodnotenie umenia, ktoré žiaka kultivujú. Obsah je rámcový, voľne 

koncipovaný tak, aby umožnil prirodzený rozvoj kultúrnych a výtvarných činností. 

Obsah je zameraný prakticky aj teoreticky. Rozvíja hlavne zručnosti v práci s umeleckými 

prostriedkami. Vyjadrovacie procesy zapájajú mimo racionálne (zmyslové, citové, motorické) 

zložky, spolu s predstavivosťou a fantáziou. Od žiaka sa očakávajú najmä jeho autentické, 

tvorivé  riešenia úloh. Predmet výtvarnej výchovy poskytuje možnosť medzi predmetových 

väzieb s predmetmi iných oblastí. 

 

Prvý ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

1. Výtvarné a technické osvojovanie skutočnosti. 

Tematické práce. 

Výtvarné osvojovanie prírody. 

Výtvarné a technické osvojovanie predmetov. 
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2. Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami. 

Farba. 

Dekoratívne práce. 

Modelovanie a organizácia priestoru. 

3. Výtvarné umenie a životné prostredie. 

Odporúčané činnosti: kresba, maľba, grafika, koláž, kombinované techniky, 

priestorové vytváranie ... 

 

Druhý ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

1. Výtvarné a technické osvojovanie skutočnosti. 

Kresba, maľba, grafika, koláž, kombinované techniky, tematické práce. 

Výtvarné osvojovanie prírody, postavy. 

Výtvarné a technické osvojovanie predmetov. 

2. Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami. 

Poznávanie a rozdelenie farieb (teplé, studené farby). 

Dekoratívne práce z papiera, textilu. 

Modelovanie plastelínou, moduritom. 

3. Výtvarné umenie a životné prostredie. Ilustrácie. 

Výtvarná hodnota úžitkového umenia. 

Poznať výtvarné umenie, najznámejší maliari. 

Umelecké výstavy, Bienále ilustrácií. 

 

Tretí ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

1. Výtvarné a technické osvojovanie skutočnosti.  

Vyjadrenie vlastných predstáv rôznymi výtvarnými prostriedkami.  

Vyjadrenie priestoru. Rozvíjanie fantázie a predstáv.  

Tematické práce.  

2. Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami.  

Poznávanie a rozdelenie farieb (teplé, studené farby). Štúdia krajiny.  

Výtvarné stvárnenie prírody v rôznom ročnom období.  

Dekoratívne práce z papiera, textilu, prírodnín a rôzne koláže.  

3. Výtvarné umenie a životné prostredie. Ilustrácie.  
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Návšteva SNG. Poznať jednotlivé výtvarné žánre.  

Poznať najznámejších slovenských i svetových maliarov .  

Návšteva Bienále ilustrácií.  

Poznať rozdielnosti architektúry (moderná, historická, ľudová). 

 

4. Proces 

 

Spontánne prejavy žiakov, prameniace z citových zážitkov sa stávajú východiskom vo 

výtvarnej práci. Žiaci sa na estetických činnostiach a na plnení spoločnej úlohy podieľajú 

diferencovane podľa svojich záujmov a schopností. Učiteľ rešpektuje a využíva ich 

individuálne osobitosti, rozvíja ich vzájomnú spoluprácu. V kontakte učiteľa so žiakmi 

dominuje partnerský dialóg. Učiteľ dbá na rozvoj hodnotiaceho myslenia žiakov. Na 

realizáciu výtvarno-výchovnej práce učiteľ využíva názorné pomôcky, esteticko-výchovné 

vychádzky, exkurzie , televíziu a pod. V organizovaní vyučovacieho procesu navrhuje viac 

využívať tímovú prácu pred frontálnou prácou žiakov. Učiteľ vystupuje vo výtvarno 

výchovnom procese nielen ako učiteľ a vychovávateľ, ale aj ako spolupracovník svojich 

žiakov, koordinátor a taktný usmerňovateľ. Záujem žiakov o výtvarné umenie a elementárne 

estetické postoje prebúdza predovšetkým knižnou ilustráciou, hlavne z prezerania ilustrácií 

detských kníh a čítaniek, časopisov. 

Súčasťou vyučovania výtvarnej výchovy je hodnotenie výtvarných prác žiakov ako výsledkov 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Hodnotenie sa uskutočňuje už pri individuálnom vedení 

žiakov počas práce a kolektívne na konci hodiny. 
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Telesná a športová výchova 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 
1. Charakteristika predmetu 

 

Telesná výchova prispieva k pohybovému a športovému rozvoju žiakov, k zdravému a 

kultúrnemu životu. Charakteristickým znakom sú praktické skúsenosti vedúce k rozvoju 

pohybových schopností, zlepšeniu pohybovej výkonnosti žiaka, k získaniu základov športov. 

Vytvára vzťah k pravidelnej pohybovej činnosti, ako nevyhnutného základu zdravého 

životného štýlu. 

 

2. Ciele predmetu 

 

Cieľom telesnej výchovy je 

- prostredníctvom pohybových aktivít podporiť socializáciu každého žiaka v rámci jeho 

individuálnych možností 

- napomáhať k optimálnemu rozvoju funkcií organizmu a upevnenie zdravia 

- zdokonaliť pohybovú kultúru, pri dodržiavaní individuálnych možností žiaka 

- upevniť pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

Obsah vyučovacieho predmetu v 1. - 3. ročníku praktickej školy je členený do tematických 

celkov, tvorí otvorený systém poznatkov, pravidiel, zásad, pohybových úkonov, operácií, 

činností a p., ktoré sa účelovo vyberajú z obsahu telesnej kultúry, ale i iných oblastí v záujme 

dosiahnutia vyššie uvedených cieľov, rešpektovaním zásad primeranosti a vzostupnosti 



Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna 

 

 45 

obsahu. Učiteľ vyberá učivo podľa náročnosti na základe konkrétnych podmienok školy a 

skutočných možností úrovne zdravia a záujmu žiakov. 

 

Prvý ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

1. Poznatky, návyky. 

Význam pohybu v živote človeka, životospráva, režim dňa, hygiena. 

2. Prípravné, kondičné, kompenzačné a relaxačné cvičenia. 

Cvičenie bez náradia. 

Cvičenie s náradím. 

3. Rytmická gymnastika a tanec. 

Technika estetického pohybu tela a jeho časti. 

Rytmizované pohyby a zmeny polôh. 

Tvorivé vyjadrenie hudby. 

4. Drobné pohybové hry. 

Pohybové hry pre rozvoj základných spôsobov lokomócie. 

Pohybové hry pre rozvoj obratnosti a pohyblivosti. 

Pohyblivé hry bežecké, loptové, súťažné. 

5. Športové hry. 

Futbal a vybíjaná. 

Hráčska činnosť jednotlivca, hráčska kombinácia. 

6. Atletika. 

Bežecká abeceda - prípravné cvičenia. 

Štart polovysoký, nízky. 

Beh. 

7. Plávanie. 

Orientácia vo vode. Osvojenie základnej plaveckej techniky. 

Nácvik jednoduchého plaveckého spôsobu. 

8. Turistika a pobyt v prírode. 

Príprava výletu, turistická výstroj a výzbroj, stravovanie na výlete, správanie sa v 

prírode. 

Výlet s pochodom cca 4 km. 

9. Sánkovanie. 
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Ťahanie sánok, výstup so sánkami. 

Spúšťanie, brzdenie a prechádzanie terénnych nerovností na sánkach. 

10. Netradičné športy a činnosti vhodné pre rodinnú pohybovú činnosť. 

Základy jogy, stolný tenis , bicyklovanie, bedminton, soft tenis a iné. 

 

Druhý ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

1. Kondičné, kompenzačné a relaxačné cvičenia. 

Cvičenie bez náradia. 

Cvičenie s náradím. 

2. Gymnastika, rytmická gymnastika a tanec. 

Základné akrobatické cvičenia. 

Estetika pohybu, rytmizované pohyby a zmeny polôh. 

Tvorivé vyjadrenie hudby. Základy tanca. 

3. Pohybové hry. 

Pohybové hry pre rozvoj obratnosti a pohyblivosti. 

Pohyblivé hry bežecké, loptové, súťažné. 

Pohybové hry gymnastické, atletické. 

4. Športové hry. 

Futbal, vybíjaná, prehadzovaná, volejbal. 

Hráčska činnosť jednotlivca, hráčska kombinácia. 

Zápas podľa zjednodušených pravidiel. 

5. Atletika. 

Beh. Skoky do diaľky. 

Hod loptičkou, granátom. 

6. Netradičné športy a činnosti vhodné pre rodinnú pohybovú činnosť. 

Základy jogy, stolný tenis , bicyklovanie, bedminton, soft tenis a iné. 

 

Tretí ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

1. Kondičné, kompenzačné a relaxačné cvičenia.  



Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna 

 

 47 

Cvičenie bez náradia.  

Cvičenie s náradím.  

2. Gymnastika, rytmická gymnastika a tanec.  

Akrobatické cvičenia.  

Estetika pohybu, rytmizované pohyby a zmeny polôh i s obmenou.  

Vyjadrenie hudby a rytmu pohybom. Základy tanca.  

3. Pohybové hry.  

Pohybové hry pre rozvoj obratnosti a pohyblivosti.  

Pohyblivé hry bežecké, loptové, súťažné.  

Pohybové hry gymnastické, atletické.  

4. Športové hry.  

Futbal, vybíjaná, prehadzovaná, volejbal.  

Hráčska činnosť jednotlivca, hráčska kombinácia.  

Zápas podľa zjednodušených pravidiel.  

5. Atletika.  

Beh. Skoky do diaľky, do výšky.  

Hod loptičkou, granátom.  

Turistické vychádzky.  

6. Netradičné športy a činnosti vhodné pre rodinnú pohybovú činnosť.  

Základy jogy, stolný tenis , bicyklovanie, bedminton, soft tenis a iné. 

 

4. Proces 

 

Základnou organizačnou formou predmetu telesná výchova je vyučovacia hodina. Špecifickú 

doplňujúcu funkciu majú drobné organizačné formy telesnej výchovy, ktoré prispievajú k 

vhodnému dennému režimu, vyváženému pomeru medzi duševnou a telesnou činnosťou. Sú 

to predovšetkým telovýchovné chvíľky priamo na vyučovacích hodinách, prípadne rôzne 

formy pohybovej aktivity cez prestávky. Učiteľ i žiaci používajú telovýchovný úbor a obuv. 

Rozsah tematických celkov je orientačný. Učiteľ ich môže upraviť podľa konkrétnych 

možností žiakov a podmienok školy. Učiteľ dodržiava zásady primeranosti a individuálnych 

možností a osobitostí žiaka. 
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Rodinná výchova 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Odborno-praktické predmety 

Vyučovací predmet: Rodinná výchova 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

 

Vyučovací predmet rodinná výchova vychádza z výchovy k zdravému životnému štýlu a 

zodpovednému prístupu k jednotlivým úlohám v rodine. Oboznámiť žiakov s fungovaním 

rodiny. Vyčleniť úlohy jej jednotlivých členov. Predstaviť základné funkcie rodiny. 

 

2. Ciele predmetu 

 

- pripraviť žiakov na život v rodine 

- oboznámiť žiakov s úlohou manželov, manželiek, matiek a otcov 

- poskytnúť im základné vedomosti a zručnosti potrebné pre rodinný život 

- naučiť žiakov zodpovednosti za seba, ale aj za ostatných členov rodiny 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

Obsah vyučovacieho predmetu rodinná výchova je v 1. - 3. ročníku praktickej školy členený 

do tematických celkov. Jednotlivé heslá v predmete sú chápané ako rámcový súbor námetov, 

s ktorým učiteľ môže pracovať tvorivo a samostatne s prihliadnutím na potreby a záujmy 

žiakov a na ich individuálne osobitosti.  

 

Prvý ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 
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1. Rodina - domov. 

Pojem rodina, domov, príbuzní. Úplná a neúplná rodina. 

Predpoklady pre založenie rodiny. 

Návšteva pošty. Rodinný rozpočet. 

Bývanie, byt, dom. 

Návšteva obecného úradu. 

2. Zdravý spôsob života. 

Starostlivosť o fyzické a duševné zdravie. 

Starostlivosť o zovňajšok a jeho význam pre zdravie a upevňovanie sebavedomia. 

Nebezpečné zlozvyky a ich následky. 

3. Domácnosť a jej vybavenie. 

Byt a jeho funkcia. 

Práce v domácnosti. 

Ekonomická činnosť rodiny. 

4. Komunikácia medzi členmi rodiny, rodinné súžitie. 

Rodičia a deti. 

Spolužitie viacerých generácií. 

Úplná a neúplná rodina. 

Konflikty v rodinnom spolužití a možnosti ich riešenia  

Druhý ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

1. Predpoklady pre založenie rodiny.  

Fyzická, duševná, spoločenská zrelosť človeka. 

Kladné a záporné vlastnosti človeka. 

Medziľudské vzťahy. 

2. Cesta k uzavretiu manželstva. 

Príprava na uzavretie manželstva. 

Svadba, rôzne obrady, zvyky.  

3. Manželstvo ako základ rodiny. 

Úloha a ciele manželstva. 

Vzájomné vzťahy ženy a muža. 

Práva a povinnosti manželov.  
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4. Rodičovstvo. 

Narodenie dieťaťa, rola matky a otca. 

Starostlivosť o dieťa.  

 

Tretí ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

1. Príchod dieťaťa do rodiny.  

Tehotenstvo. Starostlivosť o tehotné ženy.  

Narodenie dieťaťa. Zmeny v živote rodiny.  

Starostlivosť o novorodenca. Režim dňa.  

2. Dieťa v rodine.  

Psychomotorický vývoj dieťaťa – jednotlivé obdobia.  

Formovanie osobnosti dieťaťa.  

Výber hraného filmu k danej problematike.  

3. Vzťahy rodičov a detí.  

Komunikácia medzi rodičmi a deťmi.  

Pochvaly a tresty.  

Riešenie a predchádzanie problémom.  

4. Choré dieťa a dieťa s postihnutím.  

Bežné ochorenia dieťaťa. Najčastejšie nákazlivé choroby.  

Význam hygienických návykov.  

Starostlivosť o dieťa s postihnutím.  

Druhy postihnutia.  

Výchova dieťaťa s postihnutím.  

 

4. Proces 

 

Základným predpokladom úspešnosti vyučovania je využitie netradičných foriem vyučovania, 

uplatňovanie metód nácviku praktických činností, situačných hier, ako aj využitie vlastných 

skúseností žiakov. Aktivitu žiakov môže učiteľ dosiahnuť jednak variabilitou použitých 

vyučovacích prostriedkov, vyučovacích metód, organizačných foriem a materiálnych 

prostriedkov (učebné pomôcky a didaktická technika) a poznaním individuálnych a 

psychologických osobitostí žiakov. Medzi zaujímavé metódy vyučovania patria didaktické 

hry (situačná metóda, inscenačná metóda). Z ostatných metód je vhodné využívať rôzne 

besedy a diskusie, besedy s odborníkmi, exkurzie. 

Učiteľ vytvorí žiakom priestor na vyjadrovanie svojich názorov. Pri rozoberaní problémov na 

vyučovacích hodinách vedie žiakov k rešpektovaniu rôznych názorov. 

Hodnotenie žiaka musí byť založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti žiaka. 
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Zdravotná výchova 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Odborno-praktické predmety 

Vyučovací predmet: Zdravotná výchova 
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Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

 

Predmet zdravotná výchova prispieva k zdravému životnému štýlu, k ochrane vlastného 

zdravia a zdravia ostatných členov rodiny. Charakteristickým znakom sú praktické skúsenosti 

vedúce k zlepšeniu a zachovaniu zdravia. Nácvik poskytovania prvej pomoci. Poukázať na 

rôzne druhy drogových závislostí a ich negatívny vplyv na zdravie. 

 

2. Ciele predmetu 

 

- poznať vlastné telo 

- vytvoriť správny vzťah k ochrane osobného zdravia a zdravia ostatných členov rodiny            

- poznať princípy správnej životosprávy a vhodného stravovania 

- naučiť sa praktické zručnosti pri základných hygienických úkonoch 

- naučiť sa poskytnúť prvú pomoc pri poraneniach a zabezpečiť pomoc 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

Obsah vyučovacieho predmetu v 1. - 3. ročníku praktickej školy je členený do tematických 

celkov. Tvorí systém poznatkov, pravidiel, zásad nevyhnutných na zachovanie zdravia. 

Učiteľ so žiakmi pracuje tvorivo s prihliadnutím na záujmy a individuálne schopnosti žiakov. 

 

Prvý ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

1. Základné časti ľudského tela. 

Základné časti tela: hlava, trup, končatiny. 

Vedieť pomenovať čo ma bolí. 

2. Oporná sústava. 

Kostra a jej význam, kostra hlavy, trupu, končatín. 

Kosti – stavba, tvar, veľkosť. 

Spojenie kostí – kĺby. 

Starostlivosť o zdravý vývin kostry. 

3. Pohybová sústava. 

Poznať najväčšie a najdôležitejšie svaly človeka. 

Stavba a činnosť svalov, šľachy. 

Význam svalov pre človeka. 

Význam športu a telesnej práce. 

4. Dýchacia sústava. 
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Dýchacie cesty. 

Dýchanie – priebeh a význam pre život. 

Ochorenia dýchacích ciest. 

Znečistené prostredie, fajčenie, fetovanie. Škodlivosť fajčenia. 

 

Druhý ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

1. Oporná, pohybová, dýchacia sústava – opakovanie z 1. ročníka. 

Oporná sústava. 

Pohybová sústava. 

Dýchacia sústava. 

2. Tráviaca sústava. 

Základné časti tráviacej sústavy. 

Trávenie. 

Správna životospráva. 

Ochorenia tráviacej sústavy. 

3. Sústava krvného obehu. 

Krv a jej zloženie. 

Funkcia krvi, transfúzia krvi. 

Srdce a jej činnosť, krvný obeh. 

Správna životospráva. 

Choroby srdca a ciev. 

4. Vylučovacia sústava. 

Močové orgány. 

Choroby močových ciest. 

Koža – význam, stavba, starostlivosť. 

Kožné choroby. 

 

Tretí ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

1. Opakovanie učiva z 1.a 2. ročníka.  
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Oporná sústava a pohybová sústava.  

Dýchacia sústava. Tráviaca sústava.  

Sústava krvného obehu. Vylučovacia sústava.  

2. Zmyslové orgány.  

Rozdelenie zmyslových orgánov.  

Zrak, sluch, čuch, chuť, hmat.  

Stavba jednotlivých zmyslových orgánov.  

3. Nervová sústava.  

Funkcia nervovej sústavy.  

Mozog, miecha, nervy.  

Nervová činnosť. Reflexy. Myslenie.  

Duševná hygiena.  

4. Rozmnožovacia sústava.  

Zmysel a funkcia rozmnožovania.  

Pohlavné orgány ženy. Pohlavné orgány muža.  

Vznik nového jedinca.  

Osobná hygiena muža a ženy.  

Prednáška – sexuálna výchova. 

 

 

 

4. Proces 

 

Prevládajúcou formou vyučovacieho predmetu je aktívna starostlivosť o zdravie, praktické 

cvičenia a návštevy zdravotníckych zariadení. Uplatňovanie princípu postupnosti, to 

znamená, že žiak si postupne osvojuje nové poznatky. Učiteľ využíva rozličné vyučovacie 

metódy a rozmanité formy práce. Ich výber a použitie závisí od konkrétnych podmienok v 

triede, osobitostí a individuálnych schopností žiakov. Pri rešpektovaní zásad primeranosti 

veku a intelektovej úrovne triedy má významné miesto individuálny prístup učiteľa k žiakom. 

Dôraz sa kladie na precvičovanie praktických zručností pri zabezpečovaní hygieny a 

osobného zdravia. Z ostatných metód je vhodné využívať rôzne exkurzie, besedy a diskusie s 

odborníkmi. Dôsledne sa uplatňuje zásada názornosti, pričom sa okrem textu v učebnici či v 

pracovnom zošite, názorných pomôcok, modelov využíva aj audio didaktická technika 

(televízia, video, CD – prehrávač...). Odporúča sa práca s počítačom -disketa "Ľudské telo". 

Súčasťou vyučovacieho procesu je hodnotenie vedomostí a zručností žiakov pri dodržiavaní 

a rešpektovaní ich individuálnych schopností. 

 

 

 



Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna 

 

 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ručné práce a šitie 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Odborno-praktické predmety 

Vyučovací predmet: Ručné práce a šitie 

Štátny vzdelávací program:1 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

 

Školský vzdelávací program stanovuje v 1. - 3. ročníku dvojhodinovú dotáciu, čo je v 

porovnaní so ŠVP zvýšenie o 1 hodinu. Počet hodín je navýšený z dôvodu záujmu žiakov 

o základné techniky ručného šitia, ktoré využívajú pri zhotovovaní  jednotlivých výrobkov. 

Učivo predmetu ručné práce a šitie má poskytnúť žiakom základné vedomosti a zručnosti z 

oblasti odievania a módy, ručných prác a údržby odevov. Oboznámiť žiakov so základnými 

poznatkami o odevných materiáloch. Charakteristickým znakom je osvojenie si praktických 

zručností pri údržbe a úprave odevov a ich využitie v domácnosti a v každodennom živote. 

 

2. Ciele predmetu 
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- naučiť žiakov hospodáriť pri starostlivosti o odevy v rodine 

- orientovať sa v móde, sledovať módne časopisy, orientovať sa v sortimentoch a veľkostiach 

konfekčných výrobkov 

- získať poznatky o textilných materiáloch 

- naučiť sa šiť a prišívať gombíky, patentiek, háčikov 

- využiť nadobudnuté zručnosti v domácnosti 

- dodržiavať bezpečnosť pri práci 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

Obsah vyučovacieho predmetu v 1. – 3. ročníku praktickej školy je spracovaný rámcovo. 

Rozsah tematických celkov, ich poradie, príp. zaradenie iných prác a časové rozvrhnutie učiva 

volí učiteľ podľa možností a schopností žiakov. 

 

Prvý ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

1. Estetika odievania. 

Voľba odevov, doplnkov, estetika, ekonomika. 

Výchova vkusu u žiakov. 

2. Rozdelenie vlákien a poznávanie textilných materiálov. 

Poznať textilný materiál a jeho vlastnosti: 

bavlna, ľan, vlna, prírodný hodváb, umelé vlákna. 

3. Drobná krajčírska príprava. 

Prišívanie gombíkov, ich umiestnenie. 

Prišívanie patentiek. 

Prišívanie háčikov. 

4. Hladenie. 

Hladenie, pomôcky pri hladení. 

Hladenie materiálu pred strihaním. 

Hladenie bielizne, odevov. 

5. Ručné šitie. 

Stehovanie materiálu. 

Začisťovací steh. 

Jednoduchý stonkový steh. 

Zošívanie dvoch látok. 

Jednoduché výšivky 

6. Háčkovanie, pletenie, vyšívanie. 
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Príprava materiálu, páraná priadza. 

Pomôcky na háčkovanie a pletenie. 

Základy háčkovania a pletenia. 

Zhotovenie jednoduchého výrobku. 

 

Druhý ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

1. Estetika odievania. 

Poznávanie textilného materiálu a jeho vlastností. 

Výchova vkusu žiakov. 

2. Ručné šitie. 

Strihanie materiálu. 

Stehovanie, začisťovací steh, prišívanie gombíkov. 

Jednoduchý stonkový steh. 

Zošívanie dvoch látok. 

3. Vyšívanie.  

Jednoduché výšivky. 

Zhotovenie jednoduchej dečky. 

4. Jednoduché úpravy odevov. 

Jednoduché opravy - ručné šitie. 

Použitie ozdobných stehov na záplaty. 

Aplikácie – ručné našívanie. 

5. Háčkovanie, pletenie, vyšívanie. 

Príprava materiálu, páraná priadza. 

Pomôcky na háčkovanie, pletenie a vyšívanie. 

Zhotovenie jednoduchého výrobku. 

 

Tretí ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

1. Estetika odievania.  

Móda a módne trendy v odievaní. Orientácia v móde.  

Výchova žiakov k estetike odievania.  
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Divadelné kostýmy. Oblečenia na maškarné plesy.  

2. Ručné šitie.  

Opakovanie naučených zručností z 1. a 2. ročníka.  

Zhotovenie jednoduchých výrobkov z textilu.  

3. Vyšívanie.  

Jednoduché výšivky.  

Zhotovenie jednoduchej dečky.  

4. Jednoduché úpravy odevov.  

Jednoduché opravy - ručné šitie.  

Použitie ozdobných stehov na záplaty.  

Aplikácie – ručné našívanie.  

Hladenie bielizne, odevov.  

5. Háčkovanie, pletenie, vyšívanie.  

Výber vzorov, popis vzorov. Časopisy, vzorkovníky.  

Zhotovenie jednoduchého výrobku.  

Starostlivosť o výšivky. 

 

4. Proces 

 

Vyučovací proces sa rozvíja na základe obsahu stanovenom učebnými osnovami tak, aby sa 

dosiahli ciele uvedené pri jednotlivých tematických celkoch. Organizácia vyučovania je daná 

charakterom predmetu, ktorý prebieha prevažne formou cvičenia. Činnostný charakter výuky 

vyžaduje individuálny prístup k práci žiaka. Základné techniky ručného šitia, háčkovania a 

pletenia zaraďuje vyučujúci podľa potreby tak, aby ich žiaci mohli využívať individuálne pri 

zhotovovaní jednotlivých výrobkov. 
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Príprava jedál a výživa 

(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Odborno-praktické predmety 

Vyučovací predmet: Príprava jedál a výživa 

Štátny vzdelávací program: 3 

Školský vzdelávací program: 3 

 

1. Charakteristika predmetu 

 

Vyučovací predmet príprava jedál a výživa je zameraný na získanie vedomostí a zručností pri 

príprave jedál. Žiaci sa majú naučiť organizovať si prácu, dodržiavať bezpečnostné a 

hygienické predpisy, správne stolovať, vedieť používať návody v kuchárskych knihách, 

časopisoch, na obaloch potravinárskych výrobkov. Získané zručnosti a poznatky môžu žiaci 

uplatniť v rodine alebo pri pomocných prácach v stravovacích zariadeniach. 

 

2. Ciele predmetu 

 

- naučiť sa úsporne zaobchádzať s potravinami 

- pripraviť jedlá na denné stravovanie, ale i na rôzne príležitosti 

- pripraviť detské jedlá, prípadne jedlá pre chorých.  

- naučiť sa základom stolovania 

- dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy pri príprave jedál 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

Obsah predmetu v 1. - 3. ročníku je spracovaný rámcovo do tematických celkov. Má 

poskytnúť žiakom jednoduché praktické zručnosti v príprave jednoduchých jedál teplej a 

studenej kuchyne. Pri jednotlivých tematických celkoch volí učiteľ prípravu jedla podľa 

aktuálnych podmienok. Učivo môže byť rozšírené o konzervovanie ovocia a zeleniny. 

 

Prvý ročník 

(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín ročne) 

 

1. Zariadenie a vybavenie kuchyne, bezpečnosť a hygiena v kuchyni. Stolovanie. 
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BOZP, hygiena v kuchyni, osobná hygiena. 

Zariadenie a vybavenie kuchyne, elektrospotrebiče. 

Kuchárska kniha a práca s ňou. 

Základné zásady stolovania. 

2. Nákup a uskladňovanie potravín. 

Posudzovanie potravín, spotreba. 

Zásady skladovania potravín. 

3. Predbežná úprava základných potravín 

Osobná hygiena a hygiena práce pri príprave pokrmov. 

Triedenie, čistenie potravín. 

4. Príprava studených jedál 

Praktická príprava: odkrojiť, natrieť chlieb, ručný krájač. 

Čistenie, krájanie zeleniny. 

Príprava nátierok, obložených chlebíčkov, jedno hubiek, úprava na tanieri. 

5. Príprava najjednoduchších varených jedál 

Praktická príprava: príprava čaju, teplého mlieka, bielej kávy, kakaa. 

Príprava krupicovej kaše a pudingu. 

Jednoduché jedlá z vajec. 

Varenie zemiakov, špagiet, karfiolu a iných jednoduchých jedál. 

 

Druhý ročník 

(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín ročne) 

 

1. Bezpečnosť a hygiena v kuchyni. Stolovanie. 

BOZP. Elektrické spotrebiče, ich využitie a údržba. 

Stolovania k rôznym príležitostiam. 

2. Príprava polievok. 

Význam polievok, druhy polievok. 

Príprava jednoduchých polievok. 

3. Príprava hlavných jedál. Prílohy. 

Príprava jedál varením, dusením, pečením. 

Význam príloh, príprava príloh. 

Šaláty, kompóty. 
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4. Bezmäsité jedlá. 

Príprava jedál zo zemiakov, zeleniny, ryže, cestovín. 

Príprava jedál zo strukovín, vajec, syrov a tvarohu. 

5. Múčniky. 

Pečené a nepečené múčniky. 

Príprava jednoduchých múčnikov. 

 

Tretí ročník 

(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín ročne) 

 

1. Tepelné spracovanie potravín.  

Varenie (zelenina, mäso, hydina, múčne jedlá a cestoviny).  

Dusenie (zelenina, mäso, hydina).  

Pečenie ( mäso, hydina, múčniky).  

Vyprážanie, grilovanie (zelenina, mäso, hydina, múčniky).  

2. Jedálny lístok, diéty, recepty  

Zostaviť jedálny lístok.  

Poznať rôzne zdravotné diéty.  

Poznať kuchárske knihy s rôznym zameraní.  

3. Príprava jedál z polotovarov.  

Príprava polievok. Bujóny.  

Príprava hotových jedál (pizza, parené buchty...).  

Príprava hotových mrazených múčnikov.  

4. Bezmäsité jedlá. Omáčky. Múčniky.  

Príprava jedál zo zemiakov, zeleniny, ryže, cestovín.  

Príprava jedál zo strukovín, vajec, syrov a tvarohu.  

Studené a teplé omáčky.  

Pečené, nepečené múčniky.  

5. Konzervovanie  

Spracovanie ovocia a zeleniny.  

Príprava kompótov a ovocných štiav.  

Príprava sterilizovanej a nakladanej zeleniny.  

Zmrazovanie, sušenie. 
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4. Proces 

 

Učebné osnovy sú koncipované voľne. To predpokladá tvorivú prácu učiteľov a 

vytvára možnosti voliť optimálny výber teoretických poznatkov a praktických činnosti podľa 

záujmu žiakov a materiálnych podmienok. Vyučovací proces sa rozvíja na základe obsahu 

stanovenom učebnými osnovami tak, aby sa dosiahli uvedené ciele. V organizovaní 

vyučovacieho procesu je vhodnejšie využívať tímovú prácu pred frontálnou prácou žiakov. 

Žiaci sa majú naučiť vzájomne komunikovať v tíme, spoločne pracovať, vedieť uplatniť svoj 

názor pri riešení problému, učiť sa od ostatných, niesť zodpovednosť za prácu celého tímu. 
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Domáce práce a údržba domácnosti 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Odborno-praktické predmety 

Vyučovací predmet: Domáce práce a údržba domácnosti 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

 

Učebný predmet domáce práce je určený pre dievčatá aj pre chlapcov. Vzhľadom na súčasný 

životný štýl má správne zvládnutie domácich prác dôležité poslanie v rodinnom živote. 

Oboznámi žiakov so zásadami organizácie pracovných postupov v domácnosti, naučí ich 

posudzovať prvoradosť, zložitosť a namáhavosť jednotlivých pracovných úkonov.  

Samostatnú kapitolu tvorí učivo, v ktorom sa žiaci oboznámia s prácou a údržbou okolo 

rodinného domu a drobnou údržbou nemotorových vozidiel. 

 

2. Ciele predmetu 

 

- získať základné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich budúci život vo vlastnej a 

samostatnej domácnosti 

- naučiť žiakov šetrne a hospodárne zaobchádzať s vybavením domácnosti 

- vykonávať drobné opravy, ktoré umožnia čiastočne šetriť domáci rozpočet 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

Obsah predmetu v 1.–3. ročníku je spracovaný rámcovo do tematických celkov. 

Formulovaný námetmi na činnosti, ktorých nácvik má viesť k splneniu výchovno-

vzdelávacích cieľov. 

Tieto námety, ich poradie, aj počty hodín pre jednotlivé témy môžu vyučujúci upraviť v rámci 

triedy ( skupiny ) a ročníka, aj v rámci individuálneho prístupu k žiakom podľa ich 

poznatkov, zručností, rozumových schopností. 

 

Prvý ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

1. Životné prostredie. 

Bývanie na dedine a v meste. 

Exteriér, interiér domu. 

Povinnosti vlastníka bytu, domu. 

2. Byt a jeho zariadenie. 

Zariadenie jednotlivých miestností. 

Technické vybavenie domácnosti. 

3. Údržba bytu. 
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Udržiavanie poriadku v byte. 

Pravidelné práce v domácnosti. 

Sezónne prace. 

4. Údržba jednoduchých domácich zariadení. 

Čistiace nástroje a pomôcky. 

Používanie a čistenie ručných kuchynských strojčekov. 

Druhý ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

1. Údržba odevov. 

Bývanie na dedine a v meste. 

Exteriér, interiér domu. 

2. Údržba bielizne a bytových textílií. Drobné opravy. 

Čistenie bielizne, bytového textilu. 

Čistiace prostriedky. 

Sušenie, kropenie, žehlenie, drobné opravy. 

3. Údržba topánok. 

Sezónna obuv. 

Čistenie, uskladnenie topánok. 

Obuvník. 

4. Stolovanie. 

Stolový inventár. 

Stolovanie každodenné, príležitostné, slávnostné. 

5. Ekonomika domácnosti. 

Rodinný a domáci rozpočet. 

Vedenie účtovníctva v domácnosti. 

Hospodárenie s financiami. 

 

Tretí ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

1. Drobná údržba v domácnosti. Bezpečnosť pri práci.  

Základné vybavenie pri domácej údržbe, rozdelenie pracovných nástrojov a 

náradia.  

Vybavenie domácnosti technikou. Organizácia pracovného priestoru.  

Vlastnosti horľavín, plynov, elektrickej energie. Bezpečnosť pri práci.  
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2. Údržba domácich elektrospotrebičov. Havarijné situácie.  

Výmena žiaroviek. Čistenie a údržba elektrických mlynčekov, mixérov a robotov.  

Obsluha plynového a elektrického variča.  

Dôležité čísla pri havarijných situáciách.  

3. Byt a jeho údržba.  

Údržba jednotlivých miestností v byte, estetika miestností.  

Tesnenie okien, dverí.  

Funkcia záclon, závesov, ich údržba a vešanie.  

Regulácia kúrenia a vetranie.  

4. Údržba rodinného domu.  

Zdroj vody, šetrenie vodou.  

Okolie domu a jeho údržba.  

Nádoby na odpad, triedenie odpad. 

 

4. Proces 

 

Pri výbere a usporiadaní učiva je potrebné rešpektovať výchovno-vzdelávacie ciele predmetu 

vyučovania v nadväznosti na iné odborno-praktické predmety. V organizovaní vyučovacieho 

procesu vychádzať z konkrétnej situácie. Klásť dôraz na praktické zručnosti žiakov. 

Dodržiavať pedagogicko-psychologické vekové osobitosti žiakov a zásad individuálneho 

prístupu. V organizovaní vyučovacieho procesu viac využívať tímovú prácu pred frontálnou 

prácou žiakov. Práve tímová práca sa využíva pri riešení rôznych technických problémov v 

bežnom živote. 
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Pomocné práce v kuchyni 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Voliteľné predmety 

Vyučovací predmet: Pomocné práce v kuchyni 

Štátny vzdelávací program: neurčený 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu  

 

Učivo predmetu pomocné práce v kuchyni je určené pre dievčatá aj pre chlapcov, vychádza z 

výchovy k zdravej životospráve, zdravému stravovaniu. Oboznámi žiakov so zásadami 

organizácie pracovných postupov v kuchyni. Žiaci pracujú s konkrétnymi pracovnými 

pomôckami. Učia sa obsluhovať pracovné nástroje a mechanické stroje, bezpečnosť pri práci 

s nimi a dodržiavanie hygieny. Získané poznatky a zručnosti žiaci uplatnia v rodine alebo v 

chránenom bývaní.  

 

2. Ciele predmetu  

Návrhy tematických okruhov voliteľných predmetov 



Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna 

 

 67 

Cieľom voliteľného predmetu pomocné práce v kuchyni je získať zodpovednosť za zdravý 

spôsob života, vytvoriť si správny vzťah k stravovaniu. Nadobudnúť základné vedomosti a 

zručnosti v oblasti stravovania, bezpečnosti s pracovnými pomôckami a nástrojmi. Dosiahnuť 

samostatnosť pri sebaobslužných prácach v príprave jednoduchých pokrmov teplej a studenej 

kuchyne. Naučiť sa udržiavať poriadok v kuchyni.  

 

3. Obsah vzdelávania  

 

Učebný obsah predmetu v 1. – 3. ročníku je spracovaný rámcovo do tematických celkov. 

Obsahovo nadväzuje na obsah predmetu príprava jedál a výživa. Poskytuje  

žiakom základné poznatky v oblasti stravovania. Pomáha získať praktické zručnosti v 

príprave jednoduchých jedál teplej a studenej kuchyne. Počty hodín a obsah predmetu je 

určený rámcovo, jednotlivé tematické celky sa prispôsobujú podľa podmienok školy a 

schopností žiakov.  

 

Prvý, druhý a tretí ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

1. Organizácia a bezpečnosť práce v kuchyni.  

Základy organizácie a bezpečnosti práce v kuchyni. Hygienické pravidlá v kuchyni. 

Osobná hygiena, hygiena práce, ochranné oblečenie. Správne rozmiestnenie 

pracovných nástrojov. Správne uskladňovanie potravín. Plánované nákupy: 

každodenné, týždenné, mesačné.  

2. Poriadok a čistota v kuchyni.  

Význam poriadku a čistoty v kuchyni. Používanie čistiacich a dezinfekčných 

prípravkov. Odpadky v kuchyni, triedenie odpadkov.  

3. Elektrospotrebiče v kuchyni.  

Rozloženie elektrospotrebičov v kuchyni. Obsluha elektrospotrebičov. Bezpečnosť 

a údržba elektrospotrebičov.  

4. Pracovné pomôcky a nástroje v kuchyni.  

Uloženie pracovných pomôcok a nástrojov v kuchyni na správne miesto. Využitie 

pracovných pomôcok a nástrojov, správna manipulácia. Údržba pracovných 

pomôcok a nástrojov. Obsluha pracovných nástrojov. 

5. Praktické zručnosti a jednoduché práce v kuchyni.  

Umývanie, utieranie, ukladanie riadu, príborov, pracovného náradia. Čistenie, 

uskladňovanie zemiakov, zeleniny, ovocia.  

6. Jednoduché jedlá teplej a studenej kuchyni.  

Príprava čaju, kávy, kakaa. Krájanie a natieranie chleba, pečiva, vianočky. 

Príprava polievok. Príprava jednoduchého občerstvenia.  

7. Kuchynský servis.  
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Kuchynský servis základný, na rôzne príležitosti. Poznávanie, správne 

pomenovanie. Použitie kuchynského servisu. Ukladanie základného kuchynského 

servisu. Pravidlá pri použití kuchynského servisu. Starostlivosť o kuchynský servis.  

8. Stolovanie.  

Stolový inventár. Stolovanie každodenné, príležitostné, slávnostné. Prestieranie. 

 

Pomocné práce v administratíve 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Voliteľné predmety 

Vyučovací predmet: Pomocné práce v administratíve 

Štátny vzdelávací program: neurčený 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu  

 

Vyučovací predmet Pomocné práce v administratíve je zameraný na osvojenie si základných 

vedomostí a praktických zručností z oblasti administratívnych prác. Žiaci sa majú naučiť 

organizovať si prácu, dodržiavať hygienické a bezpečnostné predpisy, udržiavať poriadok na 

pracovisku.  

 

2. Ciele predmetu  

 

Cieľom predmetu je naučiť žiakov pracovať s písomnosťami, s kancelárskou technikou 

(zošívačka, dierkovačka, kopírka, laminátor ...), s počítačom (MS Word, Excel, internet, e-

mail) a tiež základom profesionálnej komunikácie. Nadobudnuté zručnosti môžu žiaci 

využívať na pracovisku (napr. vrátnica, sekretariát) či vo vlastnej domácnosti.  

 

3. Obsah vzdelávania  

 

Učebný obsah voliteľného predmetu pomocné práce v administratíve v 1. – 3. ročníku je 

spracovaný rámcovo do tematických celkov. Obsah je zameraný na získanie základných 

poznatkov a zručností pri práci s počítačom a kancelárskou technikou. Rozsah tematických 

celkov, ich poradie a časové rozvrhnutie učiva volí učiteľ podľa možností a schopností 

žiakov.  

 

Prvý, druhý a tretí ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne) 

 

1. Úvod do predmetu. Organizácia a bezpečnosť pri práci.  

Dodržiavanie poriadku, čistoty na pracovisku, pri práci, ukladanie, čistenie 

nástrojov, prístrojov a jednoduchých zariadení. Dodržiavanie hygieny a 

bezpečnostných predpisov. Organizácia práce. Povinnosti a práva zamestnanca. 

2. Základy práce s počítačom. 
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 Zvládnutie rutinných činností (zapnutie, vypnutie PC, ovládanie prác s klávesnicou 

a myšou...). Získanie schopnosti orientácie v PC. Všeobecné zásady intuitívneho 

ovládania PC. Základy kancelárskeho balíka MS OFFICE, MS WORD (písanie 

textov na diktát i samostatne so samostatnou kontrolou a opravou gramatických 

chýb, odpisovanie textov, dopĺňanie textov, úpravy textov, indikácia a 

odstraňovanie gramatických chýb, tvorba vizitiek, vloženie tabuľky, práca s 

tabuľkou, dopĺňanie údajov do tabuľky, tvorba jednoduchej pozvánky, plagátika na 

rôzne akcie s obrázkom, tvorba jednoduchého propagačného materiálu pre dané 

zariadenie.. a i.), použitie tlačiarne. Základy práce s internetom, e-mail, evidencia 

e-mailovej pošty. Vyhľadávanie informácií na internete, schopnosť internetovej 

komunikácie, využitie internetu v bežných životných situáciách, napr. pre 

nakupovanie v internetovom obchode, na informovanie sa o dianí v spoločnosti, 

zmenách v právnom poriadku, v sociálnej oblasti a podobne. 

3. Základy profesionálnej komunikácie.  

Telefonický hovor so zákazníkom, klientom, jasné odovzdávanie informácií. 

Evidovanie telefonických hovorov. Rozvoj rečových schopností a vyjadrovania sa 

pomocou cvičení – čítanie (noviny, časopisy), rozhovory na spoločenské témy a 

podobne. Krasopis a gramatické cvičenia (zlepšiť si úhľadnosť písma a pravopis, 

t.j. kultúru písaného prejavu). Základné práce s písomnosťami (doplniť meno do 

materiálov, do zoznamu, evidovať návštevy, prevziať a zapísať poštu, pripraviť 

listy do obálok na odoslanie...). Situačné scénky: telefonické hovory na rôznych 

úrovniach, na rôzne témy, poţadujúce rôzne informácie, príjem pošty, privítanie 

návštevy, ponuka propagačných materiálov daného zariadenia a podobne. 

Tréning čítania, krasopisu a pravopisu. Vedenie základných písomností. 

Upravenosť pracovníka v administratíve (oblečenie, úprava zovňajšku, zásady 

slušného správania sa), rozvoj osobných charakterových vlastností ako: 

trpezlivosť, pokojný prístup ku klientovi, zákazníkovi, ústretovosť, dochvíľnosť, 

schopnosť uznať si chybu, ospravedlniť sa 

4. Základy práce s kancelárskou technikou.  

Triedenie písomností (podľa druhu, súrnosti pre vybavenie a pod.). Využitie 

spiniek, zošívačky, dierovacieho zariadenia a iných kancelárskych pomôcok. 

Kopírovanie v mierke 1 : 1, v zmenšenej, zväčšenej mierke, obojstranné 

kopírovanie. Zalievanie stránok do fólie. Hrebeňová väzba. 
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Tkanie na tkáčskom stave 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Voliteľné predmety 

Vyučovací predmet: Tkanie na tkáčskom stave 

Štátny vzdelávací program: neurčený 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu  

 

Učivo voliteľného predmetu tkanie na tkáčskom stave má poskytnúť žiakom základné 

vedomosti a zručnosti z oblasti ľudových remesiel. Úlohou je prehĺbiť u žiakov kladný vzťah 

k práci a k ľudovej tvorbe. Nadobudnuté zručnosti majú žiaci využiť v domácnosti pre 

potreby vlastnej rodiny alebo pre prácu v chránenej dielni.  

 

2. Ciele predmetu  
 

Cieľom voliteľného predmetu tkanie na tkáčskom stave je prehĺbiť u žiakov pozitívny vzťah k 

ľudovým remeslám. Získať základné poznatky a manuálne zručnosti v jednotlivých 

technikách tkania, rozpoznávať textilné materiály na tkanie, využívať odpadový textilný 

materiál. Naučiť žiakov základné zásady, ktoré treba dodržiavať pri tkaní na tkáčskom stave. 

Poznať možnosti využitia jednotlivých zhotovených výrobkov.  

 

3. Obsah vzdelávania  
 

Učebný obsah voliteľného predmetu tkanie na tkáčskom stave v 1. – 3. ročníku je spracovaný 

rámcovo do tematických celkov. Obsah je zameraný na získanie základných poznatkov a 

manuálnych zručností v technike tkania. Rozsah tematických celkov, ich poradie a časové 

rozvrhnutie učiva volí učiteľ podľa možností a schopností žiakov. 

 

 Prvý, druhý a tretí ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne) 

 

1. Úvod do predmetu. Organizácia a bezpečnosť pri práci.  

Obsah predmetu a jeho význam. O histórii tkáčskeho remesla na Slovensku. 

Význam vyučovania tkania na tkáčskom stave. Zásady bezpečnosti pri práci. 

Pracovné nástroje a pomôcky potrebné pri tkaní na tkáčskom stave. Základné 

zásady pri tkaní na tkáčskom stave.  

2. Materiál a pomôcky.  

Poznať základné textilné materiály a pomôcky na tkanie. Využívať odpadový 

textilný materiál na tkanie. Príprava materiálu na tkanie.  

3. Zloženie a údržba tkáčskeho stavu.  

Zloženie tkáčskeho stavu a jeho ovládanie. Základné časti tkáčskeho stavu - 

krosien: valec s osnovou, nitelnice, brdo, spodný návoj, vážky, podnože, člnok s 

cievkou. Základná údržba tkáčskeho stavu.  
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4. Techniky tkania.  

Technika základných väzieb. Tkanie na malom tkacom rámiku. Tkanie textilu s 

priadzou - pamuk. Použitie člnku s cievkou, navíjanie priadze, práca s člnkom. 

Vytáčanie hotových výrobkov. Dokončovacie práce, viazanie strapcov.  

5. Tkanie na tkáčskom stave.  

Príprava materiálu na tkanie. Výber techniky tkania. Výber vzoru na tkanie. Tkanie 

na tkáčskom stave.  

6. Zhotovenie výrobkov.  

Tkanie na základe návrhu. Jednofarebné a dvojfarebné pásy. Zhotovenie 

jednoduchých koberčekov. Začisťovacie práce. Rozpočítavanie a delenie osnovy. 

Tkanie jednoduchého prestierania. Zhotovenie výrobku podľa vzoru. Zhotovenie 

koberčeku. Výstavka výrobkov. Tvorba samostatných návrhov. Voľné farebné 

kompozície na tkáčskom stave.  

7. Exkurzia.  

Návšteva textilnej galantérie. Návšteva tkáčskej dielne. Návšteva predajne s 

výrobkami ľudových remesiel 

 


