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V školskom roku 2020/2021 bola v škole, na základe požiadaviek na vzdelávanie žiakov s 

autizmom, a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zriadená tretia špeciálna trieda, v ktorej sa budú 

vzdelávať žiaci s autizmom s mentálnym postihnutím.  

Vzdelávanie žiakov sa v tejto triede realizuje podľa platného Vzdelávacieho programu pre 

žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím ICSED 1 – primárne vzdelávanie. Tento vzdelávací program ako súčasť 

štátneho vzdelávacieho programu schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod 

číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.  

Ciele výchovy a vzdelávania  

 Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím je rozvinutie kľúčových kompetencií 

(spôsobilostí) na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná a maximálne možné 

integrovanie do spoločnosti.   

Stupeň vzdelania   

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s 

autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím 

podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.. Dokladom o získanom stupni vzdelania 

je vysvedčenie s doložkou (ISCED 1).  Profil absolventa   

Žiak je pripravený na ďalšie vzdelávanie a prípravu na povolanie v praktickej škole alebo v 

odbornom učilišti v oblasti komunikácie, sociálnych a manuálnych zručností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacie oblasti   

VZDELÁVACIA OBLASŤ  VYUČOVACIE PREDMETY  

JAZYK A KOMUNIKÁCIA  

  

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI 

A SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ  

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH  

ZRUČNOSTÍ A PÍSANIE  

MATEMATIKA A PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI  

MATEMATIKA  

INFORMATIKA  

ČLOVEK A PRÍRODA  

  

VECNÉ UČENIE  

FYZIKA  

CHÉMIA  

 BIOLÓGIA  

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ  

  

VLASTIVEDA  

DEJEPIS  

GEOGRAFIA  

OBČIANSKA NÁUKA  

ČLOVEK A HODNOTY  ETICKÁ VÝCHOVA/ NÁBOŽENSKÁ 

VÝCHOVA  

ČLOVEK A SVET PRÁCE  PRACOVNÉ VYUČOVANIE  

UMENIE A KULTÚRA  HUDOBNÁ VÝCHOVA  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

ZDRAVIE A POHYB  TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA  

  

Charakteristika, špecifiká, dĺžka výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania  

   

Charakteristika výchovy a vzdelávania  

   

Do skupiny pervazívnych vývinových porúch sú zahrnuté tieto diagnostické kategórie: 

detský autizmus (F84.0), atypický autizmus (F84.1), Rettov syndróm (F84.2), iná 

dezintegratívna porucha v detstve (F84.3), hyperaktívna porucha spojená s mentálnou 

retardáciou a stereotypnými pohybmi (F84.4), Aspergerov syndróm (F84.5), iné 



pervazívne vývinové poruchy (F84.6), nešpecifikovaná pervazívna vývinová porucha 

(F84.9). MKCH – 10 (1992).   

  

Obsah vzdelávania určený pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím sa uplatňuje bez ohľadu na to, akou 

formou sú vzdelávaní.   

  

Obsah vzdelávania je vytvorený na troch úrovniach. Prvá, najnižšia úroveň zahŕňa 

najnižšie požiadavky z hľadiska obsahu učiva a posledná, tretia úroveň určuje najvyššie 

požiadavky. Vzhľadom na autizmus alebo ďalšie pervazívne vývinové poruchy je 

potrebné zdôrazniť, že voľba úrovne (obsahu vzdelávania) sa nemôže riadiť 

diagnostikovaným stupňom mentálneho postihnutia žiaka. To znamená, že žiak, ktorý 

podľa psychologického vyšetrenia má napr. stredný stupeň mentálneho postihnutia, 

nepostupuje automaticky podľa strednej, t. j. druhej úrovne obsahu vzdelávania 

príslušného predmetu, ale pedagóg zvolí pre neho tú úroveň, ktorú je na základe svojich 

predpokladov schopný zvládať. Pre žiaka v rôznych vyučovacích predmetoch možno 

určiť rôznu úroveň obsahu vzdelávania.   

  

Ak žiak vďaka systematickej špeciálnopedagogickej starostlivosti prejaví vyššiu úroveň 

schopností než pri jeho úvodom diagnostikovaní, postupne sa mu upraví obsah 

vzdelávania tak, aby naň mohol čím skôr nadviazať vyššou úrovňou obsahu 

vzdelávania. Naopak, pri nezvládaní úloh vychádzajúcich z pôvodne nastavenej úrovne 

obsahu vzdelávania v niektorom predmete, je nevyhnutné prejsť na ich nižšiu úroveň, 

alebo sa vrátiť k upevňovaniu učiva predchádzajúceho ročníka.   

  

Špecifiká výchovy a vzdelávania   

  

– Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím sa vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho programu.   

  

– Obsah a ciele obsiahnuté v obsahu vzdelávania sa prispôsobujú individuálnym 

osobitostiam každého žiaka.   

  

– Obsah vzdelávania sa poníma ako podklad, ktorý má učiteľ tvorivo rozvíjať 

(rozširovať alebo redukovať) v závislosti od potenciálu a osobnostných vlastností 

každého žiaka. Môže sa stať, že stav žiaka si bude vyžadovať také tempo práce, ktoré 

nedovolí v priebehu jedného školského roka splniť ciele vyučovacieho predmetu 

príslušného ročníka. V tom prípade sa v nasledujúcom ročníku, ak to vyžaduje charakter 

predmetu pre nadväznosť učiva, začne neprebratým učivom predchádzajúceho ročníka 

a nie učivom toho ročníka, do ktorého žiak postúpil. Z uvedeného vyplýva, že žiak s 



autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou s mentálnym postihnutím 

môže posledný ročník svojej školskej dochádzky ukončiť aj učivom nižšieho ročníka.   

– Pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s 

mentálnym postihnutím nie sú určené vzdelávacie štandardy pre jednotlivé ročníky, 

ktoré by bolo nutné splniť pre postup do ďalšieho ročníka.   

– Vyučujúci uplatňuje primeranosť nárokov na základe dispozícií žiaka, ktoré majú 

vplyv na prognózu jeho vývinu s cieľom zlepšovať jeho vedomosti, zručnosti a návyky 

a zvyšovať tým jeho šance na zlepšovanie kvality jeho života.   

  

Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím môžu byť vzdelávaní:   

- v základných školách pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím,   

  

- v špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v základnej škole,   

  

- v triedach základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii (podľa §  

94 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z).   

  

  

Dĺžka výchovy a vzdelávania   

  

Základná škola pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím má deväť ročníkov, s možnosťou zriadenia 

prípravného ročníka.. Vzdelávanie žiaka sa v závislosti od jeho zdravotného stavu môže 

v základnej škole (ktorá je špeciálnou školou alebo v škole bežného typu) predĺžiť až 

do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 18. rok svojho veku (§ 22 ods. 3 zákona 

č. 245/2008 Z. z.). Obsah učiva sa žiakovi, ktorý si vyžaduje predĺženie vzdelávania, sa 

patrične upravuje v individuálnom vzdelávacom programe tak, aby bol primerane 

rozložený. V pedagogickej dokumentácii sa vyznačuje ten postupový ročník, ktorého 

obsah vzdelávania žiak v príslušnom školskom roku plní; rok školskej dochádzky sa 

vyznačí podľa jeho skutočného poradia.   

  

Podmienky prijímania   

  

Do prípravného, resp. 1. ročníka primárneho vzdelávania sa žiak prijíma po dovŕšení 6. 

roku v súlade s § 19 zákona č. 245/2008 Z .z.   

  

 



Vzdelávacie štandardy   

 Pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s 

mentálnym postihnutím nie sú určené vzdelávacie štandardy.  

   

 Rámcové učebné plány platné od 1.9.2021 

vzdelávacia 

oblasť  
vyučovací predmet  

 

PRÍ 
PRA 
VNÝ   

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

Jazyk a 

komunikácia  

slovenský jazyk a literatúra  2   2   2   2   2   5   5   5   5   5   35   

rozvíjanie komunikačných 

schopností a soc. zručností  

8   7   8   8   7   4   4   2   2   2   52   

rozvíjanie grafomotorických 

zručností a písanie  

1   1   1   1   1             5  

Matematika a 

práca s 

informáciami  

matematika  
3*1   3*1   4*1   4*1   4*1  4*1   4*1   4*1   4*1   4*1  38* 

10   

informatika                
1   1   1   3  

Príroda a 

spoločnosť  

vecné učenie    1  1   1               3   

vlastiveda          2  3  3        8  

Človek a 

príroda  

fyzika                 1   1   1   3   

chémia  

  

                  1  1  

biológia                1  1  1  3  

Človek a 

spoločnosť  

dejepis                 1   1   1   3   

geografia                 1   1   1   3   

občianska náuka                 1   1   1   3   

Človek a 

hodnoty  

etická výchova/náboženská 

výchova  
          

1   1   1   1   1   5  

Človek a  

svet práce  
pracovné vyučovanie  

1   2*1  2*1  2*1  2*1  2*1  2*1  2*1  2*1  2*1  19* 

9   

Umenie a 

kultúra  

hudobná výchova  
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   10  

výtvarná výchova  
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   10  

Zdravie a 

pohyb  
telesná  výchova  

2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   20   

  základ  19   20   22   22   22   23   23   24   24   25   224   

  disponibilné hodiny*  1   2   2   2   2   2   2   2   2   2   19   

  spolu  20   22   24   24   24   25   25   26   26   27   243   



 Charakteristika, ciele a kľúčové kompetencie v rámci každého predmetu sú 

totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 

Povinné personálne zabezpečenie   

  

Pedagogickí zamestnanci – spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, – preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré 

využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, 

hodnotení, pozitívnom riadení triedy, – riadia svoje sebarozvíjanie a celoživotné 

vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom raste, ako súčasť kolektívu pedagógov  

sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, 

tímovej práce a kooperatívneho riešenia problémov.   

Asistent učiteľa – pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, ak si to 

vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho 

postihnutia.   

  

Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie   

  

– Učebne (triedy) vybavené viacúčelovým výškovo nastaviteľným nábytkom, s 

priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania,   

– učebne pre jednotlivé vzdelávacie oblasti (predmety) vybavené špeciálnym  

nábytkom, prístrojmi, nástrojmi, pomôckami, technikou, materiálmi,   

– bezpodnetová miestnosť,   

– štruktúrované priestory na individuálne vzdelávanie žiakov s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím,   – priestory 

pre telovýchovné aktivity s bezpečným povrchom, náradím a náčiním,   

– priestory pre prípravné práce učiteľa, priestory na uloženie pomôcok,  

– priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (školský klub detí, záujmové krúžky a 

voľnočasové aktivity) vybavené pracovným a odpočinkovým nábytkom, priestormi 

pre učenie, s pomôckami pre relaxáciu,   

– priestory pre stravovanie rešpektujúce hygienické normy a špecifiká individuálnych 

potrieb žiaka s autizmom alebo ďalšej pervazívnej vývinovej poruchy,  

– priestory pre vedenie školy a potrebných nepedagogických zamestnancov (miestnosť 

riaditeľa, zástupcu, hospodára, výchovného poradcu, liečebného pedagóga, 

školského psychológa a pod.),so zodpovedajúcim technickým vybavením a 

nábytkom, – miestnosť pre uskladnenie učebníc, archív, – priestory pre odkladanie 

odevov a obuvi (šatne),   



– spoločné priestory pre hygienu, vrátane WC, žiakov a žiačky, učiteľov a učiteľky 

vybavené dávkovačmi pre tekuté mydlo, zásobník s dezinfekčným prostriedkom a 

zásobníkmi pre jednorazové utierky,   

– ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy.  

  

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vzdelávaní   

  

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy   zdravé 

prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha, 

dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, 

vetranie, osvetlenie, vykurovanie),   priestor pre ošetrenie úrazu a na krátkodobý 

pobyt zraneného, resp. chorého žiaka, alebo žiaka v čase akútneho zhoršenia jeho 

psychických problémov,    

výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná kontrola 

z hľadiska bezpečnosti,    

lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na rýchlu  

zdravotnú pomoc, linku dôvery, políciu,   zabezpečený vhodný pitný a stravovací režim,   

dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok v škole 

a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou  

V školskom roku 2021/2022 budú špeciálnu triedu pre žiakov s autizmom s mentálnym 

postihnutím navštevovať žiaci zaradení do tretieho a šiesteho ročníka.   

 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

 



Obsah vzdelávania   

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

Čítanie a literárna výchova   

3. ROČNÍK - 1. úroveň   

CIELE   

– Vedieť ukázať na pomenovaný obrázok a jeho časti,   

– vedieť čítať samohlásky,   

– vedieť si vypočuť krátky čítaný text s dejom.   

OBSAH   

Zameriavanie žiakovej pozornosti na predmet, ktorý učiteľ pomenuje a na obrázok, ktorým 

je príslušný predmet znázornený.   

Priraďovanie obrázkov k reálnym predmetom, ktoré jednotlivé obrázky znázorňujú. 

Upevňovanie chápania určenia polohy kresby určitého objektu a jeho častí (hore, dolu, v 

strede...).   

Nácvik čítania samohlások a – á, e – é, i – í, o – ó, u – ú.   

Literárna výchova   

Nácvik napodobňovania rytmizovaného textu, nehovoriaci žiaci iba rytmizovaným 

pohybom rúk – vyťukávaním rytmu dlaňou o podložku, vytlieskavaním.  Počúvanie 

krátkeho príbehu.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, praktický nácvik činností, 

správna orientácia polohy predmetu na ploche podľa priestorových príkazov, správne 

čítanie samohlások 

3. ROČNÍK - 2. úroveň   

CIELE   

– Rozšíriť čítanie písmen o ďalšie spoluhlásky,   

– čítanie slabík,   

– čítanie dvojslabičných slov s otvorenými slabikami,   

– chápať zmysel prečítanej zmysluplnej slabiky, slova.   

 



OBSAH   

Čítanie slabík s upevňovanými písmenami z predchádzajúceho ročníka. Nácvik čítania 

spoluhlások – b, j, s, n, d, z. Spájanie spoluhlások do dvojslabičných slov s otvorenými 

slabikami, podporované grafickým znázornením alebo predvedením príslušného 

predmetu, objektu.   

Literárna výchova   

Počúvanie príbehu s porozumením. Rozvíjanie schopnosti porozumenia deja pomocou 

otázok a ilustrácií.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, praktický nácvik činností, 

správna orientácia polohy predmetu na ploche podľa priestorových príkazov, správne 

čítanie spoluhlások a slabík a dvojslabičných slov 

 

3. ROČNÍK - 3. Úroveň  

 CIELE   

– Osvojiť si ďalšie písmená abecedy,   

– čítať jednoduché vety,   

– vedieť s porozumením prečítať krátky text so slovami, ktoré má žiak zvládnuté izolovane,   

– vedieť analyzovať slovo na hlásky,   

– vedieť sa sústrediť pri počúvaní umeleckého textu,   

– poznať využívanie modulácie hlasu pedagógom (smútok, radosť, hnev).   

OBSAH   

Nácvik čítania písmen abecedy č, š, ž, ď, ť, ň, ľ, g, f, ch. Automatizácia čítania 

nacvičovaných písmen v slabikách. Nácvik čítania slov, v ktorých sa vyskytujú dvojhlásky 

ia, ie, iu. Vytváranie zručnosti plynulého čítania jednoduchých slov zoradených do radu, 

prípadne aj zmysluplných vetných celkov – výpovedí (dvoj- až štvorslovné vety). Nácvik 

čítania s porozumením jednotlivých slov a jednotlivých jednoduchých viet.   

Literárna výchova   

Sústreďovanie pozornosti na čítaný, reprodukovaný alebo dramatizovaný text – príbeh. 

Overovanie porozumenia vypočutého textu prostredníctvom otázok. Nácvik modulácie 

hlasu pri vyjadrení pocitov.  



Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, správne čítanie dvojhlások, 

radu známych slov a vetných celkov, čítanie s porozumením 

 

Čítanie a literárna výchova, gramatika, sloh   

5. ROČNÍK – 1. úroveň   

CIELE    

Vedieť čítať a písať ďalšie písmená abecedy,   vedieť čítať jedno a dvojslabičné slová 

pozostávajúce z nacvičovaných písmen,   podieľať sa na reprodukcii textu – vedieť 

odpovedať na otázky k vypočutému textu alebo  vybrať na jej základe správny obrázok.   

OBSAH   

Čítanie - Opakovanie a utvrdzovanie čítania písmen a slov vyučovaných v 

predchádzajúcom ročníku. - Nácvik čítania písmen b, j, s, n, d, z, vrátane nácviku ich čítania 

v slabikách a slovách. - Čítanie dvojčlenných viet (podstatné meno + činnosť, ktorú nositeľ 

podstatného mena vykonáva) s rozlíšením, či ide o oznam alebo otázku – na otázku vedieť 

odpovedať (áno, nie). - Pre nehovoriacich žiakov – oznam, otázku číta učiteľ, žiak vykoná 

realizáciu pokynu, alebo odpovie na otázku áno, nie.   

Literárna výchova a sloh - Počúvanie čítania krátkeho literárneho útvaru podporeného 

ilustráciami. - Nácvik jednoduchých odpovedí na otázky súvisiace s prečítaným textom. - 

Vyhľadávanie ilustrácií súvisiacich s prečítaným textom. - Vyhľadávanie kľúčových slov 

alebo obrázkov súvisiacich s vypočutým textom podľa učiteľovho napovedania. - 

Samostatný výber a priraďovanie slov k ilustráciám súvisiacich s prečítaným textom.   

Gramatika - Nácvik písania nových písmen zo zložky čítanie. - Opakovanie a utvrdzovanie 

písania písmen a slabík, slov doteraz vyučovaných, ich odpisovaním podľa predpísaného 

vzoru.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, správne čítanie 

spoluhlások, dvojčlenných viet, čítanie s porozumením, vyhľadávanie a priraďovanie 

podľa zadaných inštrukcií 

5. ROČNÍK – 2. úroveň   

CIELE    

Vedieť čítať a písať ďalšie písmená veľkej tlačenej abecedy,   oboznámiť sa s písmenami 

s malou frekvenciou výskytu v bežne využívanej slovnej  zásobe slovenského jazyka,  

vedieť čítať slová s dvojhláskami,   plynule čítať mechanicky nacvičené slová 



každodenného života s ich uvedomelým  porozumením,  vedieť si vypočuť text (krátky 

príbeh, popis) s uvedomelým porozumením.   

 OBSAH   

Čítanie - Nácvik čítania písmen č, š, ţ, ď, ť, ň, ľ, g, f, ch. - Nácvik čítania slov s výskytom 

dvojhlások ia, ie, iu.   

Literárna výchova a sloh - Rozširovanie osobného frekvenčného jazyka o slová s 

písmenami nacvičovanými v tomto ročníku. - Využívanie informačnej hodnoty textu pri 

jeho reprodukcii. - Využívanie rozšíreného osobného frekvenčného slovníka pri tvorbe 

jednoduchých viet – vyjadrenie účelnosti predmetu (Prečo? Načo?), priraďovanie slov – 

podstatných mien k pomenovaniu činnosti, vlastnosti.   

Gramatika - Nácvik písania písmen nacvičovaných v čítaní. - Zapisovanie slabík a 

niektorých jednoduchých slov nacvičovaných na čítaní ich odpisovaním a po ich 

nadiktovaní. - Nácvik správneho používania dĺžňa pri zápise slabík, slov.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, správne čítanie 

spoluhlások, dvojčlenných viet, čítanie s porozumením, vyhľadávanie a priraďovanie 

podľa zadaných inštrukcií 

 

5. ROČNÍK – 3. úroveň   

CIELE    

Pri čítaní správne uplatňovať intonáciu oznamovacej a opytovacej vety,   čítať s 

porozumením,   vedieť rozlíšiť dva literárne útvary – báseň s rýmami a rozprávku,   vedieť 

vyčleniť spomedzi písmen mäkké spoluhlásky,   vedieť v rade slov vyhľadať osobu, zviera, 

vec,   poznať základné gramatické kategórie slov označujúcich osoby, zvieratá a veci -  

podstatných mien: rod a číslo,  vedieť nájsť v texte vlastné meno osoby, zvieraťa,   vedieť 

využiť slovnú zásobu zo svojho frekvenčného slovníka na tvorbu a rozvíjanie viet  pri 

slohu.   

OBSAH   

Čítanie a literárna výchova - Učiť sa čítať s využitím správnej intonácie oznamovaciu a 

opytovaciu vetu. - Nacvičovanie čítania s porozumením. - Reprodukovať obsah textu po 

vlastnom prečítaní na základe otázok a ilustrácií. - Osvojovať si pojmy “rozprávka, báseň“ 

(prípadne doplniť o ďalšie „hádanka, spisovateľ, časopis, článok“) a učiť sa ich správne 

priradiť k príslušným textom.  



 Gramatika - Osvojiť si písanie „i” vnútri slova po mäkkých spoluhláskach. - Učiť sa v 

texte vyhľadávať podstatné mená podľa rodu - pomenovávanie rodov aj slovom „mužský, 

ženský, stredný“ učíme len tých žiakov, ktorí sú schopní to zvládnuť, ostatní žiaci určujú 

rod pomocou ukazovacích zámen „ten, tá, to“. - Učiť sa určiť číslo podstatných mien – žiaci, 

ktorí dokážu použiť prívlastok „jednotné a množné číslo“, môžu tieto prívlastky používať, 

u iných stačí, keď rozlíšia, či slovo označuje len jednu osobu, zviera, vec, alebo viac. - Učiť 

sa vyhľadávať v texte vlastné podstatné mená – mená osôb a zvierat vo vnútri vety (napr. 

podľa veľkého začiatočného písmena).   

Sloh - Tvorenie viet na predložené slová (prípadne podľa ilustrácie ako dodatočnej 

pomôcky). - Písomné dopĺňanie a obmieňanie viet z poskytnutej batérie slov. - Tvorenie 

jednoduchých textov na určitú tému podľa ilustrovaného deja.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, čítanie s porozumením, 

reprodukcia textu, správne písanie i/í po mäkkých spoluhláskach, vyhľadávanie 

podstatných mien v texte, tvorba viet na predložené slová 

 

Čítanie a literárna výchova, gramatika, sloh   

6. ROČNÍK – 1. úroveň   

CIELE   

– Utvrdiť čítanie a písanie písmen naučených v predchádzajúcich ročníkoch,  

– naučiť sa čítať a písať ďalšie písmená abecedy,   

– čítať zmysluplné slabiky a krátke slová s ďalšími, postupne osvojovanými si písmenami,  

– vedieť napísať svoje meno a priezvisko,   

– vedieť sa sústrediť pri počúvaní reprodukovanej rozprávky, príbehu,   

– vedieť vyjadriť správnosť, resp. nesprávnosť konania postáv, resp. svoje pocity („páči sa 

mi, nepáči sa mi“).   

OBSAH   

Čítanie a literárna výchova   

Opakovanie a utvrdzovanie čítania písmen a ich zoskupenia v slabikách a slovách z 

predchádzajúcich ročníkov.   

Oboznámenie sa s čítaním ďalších písmen abecedy: y – ý, h, k, c, r. Automatizácia čítania 

doteraz nacvičených slov v krátkom texte. Nácvik čítania slov s dvojhláskami ia, ie, iu. 



Využívanie interpunkcie zaznamenanej v texte pri nácviku intonácie pri čítaní – bodka, 

otáznik. Učiť sa spoznávať zo slov a modulácie hlasu pocity – radosť, hnev, smútok. Na 

základe konania postáv rozlišovať dobro a zlo.   

Gramatika   

Opakovanie a utvrdzovanie písania písmen a slov nacvičených v predchádzajúcich 

ročníkoch. Nácvik písania ďalších písmen abecedy.   

Sloh   

Učiť sa rozlíšiť, ktoré obrázky z ponúknutého súboru súvisia s vypočutým textom 

(príbehom) a ktoré s ním nesúvisia. Učiť sa napísať svoje meno s priezviskom a adresu 

bydliska (aj s ulicou a číslom domu).  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, správne čítanie slov 

s dvojhláskami, opakovanie známych písmen abecedy, správne napísať meno, 

priezvisko, adresu bydliska 

 

6. ROČNÍK – 2. úroveň   

CIELE   

– Rozšíriť osobný frekvenčný slovník pre čítanie,   

– oboznámiť žiaka s písmenami „ŕ, ĺ“ a spoluhláskovými skupinami vo fonémach „dz, dž”,   

– vedieť napísať vlastné mená osôb s veľkým začiatočným písmenom,   

– vedieť udržať pozornosť pri počúvaní reprodukovaného textu v predĺženom čase,   

– vedieť napísať svoje meno s priezviskom a adresu bydliska,   

– vedieť napísať meno a priezvisko svojej matky a otca,   

– vedieť vymenovať postavy z príbehy.   

OBSAH   

Čítanie a literárna výchova   

Opakovanie čítania doteraz naučených písmen. Opakovanie čítania známych slov 

(nachádzajúcich sa v osobnom frekvenčnom slovníku). Nácvik čítania textu, spojený s 

rozširovaním osobného frekvenčného slovníka z oblasti podľa záujmov žiaka. Počúvanie 

umeleckého textu – rozprávky, veršované príbehy, v učiteľovom podaní aj v 

reprodukovanej podobe. Tvorenie odpovedí k otázkam z textu prečítaného učiteľom – 



vymenovať postavy z príbehu, vedieť povedať, ktorá osoba (zvieratko) čo robilo, vyjadriť 

spoznanie rozlíšenie dobra a zla, správnosti a nesprávnosti konania postáv a vyjadriť vlastné 

pocity („čo sa mi páči, nepáči.”).   

Gramatika   

Nácvik písania nových písmen nacvičovaných v zložke čítanie. Nácvik a upevňovanie 

písania vlastných mien osôb s veľkým začiatočným písmenom s predlohou (ak žiak 

nepoužíva pri písaní iba veľké tlačené písmená). Písanie bez písomnej predlohy – 

pomenovanie javov a predmetov podľa jednoduchých ilustrácií a ich zaznamenanie slovom.   

Sloh   

Nácvik a upevňovanie napísania svojho mena, priezviska, adresy (bez predlohy). Nácvik a 

upevňovanie napísania mena a priezviska matky, otca, prípadne súrodencov, svojej 

učiteľky, názov školy a pod. (s predlohou).  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, čítanie s porozumením, 

správne rozlíšiť dobro/zlo, písanie nových písmen, správny zápis mena, priezviska 

a adresy bydliska  

 

6. ROČNÍK – 3. úroveň   

CIELE   

– Naučiť sa poradie foném v slovenskej abecede,   

– vedieť rozlíšiť rod a číslo podstatných mien,   

– vedieť rozlíšiť životnosť podstatných mien mužského rodu,   

– vedieť vyhľadať sloveso v rade slov,   

– vedieť určiť zmenu významu oznámenia pri zmene predložky pri slove,   

– vedieť použiť osobné zámeno namiesto podstatného mena.   

OBSAH   

Čítanie a literárna výchova   

Zlepšovanie plynulosti čítania a intonácie oznamovacích a opytovacích viet. Čítanie s 

porozumením – nacvičovať zapamätanie si obsahu prečítaného textu – podľa kontrolných 

otázok. Zoznamovanie sa s detskými literárnymi dielami prostredníctvom nahrávok a 



televíznych a rozhlasových relácií (ľudové rozprávky, príbehy z prírody, príbehy o deťoch... 

– žáner sa určuje podľa záujmov žiaka).   

Gramatika   

Nácvik slovenskej abecedy spamäti v nasledovnom poradí (bez písmen s dĺžňami): A B C 

Č //D Ď E F //G H CH I //J K L M //N Ň O P //Q R S Š //T Ť U V //W X Y Z Ž (pozri 

proces). Oboznámiť sa s obojakými spoluhláskami „b, p, m” a s významom ich 

pomenovania („obojaké“ = po nich sa v niektorých slovách píše „mäkké i“ a v iných „tvrdé 

y“ – naučíme sa, v ktorých slovách treba napísať vždy „tvrdé y“ – z vybraných slov po „b, 

p, m“, vyberieme len tie, s ktorými sa žiak najčastejšie stretáva). Nácvik vyhľadania slovesa 

v rade slov. Oboznamovanie žiakov so zmenou významu na základe zmeny predložky - 

ilustrovať obrázkami (príklad: „Mačička je pod stolom.“ - keď zameníme kartičku s 

predložkou za inú, zmeníme aj umiestnenie mačky napr. m. je NA stole, ... PRI stole, deti 

idú DO mesta (tvárou k mestu), deti idú Z mesta (chrbtom k mestu...), deti sú V meste a 

pod. Nacvičovanie osobných zámen v nominatíve - ja, ty, on, ona, my, vy, oni (ony) ako 

ich náhrady za podstatné mená označujúce osoby (zámeno „ono“ vzhľadom na jeho 

zriedkavé využívanie v bežnom jazyku nie je potrebné preberať).   

Sloh   

Nácvik správnej štylizácie viet – v poradí: Kto/čo robí (t. j. na prvom mieste stojí „kto“ 

alebo „čo“, na druhom „čo robí“ = podmet s prísudkom (názvy vetných členov 

nepoužívame), príklad: „Chlapec píše.“ - vetu možno ďalej rozvíjať po položení otázky 

„Aký?“ – „Malý chlapec píše“.; „Ako?“ – „Chlapec pekne píše.“. Určovanie správneho 

poradia slov vo vetách uvedeného typu. Formulovanie jednoduchých viet - písomných 

odpovedí na otázky. Rozprávanie krátkeho príbehu podľa série obrázkov.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, čítanie s porozumením, 

abeceda spamäti, vyhľadávanie slovies a zámen, správna štylizácia viet, rozprávanie 

podľa obrázkov  

 

ROZVÍJANIE  KOMUNIKAČNÝCH  SCHOPNOSTÍ  A 

SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ  

3. ROČNÍK - 1. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, praktický nácvik činností, 

dialóg, konštrukčné úlohy, interpersonálna interakcia s využitím sociálnych rutín 

 



3. ROČNÍK - 2. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, praktický nácvik činností, 

dialóg, konštrukčné úlohy, interpersonálna interakcia s využitím sociálnych rutín 

 

3. ROČNÍK - 3. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, praktický nácvik činností, 

dialóg, konštrukčné úlohy, interpersonálna interakcia s využitím sociálnych rutín 

 

5. ROČNÍK - 1. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, praktický nácvik činností, 

dialóg, interpersonálna interakcia s využitím sociálnych rutín, zvládnutie modelových 

situácií na verbálne vyjadrenie konkrétnych sociálnych potrieb 

 

5. ROČNÍK - 2. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, praktický nácvik činností, 

dialóg, interpersonálna interakcia s využitím sociálnych rutín, zvládnutie modelových 

situácií na verbálne vyjadrenie konkrétnych sociálnych potrieb 

 

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, praktický nácvik činností, 

dialóg, interpersonálna interakcia s využitím sociálnych rutín, zvládnutie modelových 

situácií na verbálne vyjadrenie konkrétnych sociálnych potrieb 

  

  



5. ROČNÍK - 3. úroveň   

CIELE   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, praktický nácvik činností, 

dialóg, interpersonálna interakcia s využitím sociálnych rutín, zvládnutie modelových 

situácií na verbálne vyjadrenie konkrétnych sociálnych potrieb, predstavenie seba  

6. ROČNÍK – 1. úroveň 

 

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

 

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, praktický nácvik činností, 

dialóg, interpersonálna interakcia s využitím sociálnych rutín, zvládnutie modelových 

situácií na verbálne vyjadrenie konkrétnych sociálnych potrieb, predstavenie seba  

6. ROČNÍK - 2. úroveň   

  

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

 

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, praktický nácvik činností, 

dialóg, interpersonálna interakcia s využitím sociálnych rutín, zvládnutie modelových 

situácií na verbálne vyjadrenie konkrétnych sociálnych potrieb, predstavenie seba  

 

6. ROČNÍK - 3. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

 

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, praktický nácvik činností, 

dialóg, interpersonálna interakcia s využitím sociálnych rutín, zvládnutie modelových 

situácií na verbálne vyjadrenie konkrétnych sociálnych potrieb, predstavenie seba  

 

  

 



ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ A PÍSANIE  

3. ROČNÍK - 1. úroveň    

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

 

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, praktický nácvik činností 

– obkresľovanie podľa príslušnej predlohy, dodržiavanie písania správneho tvaru písmen   

3. ROČNÍK - 2. úroveň   

 

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

 

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, praktický nácvik činností 

– obkresľovanie podľa príslušnej predlohy, dodržiavanie písania správneho tvaru písmen, 

správna orientácia na liste v zošite   

 

3. ROČNÍK - 3. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

 

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, praktický nácvik činností 

– obkresľovanie podľa príslušnej predlohy, dodržiavanie písania správneho tvaru písmen, 

správna orientácia na liste v zošite   

VECNÉ UČENIE  

3. ROČNÍK – 1. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: samostatné vypracovanie PL, aktivita na hodine, 

praktický nácvik činností, dialóg. 

 

3.ROČNÍK – 2. úroveň   

CIELE   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: samostatné vypracovanie PL, aktivita na hodine, 

praktický nácvik činností, dialóg. 



3. ROČNÍK – 3. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: samostatné vypracovanie PL, aktivita na hodine, 

praktický nácvik činností, dialóg, práca na interaktívnej tabuli, Alf 

 

VLASTIVEDA  

5. ROČNÍK – 1. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: samostatné vypracovanie PL, aktivita na hodine, 

praktický nácvik činností, dialóg, práca na interaktívnej tabuli, Alf 

5. ROČNÍK – 2. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: samostatné vypracovanie PL, aktivita na hodine, 

praktický nácvik činností, dialóg, práca na interaktívnej tabuli, Alf 

5. ROČNÍK – 3. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: samostatné vypracovanie PL, aktivita na hodine, 

praktický nácvik činností, dialóg, práca na interaktívnej tabuli, Alf, samostatné rozprávanie, 

resp. opis obrázka, udalosti 

 

6. ROČNÍK – 1. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: samostatné vypracovanie PL, aktivita na hodine, 

praktický nácvik činností, dialóg, práca na interaktívnej tabuli, Alf, samostatné rozprávanie, 

resp. opis obrázka, udalosti 

 

6. ROČNÍK – 2. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  



 

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: samostatné vypracovanie PL, aktivita na hodine, 

praktický nácvik činností, dialóg, práca na interaktívnej tabuli, Alf, samostatné rozprávanie, 

resp. opis obrázka, udalosti 

 

6. ROČNÍK – 3. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: samostatné vypracovanie PL, aktivita na hodine, 

praktický nácvik činností, dialóg, práca na interaktívnej tabuli, Alf, samostatné rozprávanie, 

resp. opis obrázka, udalosti 

 

ETICKÁ VÝCHOVA  

5. ROČNÍK   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

 

Hodnotenie - Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. 

Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností 

a schopností. Nehodnotíme to, čo žiak nevie, ale vyzdvihujeme čo sa mu darí, čo zvládol.  

Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotiť. V danom predmete sú žiaci priebežne 

hodnotení podľa svojich aktivít, snahy, tvorivosti a samostatnosti. Žiakov postupne 

vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Hodnotenie má v prvom 

rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. Učiteľ musí pri 

hodnotení zohľadniť osobitosti každého žiaka. Hodnotiť na vysvedčení budeme slovom 

absolvoval / neabsolvoval. 

 

6. ROČNÍK   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

 

Hodnotenie - Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. 

Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností 

a schopností. Nehodnotíme to, čo žiak nevie, ale vyzdvihujeme čo sa mu darí, čo zvládol.  

Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotiť. V danom predmete sú žiaci priebežne 

hodnotení podľa svojich aktivít, snahy, tvorivosti a samostatnosti. Žiakov postupne 



vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Hodnotenie má v prvom 

rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. Učiteľ musí pri 

hodnotení zohľadniť osobitosti každého žiaka. Hodnotiť na vysvedčení budeme slovom 

absolvoval / neabsolvoval. 

 

MATEMATIKA  

3. ROČNÍK - 1. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, vedieť napísať číslo 3, 

priraďovanie predmetov k číslu a opačne, práca s predmetmi podľa zadaných inštrukcií 

3. ROČNÍK - 2. Úroveň  

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, číselný rad do 5, vrátene 

čísla 0, priraďovanie predmetov k číslu a opačne, práca s predmetmi podľa zadaných 

inštrukcií, oboznámenie sa s eurami a platením 

3. ROČNÍK - 3. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, číselný rad do 20, vzťahy 

väčší/menší, sčítavane/odčítavanie do 20, zvládnutie jednoduchých slovných úloh, 

úsečka – práca s pomôckami na rysovanie a rysovanie  

5. ROČNÍK - 1. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, číselný rad do 5, vrátene 

čísla 0, priraďovanie predmetov k číslu a opačne, práca s predmetmi podľa zadaných 

inštrukcií, oboznámenie sa s eurami a platením 

 

5. ROČNÍK - 2. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, číselný rad do 5, vrátene 

čísla 0, priraďovanie predmetov k číslu a opačne, práca s predmetmi podľa zadaných 

inštrukcií, oboznámenie sa s eurami a platením 



5. ROČNÍK - 3. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, číselný rad do 100, 1000, 

násobenie a delenie v obore do 60, premena jednotiek dĺžky, úsečky – ich súčet a rozdiel, 

práca s rysovacími pomôckami a rysovanie 

 

6. ROČNÍK - 1. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, číselný rad do 6, kreslenie 

geometrických tvarov podľa predlohy, vedieť identifikovať tvar gule 

 

6. ROČNÍK - 2. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, číselný rad do 20, vzťahy 

väčší/menší, sčítavane/odčítavanie do 20, zvládnutie jednoduchých slovných úloh, 

poznať geometrické tvary – kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník, platidlo – euro, centy  

 

6. ROČNÍK - 3. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude priebežne: aktivita na hodine, číselný rad do 100, 1000, 

10 000, násobenie a delenie v obore do 100,  jednotky času a dĺžky, úsečky – ich súčet 

a rozdiel, práca s rysovacími pomôckami a rysovanie 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE  

3. ROČNÍK - 1. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

Hodnotenie – Predmet Pracovné vyučovanie sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme 

hodnotiť slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, 



založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia 

bude individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

3. ROČNÍK - 2. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

Hodnotenie – Predmet Pracovné vyučovanie sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme 

hodnotiť slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, 

založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia 

bude individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

3. ROČNÍK - 3. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

Hodnotenie – Predmet Pracovné vyučovanie sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme 

hodnotiť slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, 

založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia 

bude individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

 5. ROČNÍK - 1. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

Hodnotenie – Predmet Pracovné vyučovanie sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme 

hodnotiť slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, 

založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia 

bude individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

5. ROČNÍK - 2. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

Hodnotenie – Predmet Pracovné vyučovanie sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme 

hodnotiť slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, 

založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia 

bude individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 



5. ROČNÍK - 3. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

hodnotiť slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, 

založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia 

bude individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

  

6. ROČNÍK - 1. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom.  

Hodnotenie – Predmet Pracovné vyučovanie sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme 

hodnotiť slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, 

založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia 

bude individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

6. ROČNÍK - 2. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

Hodnotenie – Predmet Pracovné vyučovanie sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme 

hodnotiť slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, 

založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia 

bude individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

6. ROČNÍK - 3. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

Hodnotenie – Predmet Pracovné vyučovanie sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme 

hodnotiť slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, 

založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia 

bude individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

  

 



VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

3. ROČNÍK – 1. úroveň   

CIELE   

– Upevňovať už nadobudnuté zručnosti, – rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, – rozvíjať 

koordinovaný pohyb rúk, uchopenie a pustenie predmetu, – rozvíjať koordináciu oko - ruka, 

– rozvíjať uchopenie s pinzetou, – rozvíjať senzomotorickú koordináciu, – rozvíjať 

percepciu, – rozvíjať lateralitu, – rozvíjať priestorovú orientáciu, – rozvíjať kooperáciu pri 

spoločných výtvarných aktivitách.   

OBSAH   

Kresba (mäkká ceruza, fixka, rudka, suchý pastel, voskový pastel) - Voľné kreslenie - čiary, 

oblúky, kruhy, vlnovky veľkým aj malým pohybom. Správne držanie ceruzky, 

vygumovanie kazu, strúhanie ceruzky. Maľba (štetec, drievko, tampón, temperové farby, 

akvarelové farby) - Ukladať farby štetcom na plochu papiera, prerušovať ťahy štetca - 

bodky, škvrny, čiary. Modelovanie (hlina, cesto, modurit, plastelína) - Poznávanie 

základných vlastnosti modelovacích materiálov stláčaním, miesením, vaľkaním, 

vyťahovaním. - Používanie štipcov pri modelovaní. - Vytváranie objemu – modelovanie 

jednoduchých tvarov, napr. z ušúľaného valčeka pečivo, ovocie, atď.  

 

3. ROČNÍK – 2. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

3. ROČNÍK – 3. roveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 



prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

5. ROČNÍK – 1. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

5. ROČNÍK – 2. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

5. ROČNÍK – 3. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

 6. ROČNÍK – 1. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 



princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

6. ROČNÍK – 2. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

6. ROČNÍK – 3. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA  

3. ROČNÍK   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

5. ROČNÍK   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 



 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

 

6. ROČNÍK   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

TELESNÁ VÝCHOVA  

3. ROČNÍK – 1. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

3. ROČNÍK – 2. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  



 

3. ROČNÍK – 3. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

5. ROČNÍK – 1. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

5. ROČNÍK – 2. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

5. ROČNÍK – 3. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 



prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

  

6. ROČNÍK – 1. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

 6. ROČNÍK – 2. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

6. ROČNÍK – 3. úroveň   

Charakteristika, ciele a obsah predmetu sú totožné so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Hodnotenie – Predmet Výtvarná výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení budeme hodnotiť 

slovom absolvoval/neabsolvoval. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na 

princípe individuálneho prístupu k osobnosti, hodnotí sa proces výtvarnej činnosti, 

prejavená aktivita a úsilie žiaka, nie výsledok činnosti.  Hlavným kritériom hodnotenia bude 

individuálne zlepšenie pracovných zručností, psychomotorických schopností.  

 

  

   

  


