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Charakteristika školy 

Vzdelávací program  Praktickej školy 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. 

Praktická škola je zriadená od šk. roku 2006/2007. Odborné zameranie praktickej školy sú pomocné práce 

v kuchyni. Je to denná forma štúdia a dĺžka štúdia je 3 roky. Škola zabezpečuje vyučovanie v oblasti teoretickej 

a  praktickej. Praktická škola je vybavená modernou didaktickou a IKT technikou. Poskytuje možnosť fyzicky a 

psychicky dospieť žiakom  tak, aby mohli samostatne žiť v domácom  prostredí alebo v chránenom bývaní a 

pracovať v chránenom pracovisku. Vyučovanie prebieha pod vedením  skúsených špeciálnych pedagógov a 

odborných pracovníkov. 

Pod riaditeľstvom Spojenej školy  sú zahrnuté tieto organizačné zložky:  

 Špeciálna základná škola 

 Praktická škola 

 Základná škola pri zdravotníckom zariadení 

 Odborné učilište 

a súčasti školy:  

 CŠPP 

 školská jedáleň 

 školský klub 

 

Sídlo školy je lokalizované v troch budovách na uliciach J.Fabiniho 2, 3 a Hviezdoslavovej  25 v Spišskej Novej 

Vsi. Školu navštevujú žiaci zo Spišskej Novej Vsi, prímestských častí a niektorých blízkych obcí. 

 

Praktická škola má zriadenú  1  triedu s počtom žiakov 9. 

 

Žiaci majú možnosť využívať služby fyzioterapie,  CŠPP, školskej jedálne. Zriadené sú odborné učebne IKT, 

knižnica, kuchynka, školské dielne, telocvičňa, rehabilitačná miestnosť. K dispozícii sú kabinetné 

zbierky, školská záhrada. V školskom roku 2012/2013 sme začali s vybudovaním školského ihriska, ktorého 

ukončenia plánujeme v školskom roku 2013/2014. 

Vybavenie školy je v súlade s potrebami hygieny a bezpečnosti. V školskom roku 2012/2013 bola spustená do 

prevádzky multifunkčná miestnosť. Naďalej prebieha rekonštrukcia školy – vytvorenie  priestorov pre šatňové 

skrinky. Škola vytvára bezbariérový prístup pre telesne postihnutých žiakov ( úprava vstupov, bezbariérové 

WC). 

Na škole je mimoškolská činnosť realizovaná v záujmových útvaroch. Školské aktivity organizované  

pedagógmi v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prispievajú k prehlbovaniu vedomostnej úrovne žiakov. 

Bohatá je projektová činnosť a organizovanie súťaží v rámci krajského a celoštátneho kola. 

Pedagogická a odborná spôsobilosť, schopnosti a skúseností učiteľov sú stavebným kameňom kvalitného 

vzdelávania.  Náš pedagogický zbor má kvalifikovaných odborne spôsobilých učiteľov.  Tvoria ho špeciálni 

pedagógovia, asistenti pedagóga, výchovný poradca, koordinátor protidrogovej prevencie, koordinátor pre 

enviromentálnu a dopravnú výchovu, psychológ, logopéd,  špeciálny pedagóg. 

Pedagógovia vytvárajú prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT, rozvíjajú 

komunikačné a personálne schopnosti žiakov. Kladú dôraz na  rozvoj vzťahu žiakov k manuálnej práci najmä na 

samostatnosť a sebaobsluhu, praktické a manuálne zručnosti ako aj na čitateľskú gramotnosť a naratívne 

zručnosti. 
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Vo výchove využívajú témy globálneho vzdelávania s cieľom odstraňovať všetky prejavy šikanovania, rasizmu, 

antisemitizmu, xenofóbie a na posilňovanie tolerancie a prevencie.  

 

Vytvárame podmienky pre sústavné prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie odbornej a pedagogickej 

spôsobilosti pedagogických pracovníkov, v súlade s najnovšími progresívnymi poznatkami, spoločenskými 

potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe.  

Ide o vzdelávanie, ktoré umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa 

alebo uspokojiť svoje záujmy alebo ktorým sa pripravuje na získanie stupňa vzdelania v školskom systéme.  
Dôraz kladieme na kontinuálne vzdelávanie  ako neustály proces, ktorý zahŕňa všetky dimenzie rozvoja 

osobnosti učiteľa a jeho profesijných kompetencií. Súčasne vytvára osobnostné predpoklady a vnútornú 

motiváciu k celoživotnej spôsobilosti využívať formálne, neformálne a neinštitucionálne príležitosti na  tvorivé 

zdokonaľovanie kvality výkonu povolania a edukácie žiakov. 

 

Stratégia školy a vymedzenie jej cieľov 

Základnou myšlienkou stratégie Praktickej školy, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves je snaha 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.  

 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, 

 podpora koncepcie kariérneho vzdelávania pedagógov, 

 zlepšovanie úlohy a statusu učiteľov, ich     profesijného a osobnostného rastu, 

 skvalitnenie spolupráce s rodičmi a verejnosťou  a ostatnými praktickými školami na princípoch 

partnerstva. 

 

Ciele strednodobého charakteru 

 
 Uplatňovanie moderných vyučovacích stratégií založených na zážitkovom učení s orientáciou na 

regionálnu výchovu, 

 zníženie frontálneho spôsobu vyučovania na najmenšiu mieru, 

 zlepšenie jazykovej prípravy žiakov s dôrazom na  kvalitu ústneho a písomného prejavu, 

 podpora doplnkovej formy vzdelávania,   

 zintenzívnenie práce s rodinou, náležitú pozornosť venovať výchove k rodičovstvu ( včasné tehotenstvá 

žiačok), 

 venovať  sa prevencii a riešeniu šikanovania,  

 vplývať na zlepšenie  školskej dochádzky žiakov a ich pravidelnú prípravu. 
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Ciele krátkodobého charakteru: 

 
 Skvalitňovať edukačný proces ( tvorivosť, humanistický prístup, inovačné metódy), 

 podporovať vyučovacie stratégie, metódy a postupy založené na skúsenostiach zo života - interaktívne 

zážitkové učenie (sa), projektové vyučovanie a ďalšie, 

 udržať a zlepšovať vyučovacie výsledky v  predmetoch všeobecnovzdelávacích, 

 podporovať doplnkové formy vzdelávania a záujmovú činnosť,   

 upriamiť pozornosť na rozvoj komunikačných zručností žiakov s  dôrazom na  kvalitu ústneho 

a písomného prejavu, 

 medializovať činnosť školy a prácu pedagógov, 

 prijímať účinné opatrenia na povzbudenie pravidelnej školskej dochádzky a zabezpečenie prevencie 

pred sociálno-patologickými javmi. 

Podpora ďalšieho vzdelávania žiakov, aktívna profesionálna príprava. Nasmerovanie profesionálnej orientácie na 

štúdium v praktickej škole a odbornom učilišti. 

 

Školský stupeň vzdelávania 

Absolvovaním vzdelávacieho programu praktickej školy podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona 245/2008 Z. z., získa 

žiak nižšie stredné vzdelanie. Dokladom  o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou                

ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie, ktoré je súčasťou základného vzdelania. 

Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania, vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 

Príprava v praktickej škole trvá najviac tri roky. V každom ročníku žiaci dostavajú vysvedčenie. Hodnotenie   je 

slovné. Školský  vzdelávací program praktickej školy sa ukončuje celkovým zhodnotením manuálnych zručností 

žiaka v rozsahu učiva určeného školským vzdelávacím programom. Dokladom o získanom vzdelaní je záverečné 

vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať 

 

Stupeň dosiahnutého vzdelania na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie: 

„Žiak/žiačka získal/získala nižšie stredné vzdelanie.“ 

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 riaditeľ školy. 

Zameranie a profilácia školy 

Praktická škola sa výberom voliteľného predmetu profilovala na  pomocné práce v kuchyni, zohľadňujúc 

špecifické podmienky školy. 

Hlavným cieľom nižšieho stredného vzdelania je poskytnúť žiakom možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, 

aby mohli čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí, alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom 

pracovisku.  Pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane 

prác v domácnosti.  Zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých 

pracovných činnosti spravidla pod dohľadom inej osoby. Naučiť ich získané vedomostí využívať v praktickom 

živote. Rozvíjať základné myšlienkové postupy žiakov, ich pamäť a schopnosť sústredenia,  podporovať 

osvojovanie všeobecných princípov a javov a situácií, ako aj bežných zručností pre prácu s informáciami,  



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

podporovať poznanie žiakov lepšieho chápania sveta, v ktorom žijú a nevyhnutnosť udržateľného rozvoja,  viesť 

k porozumeniu základných postupov a nástrojov a rozvíjať zručnosti pri ich aplikácii,  rozvíjať osvojenie si 

základných poznatkov, pracovných postupov a nástrojov potrebných pre výkon povolania na trhu práce. 

 

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 profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli 

vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách. 

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 pomocné práce v určitom 

odbore pod dohľadom zodpovednej osoby. 

Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov: 

 na život v rodine - na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti,  

 zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu pomocné práce v kuchyni tak, aby mohli 

vykonávať zmysluplnú prácu a podľa možnosti uplatniť sa v štátnom i v súkromnom sektore, ako 

pomocní pracovníci v stravovacích zariadeniach,  

 používať čistiace a  dezinfekčné prípravky, 

 udržiavať čistotu a poriadok v kuchyni, 

 odkladať pracovné nástroje na miesto, 

 umývať a utierať použitý riad, príbory, hrnce, kuchynské roboty, 

 organizovať prácu a dodržiavať bezpečnostné  a hygienické predpisy, 

 pripraviť stôl pre hostí a bežné stravovanie,  

 na zvládnutie za pomoci, jednoduché základy práce s počítačom, základné práce s písomnosťami. 

 

Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym  postihnutí v 

kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu, základnú školu alebo 

povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. 

Do praktickej školy sa prijímajú 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.  

Vyučovací čas žiaka je v 1., 2. a 3. ročníku minimálne 26 hodín týždenne. Vzdelávanie žiakov je členené do 

jednotlivých ročníkov. Obsah vzdelávania prebieha v jednotlivých ročníkoch na vyučovacích hodinách a je 

určený rámcovými učebnými osnovami vyučovacích predmetov alebo modulov. Ak zdravotné znevýhodnenie 

neumožňuje vzdelávanie žiaka podľa vypracovaného učebného plánu, žiak sa vzdeláva podľa individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. 

 

Vzdelávacie oblasti 

 

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu celkového vzdelávania. 

Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. Vo vzdelávacom programe pre praktickú školu je obsah 

vzdelávacích oblastí rozčlenený do vybraných učebných predmetov. Škola si môže do týchto vzdelávacích 

oblastí doplniť ďalšie predmety. Obsah vzdelávania v praktickej škole tvorí učivo povinných a voliteľných 

predmetov. Medzi všeobecnovzdelávacie predmety je zaradený slovenský jazyk a literatúra, matematika, 

výchova k mravnosti a k občianstvu, výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná výchova. Odborno-praktické 

predmety: rodinná výchova, zdravotná výchova, ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce a 
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údržba domácnosti - sú zamerané ako príprava na rodinný život. Praktická škola sa výberom jednotlivých 

voliteľných predmetov profiluje podľa podmienok školy, zohľadňujúc špecifické podmienky regiónu. 

Profilujúcim predmetom môže byť ktorýkoľvek z voliteľných predmetov, ich kombinácia alebo iné predmety, 

zamerané na jednoduché pracovné činnosti vykonávané v chránených pracoviskách daného regiónu. Pre 

nezručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B, ktorí nemajú predpoklady 

pracovať v chránenom pracovisku, môže sa ako voliteľný profilujúci predmet zaviesť predmet "Domáce práce a 

údržba domácnosti", ktorý ich pripraví na sebestačnejší život v chránenom bývaní. 

 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ 

 

PREDMETY 

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA 

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

VÝCHOVA K MRAVNOSTI 

A OBČIANSTVU 

 

UMENIE A KULTÚRA 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ VÝCHOVA 

 

 

 

ODBORNO-PRAKTICKÉ PREDMETY 

RODINNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA 

RUČNÉ PRÁCE A ŠITIE 

PRÍPRAVA JEDÁL A VÝŽIVA 

DOMÁCE PRÁCE A ÚDRŽBA 

DOMÁCNOSTI 

 

 

 

 

VOLITEĽNÉ PREDMETY 

STAROSTLIVOSŤ O STARÝCH  CHORÝCH 

PESTOVATEĽSKÉ PRÁCE 

POMOCNÉ PRÁCE V KUCHYNI 

REMESELNÉ PRÁCE 
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Charakteristika vzdelávacích oblastí 
 

Jazyk a komunikácia 

V jazykovej časti vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia je určujúcim cieľom rozvoj komunikačných 

schopností žiakov. Zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou pomocou spisovného jazyka. Nácvik 

bežnej spoločenskej konverzácie, rozširovanie a obohacovanie slovnej zásoby a skvalitnenie reči žiakov. 

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

ktoré budú v živote potrebovať s pomocou osoby za nich zodpovednej. V literárnej výchove je určujúcim cieľom 

rozvoj schopností žiaka poznávať svet, rozvojom čitateľských schopností, záujmom o čítanie zábavnej literatúry, 

časopisov, náučnej literatúry. Vytvorenie kladného vzťahu k divadlu, filmu, rozhlasu a televízii. 

 

Matematika a práca s informáciami 

Cieľom vzdelávania je osvojenie si matematických vedomostí, zručností a návykov, ktoré umožnia žiakom riešiť 

potrebné praktické úlohy matematického charakteru, s ktorými sa stretnú v živote. Postupné osvojenie si 

numerácie v obore do 20, 100,1000. Porovnanie čísel, sčítavanie, odčítavanie. Základy násobenia s využitím 

kalkulačky. Práca s peniazmi. Poznávanie bankoviek, mincí. Kupovanie a vydávanie peňazí. Zoznámenie sa 

s jednotkami dĺžky, hmotnosti, objemu a času. V geometrii zoznámenie sa so základnými pomôckami, meranie 

dĺžok, rysovanie kružnice. Poznávanie rovinných a priestorových útvarov. Využitie IKT. Zoznámenie sa s 

počítačom a jeho využitím aj v iných predmetoch a v každodennom živote.  

 

Človek a spoločnosť 

Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaží uchovať tradičné hodnoty našej spoločnosti, viesť k 

vnímaniu vlastenectva a národnej hrdosti v kontexte európanstva a multikulturalizmu. Cieľom je poskytnúť 

žiakom základné vedomosti o fungovaní demokratickej spoločnosti, právach a povinnostiach občanov. 

Výchovná zložka je zameraná na vytváranie humánnych vzťahoch medzi ľuďmi, v rodine, na pracovisku. 

Utváranie trvalého záujmu žiakov o sebakontrolovanie a rozvíjanie individuálnych kvalít.  

 

Umenie a kultúra 

Cieľom vzdelávacej oblasti je výchova citlivého a vnímavého človeka. Estetická kultivácia žiaka, osvojenie si 

dobrého vkusu. Schopnosť uvedomovať si krásu okolo seba, v prírode, v umení. Zoznámenie sa s výtvarným a 

hudobným umením. Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety výtvarná výchova a hudobná výchova. Vo  

výtvarnej činnosti si žiaci zdokonaľujú svoj výtvarný prejav kreslením, maľovaním a prácou s rôznymi 

materiálmi. Postupne získavajú citlivosť k farbám a tvarom. V hudobnej výchove si žiaci vytvárajú kladný vzťah 

k hudbe prostredníctvom piesní rôzneho hudobného žánru. Poznávanie základných hudobných nástrojov. 

Využívanie Orffových nástrojov v hudobno – pohybových činnostiach.  

 

Zdravie a pohyb 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti o 

svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Dôraz v tejto vzdelávacej oblasti je kladený na základné 

informácie súvisiace so zdravým spôsobom života. Cieľom telesnej výchovy je prostredníctvom pohybových 

aktivít podporiť socializáciu každého žiaka v rámci jeho individuálnych možností, prispievať k pohybovému a 

športovému rozvoju žiakov. 

 

Odborno-praktické predmety 

Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre výchovu k zdravému životnému štýlu a  zodpovednosti za svoj život. 

Získanie a zlepšenie základných zručností potrebných pre rodinný život a pre prácu v chránených dielňach. 

Dodržiavanie zásad bezpečnosti a hygieny v jednotlivých oblastiach. Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné 

predmety: rodinná výchova, zdravotná výchova, ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce 

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

a zodpovednej úlohy a vzájomnej pomoci v rodine. Poskytuje žiakom základné vedomosti o funkciách rodiny a 

umožňuje získať zručnosti potrebné pre rodinný život. Predpokladom je využitie netradičných foriem 
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vyučovania, uplatnenie nácviku praktických zručností, situačných hier, ako aj využitie vlastných skúseností 

žiakov.  

Cieľom vyučovacieho predmetu zdravotná výchova je poznanie vlastného tela a vytvorenie správneho vzťahu k 

ochrane osobného zdravia a zdravia ostatných členov rodiny. Prevládajúcou formou vyučovacieho predmetu je 

aktívna starostlivosť o zdravie, praktické cvičenia, besedy a návštevy zdravotných zariadení.  

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

oblasti odievania a módy, ručných prác a údržby odevov. Nadobudnuté zručnosti majú žiaci využiť v 

domácnosti. Žiaci sa oboznámia so základnými poznatkami o odevných materiáloch, o základnej údržbe a 

úprave odevov. Získajú základné zručnosti v oblasti ručného šitia, prípadne háčkovania a pletenia, a to podľa ich 

individuálnych schopností. 

Vyučovací predmet príprava jedál a výživa je zameraný na získavanie vedomostí a zručností pri príprave jedál. 

Žiaci sa naučia organizovať si prácu, dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy, správne stolovať a vedieť 

využívať návod v kuchárskych knihách, časopisoch, na obaloch potravinárskych výrobkov. Získať praktické 

zručnosti pri príprave jednoduchých jedál teplej a studenej kuchyne.  

Cieľom učebného predmetu domáce práce a údržba domácnosti je získať základné vedomosti, zručnosti a 

návyky potrebné pre život v rodine. Oboznámiť žiakov so zásadami organizácie pracovných činností a postupov 

v domácnosti. Výchovným cieľom je naučiť žiakov šetrne, hospodárne a bezpečne zaobchádzať s vybavením 

domácnosti . 

 

Charakteristika voliteľného predmetu – pomocné práce v kuchyni 

 

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.  

 

Ciele predmetu  

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. 
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Rámcový učebný plán pre praktickú školu 1. - 3. ročník 

 

Cieľové zložky vzdelávania 1.r. 2.r. 3.r. Spolu 

Všeobecné vzdelávanie 8 8 8 24 

Odborno - praktické predmety 8 8 8 24 

Voliteľné predmety               5 5 5 15 

Disponibilné hodiny 5 5 5 15 

CELKOM 26 26 26 78 

 

 

VŠEOBECNÉ 

VZDELÁVANIE 

8 8 8 24 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 

 

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 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Zdravie a pohyb 

telesná výchova 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

ODBORNO-PRAKTICKÉ 

PREDMETY 

 

8 

 

8 

 

8 

 

24 

rodinná výchova 1 1 1 3 

zdravotná výchova 2 2 2 6 

ručné práce a šitie 1 1 1 3 

príprava jedál a výživa 3 3 3 9 

domáce práce a údržba 

domácnosti 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

VOLITEĽNÉ PREDMETY 5 5 5 15 

DISPONBILNÉ HODINY 5 5 5 15 

SPOLU 26 26 26 78 

 

Prehľad využitia týždňov 

 

Činnosť 1. ročník 2.ročník 3.ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 

Záverečné pohovory - - 1 

Časová rezerva/účelové kurzy, 

opakovanie učiva 

7 7 6 
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Poznámky k rámcovému učebnému plánu: 

 

a) Počet týždenných hodín 26. 1.-5. vyučovacia hodina trvá 45 minút, 6.vyučovacia hodina 40. minút. 

Učebný plán školského vzdelávacieho programu je rozpracovaný do učebných osnov vyučovacích predmetov . 

Počty vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti  sú uvedené v tabuľke  rámcového učebného plánu . 

Hodiny voliteľných predmetov /5 vh/ a disponibilné hodiny /5 vh/ zohľadňujú záujmy žiakov, rodičov ako aj 

personálne a priestorové podmienky školy sú rozdelené nasledovne:  

 7 Vh /5 voliteľných Vh a 2 disponibilných Vh/ sú pridelené profilujúcemu predmetu pomocné 

práce v kuchyni,  

 2 Vh /2 disponibilné Vh/  sú pridelené predmetu domáce práce a údržba domácnosti, 

 1 Vh  /1 disponibilná Vh/ je pridelená predmetu náboženská výchova. 

 

b) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je 26 hodín za celé štúdium je  78 

hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v praktickej škole sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 

týždňov. Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, výchovno-vzdelávacie kurzy, exkurzie, 

besedy, návštevy kultúrnych zariadení a podujatí ,jarným a jesenným cvičením v prírode. 

 

c) S ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky trieda sa  bude pri 

vyučovaní odborno-praktických a profilujúcich predmetov deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 

 

d) V prípade potreby sa realizuje aj zdravotná telesná výchova.  

 

e) V ďalšom ročníku sa výber voliteľných predmetov buď ponechá, alebo sa zmení podľa záujmu a a schopnosti 

žiakov. 

 

f) Obsah voliteľného- profilujúceho predmetu pomocné práce v kuchyni žiaci vykonávajú v cvičnej kuchynke a 

školskej jedálni ŠZŠ, kde pod vedením kvalifikovaného pedagóga vykonávajú konkrétne  pomocné pracovné 

činnosti. 

 

 

Vyučovací jazyk 
Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky - slovenský 
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Školský učebný plán pre žiakov praktickej školy 

 ISCED 2 

 

Cieľové zložky vzdelávania 1.r. 2.r. 3.r. 

Všeobecné vzdelávanie 8 8 8 

Odborno - praktické predmety 8 8 8 

Voliteľné predmety – 

pomocné práce v kuchyni          

5 

/5+2/ 

5 

/5+2/ 

5 

/5+2/ 

Disponibilné hodiny –  

náboženská výchova,  

domáce práce a údržba domácnosti 

5 

/1/ 

/2/ 

5 

/1/ 

/2/ 

5 

/1/ 

/2/ 

 

VŠEOBECNÉ 

VZDELÁVANIE 

8 8 8 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 

 

1 

 

1 

 

1 

Matematika a práca s 

informáciami 

matematika 

 

2 

 

2 

 

2 

Človek a spoločnosť 

výchova k mravnosti 

a občianstvu 

 

1 

 

1 

 

1 

Umenie a kultúra 

hudobná výchova 

výtvarná výchova 

 

2 

 

2 

 

2 

Zdravie a pohyb 

telesná výchova 

 

2 

 

2 

 

2 

ODBORNO-PRAKTICKÉ 

PREDMETY 

 

8 

 

8 

 

8 

rodinná výchova 1 1 1 

zdravotná výchova 2 2 2 

ručné práce a šitie 1 1 1 

príprava jedál a výživa 3 3 3 

domáce práce a údržba 

domácnosti 

 

1+ 2 disp. 

 

1+2 disp. 

 

1+2 disp. 

VOLITEĽNÉ PREDMETY 5 5 5 

Pomocné práce v kuchyni 7 

5-voliteľné 

hodiny 

2-disponibilné 

hodiny 

7 

5-voliteľné 

hodiny 

2-disponibilné 

hodiny 

7 

5-voliteľné 

hodiny 

2-disponibilné 

hodiny 

DISPONBILNÉ HODINY 5 5 5 

Náboženská výchova 1 /disp./ 1 /disp./ 1 /disp./ 

SPOLU 26 26 26 

 

Prehľad využitia týždňov 

 

Činnosť 1. ročník 2.ročník 3.ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 

Záverečné pohovory - - 1 

Časová rezerva/účelové kurzy, 

opakovanie učiva 

7 7 6 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Personálne zabezpečenie školy 

Pedagogickí zamestnanci 

Musia spĺňať kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Preukazujú 

odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich 

diagnostikovaní, hodnotení a pozitívnom riadení triedy. 

Taktiež riadia svoje sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom raste.   

Súčasťou kolektívu sú pedagógovia schopní vzájomnej efektívnej a ľudskej podporujúcej komunikácie, 

spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho riešenia problémov.   

Vedúci pedagogickí zamestnanci 

Svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúci, 

motivovaný spolupracujúci kolektív s profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím.  

Pre odborný a osobnostný rast  vytvárajú vhodné podmienky aj k všetkým členom kolektívu. Sú schopní poradiť 

učiteľom a obhájiť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali ich pedagogické 

pôsobenie.
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Asistent učiteľa 

Pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov s mentálnym postihnutím, ak si to vyžaduje výchova 

a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia. 

Výchovný poradca  

Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách podľa § 27  

ods. 2 písm. b) až f) a v školských zariadeniach podľa § 112 ods. 1 písm. b), § 113 písm. d) zákona č. 245/2008 

Z. z. prostredníctvom činnosti výchovných poradcov.  

Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, 

profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva.  

Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické,  

psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi 

učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými 

zamestnancami poradenských zariadení. Zaoberá sa profesijnou orientáciou a rozmiestnením žiakov po ukončení 

štúdia. 

Logopéd 

Logopéd s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou platnou v rezorte školstva. Vykonáva odborné činnosti 

v rámci logopedickej diagnostiky, terapie a prevencie žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Taktiež 

poskytuje odborné poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom 

školy.  

Školský psychológ 

V rámci psychologickej diagnostiky, terapie a prevencie žiakom s mentálnym postihnutím vykonáva odborné 

činnosti.  

Personálne obsadenie školy 

Riaditeľ školy    1 

Zástupca riaditeľa školy   1 

Učitelia pre I. stupeň   10 

Učitelia pre II. stupeň   10 

Učitelia pre PRŠ    1 

Učitelia pre OU    3 

MOV     6 

Učitelia pre ZŠ pri ZZ   1 

Asistent učiteľa    1 

Vychovávateľ ŠKD   1 

Psychológ    1 

Logopéd    1 

Špeciálny pedagóg   1 

Fyzioterapeut    0 

Sociálny pracovník   1 

Administratívny pracovníci  2 

Vedúci školskej jedálne   1 

Prevádzkový zamestnanci   10
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Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 
 

Okrem bežnej triedy, ktorá zodpovedá  stanoveným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu,  je škola  

vybavená pre výuku odborno-praktických predmetov: 

 cvičnou kuchynkou: príprava jedál a výživa.  

Kuchynka je   kompletne vybavená kuchynskou linkou, sporákom, rúrou na pečenie, chladničkou, kuchynskými 

robotmi a kuchynskými pomôckami.   

 krajčírskou dielňou, práčovňou, žehliarňou: ručné práce a šitie, domáce práce a údržba domácnosti.  

 

Pre výuku voliteľného predmetu: pomocné práce v kuchyni, slúži cvičná kuchynka a školská jedáleň, kde majú  

žiaci zvlášť hygienické zariadenie, šatne na prezliekanie, pracovné oblečenie /biele tričko, biele nohavice, 

prikrývka na hlavu, ponožky a zdravotné topánky/  - škola zabezpečuje pranie pracovného oblečenia. 

 

Za účelom výchovno-vzdelávacieho procesu sú zriadené aj ďalšie odborné a špeciálne učebne, oddychové zóny: 

                                 

 školská knižnica pre žiakov a učiteľov, 

 priestory pre spoločné stravovanie – možnosť stravovania, 

 školské dielne, školský pozemok, 

 kabinety jednotlivých predmetov,  

 telocvičňa,  

 samostatná rehabilitačná miestnosť, rehabilitačné pomôcky,  

 oddychová zóna školy lavičky a zeleň  - areál školy, 

 špeciálne pomôcky,  ako aj kompenzačné pomôcky podľa potrieb žiakov, 

 prostriedky na uľahčenie komunikácie /pomocou rôznych didaktických pomôcok.../, 

 logopedická miestnosť s vybavením  

 priestory pre odkladanie odevov a obuvi – šatne. 

 

Vzdelávacie pomôcky: počítače,  tlačiareň, kopírka, internet,  kalkulačky, váhy na váženie potravín,  

CD prehrávač, TV, pracovné stoly, Orffové hudobné inštrumenty, pomôcky na výtvarnú výchovu, pomôcky na 

zdravotnú výchovu (kostra človeka,  pracovné listy, modely )... edukačný balíček. 

 

Kompenzačné pomôcky: audiovizuálne pomôcky, špeciálne počítačové doplnky. 

 

Relaxačné pomôcky: fit lopty, stolný tenis, soft tenis masážne koberčeky. 
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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 riaditeľa školy o dozore.  

Žiaci sú pravidelne na začiatku aktuálneho školského roka (spravidla na triednickej hodine) a nepravidelne 

(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 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. 

 

Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a požiarnej ochrane je neoddeliteľnou súčasťou 

teoretického vyučovania a praktickej prípravy.  

 

V priestoroch určených na praktickú prípravu sú vytvorené podmienky podľa platných technických predpisov na 

bezpečnú prácu,  pravidlá bezpečnej obsluhy technických zariadení a používanie ochranných prostriedkov.  

Pedagogický pracovník  musí obsiahnuť všetky pracovné miesta žiakov tak, aby mohol pri ohrození zdravia 

žiaka bezprostredne zasiahnúť. V rámci bezpečnosti práce, ako i možnosti uplatnenia zásady individuálneho 

prístupu k žiakom, sa trieda  v odborno-praktických predmetoch delí na skupiny s optimálnym počtom                

4 a  s maximálnym počtom 6. Škola má  lekárničku vybavenú podľa predpisov na dostupnom mieste, kontakty 

na RZP, linku dôvery a políciu. V škole dodržiavame zákaz fajčenia, pitia alkoholu a používania iných 

omamných látok. Hygienické zásady sú dodržiavané používaním mydly,uteráku, toaletného papiera, 

hygienických vreckoviek.  

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  žiakov 

 

Metodický pokyn č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl upravuje postup realizácie hodnotenia 

žiakov praktických škôl, ktorý sa vykonáva v procese výchovy a vzdelávania v súlade so zákonom č.245/2008   

Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a samospráve v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 322/2008 Z. z. 

o špeciálnych školách. 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
 

Kvalitu školy je možné dosiahnuť najmä posilňovaním vnútorných kontrolných a hodnotiacich mechanizmov, 

ktoré majú zabezpečiť odhalenie odchýlok medzi súčasným a želateľným stavom. Pre rozvoj školy majú 

vnútorné autoevalvačné nástroje nezastupiteľné miesto. 

Medzi systém kontroly a hodnotenia zamestnancov patria: 

  pozorovania- hospitácie, následné hospitácie (príprava na vyučovanie, kvalita vyučovacej hodiny, zavádzanie 

nových metód), 

 výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje ( prospech, žiacke súťaže, didaktické testy,  pokrok žiakov vo 

výsledkoch pod vedením učiteľa), príprava detí na súťaže (riaditeľ posúdi náročnosť prípravy – individuálna, 

kolektívna, športová, vedomostná,...), 

 úspechy na súťažiach, individuálny prístup k žiakom – doučovanie detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, slabo prospievajúcich žiakov , oprava písomných prác, praktických cvičení, 

 organizácia zájazdov a exkurzií, 

 hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 
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 špecializačné štúdium alebo iná forma pravidelného štúdia na akreditovaných vzdelávacích inštitúciách, najmä 

metodicko-pedagogických centrách súvisiacich s jeho pracovnou náplňou, 

 iným preukázateľným spôsobom rozširovanie a zdokonaľovanie odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade 

s potrebami ŠZŠ. 

Rôzne: 

 vypracovanie projektu, 

 úspešný projekt, realizácia projektu,  

 tvorba učebných pomôcok, obstaranie učebných pomôcok,...(podľa množstva a kvality,...) , 

koordinovanie školských a mimoškolských vystúpení (podľa náročnosti), 

 kvalitné vedenie MZ, PK, práca v komisiách, kvalitná práca koordinátorov, výzdoba školy, nástenky, 

uvádzanie začínajúceho učiteľa do praxe, vedenie školskej kroniky, zápisníc, starostlivosť o kabinety, 

 starostlivosť o internetovú stránku školy, propagácia školy - články do novín, do miestnej televízie, 

 šírenie dobrého mena školy, reprezentácia školy a obce na poli športovom, kultúrnom,... 

 presnosť pri odovzdávaní dokumentov, dodržiavanie termínov, precíznosť spracúvania pedagogickej 

dokumentácie, 

 vytváranie dobrých vzťahov v kolektíve, 

 vedenie detí k starostlivosti o estetizáciu priestorov školy, 

 iniciatíva a ochota vykonávať práce nad rámec pracovných povinností 

 hodnotenie učiteľov žiakmi formou dotazníkov (prieskum aktívneho učenia sa žiakov na vyučovaní, 

prieskum efektivity vyučovania na škole,...) 

 rozhovor 

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a odborných 

zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, 

zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej 

činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.  

Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, byť 

pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike je súčasťou práce 

pedagogického zamestnanca.  

 

Naša škola zamestnáva kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktorí sa pravidelne zúčastňovali 

priebežného odborného vzdelávania a v nasledujúcom období absolvujú, podľa individuálneho zaradenia, 

adekvátne formy kontinuálneho vzdelávania. 

Požiadavky jednotlivých učiteľov na kontinuálne vzdelávanie vyplývajú z ich zaradenia do jednotlivých 

kariérových stupňov. Potreba individuálneho a tým pádom aj kolektívneho odborného rastu je dominantná úloha 

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. 

 

Manažment školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

 uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 

 prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií, schopností efektívne 

pracovať s IKT, 

 priebežné vzdelávanie pedagogických zamestnancov o školskom vzdelávacom programe a o jeho 

dopĺňaní, 

 motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie 

profesijnej spôsobilosti, 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

 zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu 

efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod., 

 sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky  (inovácie) z metodiky vyučovania 

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

 prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému, 

napr. pedagogický výskum, tvorba a dopĺňanie ŠkVP, tvorba učebných osnov a tématicko výchovno-

vzdelávacích plánov, tvorba pedagogickej dokumentácie,  

 prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

Podrobný a konkrétny plán  vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je súčasťou ročného plánu 

výchovnovzdelávacej činnosti školy na daný školský rok.  

 

Začlenenie prierezových tém 

 

Prierezové témy sú povinnou súčasťou obsahu vzdelávania. Odrážajú spoločenské témy a problémy. Spravidla 

sa prelínajú učivom všetkých vzdelávacích oblastí. 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 

 

Zásady a podmienky pre vypracovanie školského vzdelávacieho programu 

Školský vzdelávací program (ďalej ŠkVP) je základným pedagogickým dokumentom školy (podľa školského 

zákona). ŠkVP vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, rade školy a po písomnom 

súhlase zriaďovateľa školy podľa školského zákona. Súlad ŠkVP so vzdelávacím programom pre Praktickú 

školu s jeho cieľmi a princípmi vzdelávania posudzuje Štátna školská inšpekcia.  

Zásady tvorby: 

 ŠkVP vypracováva škola na základe vzdelávacieho programu pre Praktickú školu.  

 Odráža sa v ňom zameranie školy a stratégia, ktorú určuje vedenie školy spolu s regiónom  a obcou.  

 Zohľadňuje potreby a možnosti žiakov a pedagogického zboru.   

 ŠkVP je výpoveďou školy o predstave kvality poskytovaného vzdelania. 

 ŠkVP tvorí spolu celý pedagogický zbor. 

 Pre tvorbu ŠkVP využíva škola voliteľné hodiny a vypracováva si vlastný učebný plán.  

 Škola môže uplatňovať aj viacero školských učebných plánov v prípade, že má triedy s rôznym 

zameraním.  

 V učebnom pláne sú uvedené aj nové predmety, ktoré si zvolila škola.  
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 ŠkVP sa môže vypracovať ako štandardný na základe učebných vyučovacích predmetov a jeho 

učebných osnov alebo ako modulový. Je v kompetencii školy zvážiť, ktorý spôsob spracovania 

školského programu je pre ňu najvýhodnejší. Použitie modulovej štruktúry ŠkVP je vhodné najmä 

vtedy ak škola žiakom ponúka individuálne vzdelávacie cesty.  

ŠkVP obsahuje tieto časti: 

 Názov vzdelávacieho programu (predkladateľ programu, zriaďovateľ školy, platnosť  

programového dokumentu, charakteristika školy – veľkosť, umiestnenie a pod.) 

 Stratégia školy a vymedzenie jej poslania a cieľov  

 Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu 

 Zameranie, resp. profilácia školy 

 Profil absolventa školského stupňa 

 Charakteristika školského vzdelávacieho programu (dĺžka štúdia, forma vzdelávania, spôsoby a 

podmienky ukončovania vzdelania, doklad o získanom vzdelaní) 

 Učebný plán 

 Učebné osnovy/moduly pre všetky predmety 

 Organizačné formy a metódy vyučovania 

 Vyučovací jazyk 

 Podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu (personálne zabezpečenie, materiálnotechnické a 

priestorové podmienky, podmienky zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri štúdiu) 

 Systém kontroly a hodnotenia žiakov 

 Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov 
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet slovenský jazyk a literatúra svojím obsahom nadväzuje na učivo špeciálnej základnej školy, rozvíja, 

rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). V jazykovom vyučovaní si 

žiaci zlepšujú komunikačné zručnosti: precvičujú a upevňujú si formy spoločenského styku: oslovenie, pozdrav, požiadanie, 

poďakovanie, ospravedlnenie sa, požiadanie o informáciu, podanie informácie, telefonický rozhovor. 

Cvičia sa rozprávať v súvislých jazykových prejavoch: rozprávajú podľa vopred pripravenej osnovy podľa prečítaného textu, 

podľa série obrázkov. Reprodukujú prečítaný text podľa otázok učiteľa a prečítanej osnovy. Učia sa napísať pozdrav a 

oznámenie na korešpondenčnom lístku. Z pravopisného hľadiska sa učia správne písať slová, nevynechávať písmená a 

neprehadzovať ich poradie v slove.  

Upevňujú si písanie viet s veľkým začiatočným písmenom, správne písať krátke a dlhé samohlásky v slovách. Nacvičujú a 

upevňujú si písanie svojho mena. Učia sa rozlišovať spisovné a nespisovné slová. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a 

primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 

Čítanie a rozvoj rečovej kultúry je zameraný na výcvik čítania a ústneho vyjadrovania Žiaci čítajú správne a s 

porozumením jednoduché vety v krátkych, obsahom primeraných textoch. Cvičia sa v používaní správneho slovenského 

prízvuku a v prirodzenej intonácie. Precvičujú a upevňujú si orientáciu v čítanom texte a snažia sa o správnu reprodukciu 

jeho obsahu. Učia sa zrozumiteľným spôsobom vyjadriť svoje skúsenosti a zážitky. Pri čítaní a prednese básní si žiaci 

vytvárajú návyky správneho dýchania, znenia hlasu, správnej artikulácie a spisovnej výslovnosti. Obohacuje sa ich slovná 

zásoba. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 

tolerancie, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote. Predmet slovenský jazyk a literatúra je veľmi úzko previazaný s 

predmetmi výchova k mravnosti a občianstvu, etickej výchove takmer vo všetkých jeho tematických celkoch. 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Slovenský jazyk a literatúra 1 0 1 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník Prvý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 
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Ciele vyučovacieho predmetu: 

Hlavným cieľom slovenského jazyka je: 

 rozvíjať komunikačné zručností, nácvik bežnej spoločenskej konverzácie 

 rozširovať a obohacovať slovnú zásobu 

 skvalitniť reč žiakov z formálnej stránky 

 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.  
 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

1. Komunikačné zručnosti 

 

Formy spoločenského styku: oslovenie, 

pozdrav, požiadanie, poďakovanie. 

Ospravedlnenie sa, požiadanie o 

informáciu, podanie informácie. 

Telefonický rozhovor. 

 

2. Rozvoj jazykového prejavu 

 

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 

 

 

 - vie zrozumiteľne poďakovať za informáciu, prípadne za  predmet 

 - vie slušne a zrozumiteľne sa pozdraviť, zrozumiteľne požiadať o informáciu, 
radu, pomoc. 

- vie vymyslieť telefonický rozhovor 

  

- vie vyjadriť  vlastnými slovami prečítaný text 

- vie reprodukovať prečítaný text podľa osnovy. 

 

- vie reprodukovať prečítaný text podľa série obrázkov. 

 

 

 

 

- vie, že vety sa píšu veľkým začiatočným písmenom 

- vie správne napísať krátke a dlhé samohlásky v slovách 

- vie napísať správne svoje meno a priezvisko 

- vie napísať adresu na korešpondenčný lístok, napísať pozdrav z výletu 

kamarátom 
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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. 

 

 

 

 

- vie vyjadriť vlastnými slovami prečítaný text 

- vie prečítať slovenské príslovia a porekadlá a zapamätať si niektoré z nich 

 

 

 

 

 

Spolu:  33 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch dejepisom, 

geografia, matematika, biológiou, formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

Stratégie vyučovania: 

Formy práce: 

 Informačno-receptívna - výklad  

 reproduktívna - riadený rozhovor 

 rozhovor, riešenie úloh frontálna výučba  

 frontálna a individuálna práca žiakov skupinová 

 skupinová práca žiakov 

 práca s knihou 

 demonštrácia a pozorovanie 
 
Metódy práce: 

 metódy slovné - rozhovor 

 metódy reproduktívne - riadený rozhovor 

 metódy prakticko-expozičné 

 metódy práce s pracovným listom - riešenie úloh 

 metódy prace s textom 

 metódy opakovania a precvičovania - ústne a písomné opakovanie 

 Informačno-receptívna - výklad 

Učebné zdroje: 

 M.Holovič, J.Ballay, E.Brestenská: Slovenský jazyk a literatúra pre 1.ročník,  

Moječítanie - pracovné listy pre 2.ročník špeciálnych základných škôl / variant A/ a pre 4. a- 6. Ročník špeciálnych  

základných škôl / variant B/, Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 4. ročník špeciálnych základných škôl,  

Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 5. Ročník špeciálnych základných škôl 
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Pavol Dobšinský : Slovenské rozprávky, 

J.Domasta: Povesti o hradech IV., 

S. Chalupka: Slovenské ľudové balady 

Ľ. Ondrejov: Zbojnícka mladosť, 

H.Zelinová: Jakubko, 

Výber z veršov Ľ. Podjavorinskej a M.Rázusovej - Martákovej :Do školy, 

K.Jarunková Dedko a vlk,J.Horák: 

Povesti a divy,Ľ.Podjavorinská: Výber tvorby M.Rúfus: Modlitbičky, 

K.Bendová : Bola raz jedna trieda, 

R.Móric: Srnček ParožtekBiblické obrazy, Seleziánske katechetické stredisko 
Krátky slovník slovenského jazyka, Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1989 

 
Hodnotenie predmetu: 
 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet matematika svojim obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. 

Jeho obsah je štrukturovaný do tématických celkov. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete 

úzko súvisia s potrebou riešiť praktické úlohy matematického charakteru s ktorými sa stretnú v živote popr. v budúcom 

pracovnom začlenení. 

Pri zostavovaní tematického plánu sme prihliadali na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností a žiakov s 

prihliadnutím na ich špeciálnopedagogické potreby. Predmet vedie žiakov k tomu, aby získali a osvojili si teoretické 

vedomosti a matematické zručnosti. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania matematiky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich 

cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak má možnosť 

spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom. 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Matematika 2  0  2  

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Cieľom vzdelávania je osvojenie si matematických vedomostí, zručností a návykov, ktoré umožnia žiakom riešiť 

potrebné praktické úlohy matematického charakteru s ktorými sa stretnú v živote. Postupné osvojenie si numerácie v obore 

do 20, 100, 1000. Porovnanie čísel. Sčítavanie a odčítavanie. Zásady násobenia s využitím kalkulačky. Práca s peniazmi. 

Poznávanie bankoviek a mincí. Kupovanie a vydávanie peňazí. Zoznámenie sa s jednotkami dĺžky, hmotnosti, objemu a 

času. V geometrii zoznámenie sa so základnými pomôckami, meranie dĺžok, rysovanie kružnice.  

Učebné osnovy 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Ročník Prvý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie   

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 
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Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

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. 

 

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. 

- vie sčitovať a odčítať v obore do 10 

- vie zapísať číslice do 20. Sčitovať a odčitovať písomne do 20 bez prechodu 

cez desiatku. Vypočítať jednoduché slovné príklady z praxe v obore do 20 

 

- vie vypočítať jednoduché slovné príklady aplikované na prácu s peniazmi - 
nakupovanie, obchod.... 

 - vie sčitovať a odčitovať s kalkulačkou v obore do 20  

 

- vie sčitovať a odčitovať prirodzené čísla v obore do 100 bez prechodu cez 

desiatku (písomne). Vypočítať jednoduché slovné príklady z praxe v obore do 

100. 

- vie sčitovať a odčitovať prirodzené čísla v obore do 100 s prechodom cez 

desiatku (písomne). Vypočítať jednoduché slovné príklady z praxe v obore do 

100. 

- vie zapísať postup a vypočítať slovný príklad (aplikácia na praktický život) 

 

- vie spočítať peniaze pri nákupe. 

- vie vypočítať jednoduché príklady v obore do 100 s pomocou kalkulačky. 

 

 

 

 

 

- vie počítať po stovkách do 1000 z pamäti. 

- vie sčitovať a odčitovať stovky v obore do 1000. 

- vie zapísať postup a vypočítať slovnú úlohu. 

- vie sčitovať a odčitovať v obore do 1000 s pomocou kalkulačky 
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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. 

 

- vie pomenovať jednotky dĺžky. Merať meradlom dĺžku predmetov v okolí. 

Zapísať jednotku dĺžky. 

- vie odhadnúť vzdialenosť, dĺžku predmetov 

- vie merať krajčírskym metrom dĺžku predmetov, vzdialenosť v cm. Zapísať 

dĺžku v cm. 

- vie určiť hmotnosť predmetov, potravín na kuchynských váhach 

- vie odhadnúť 1 kg, zvážiť potraviny a predmety s hmotnosťou 1kg viac 

kg. Zapísať hmotnosť predmetov. 

- vie spočítať hmotnosť vážených predmetov a surovín. Určiť svoju 

hmotnosť vážením. 

- vie navážiť a sčitovať hmotnosť surovín (múka, cukor...) v dag a g. 

- vie pomenovať jednotky času. Určiť čas. 

 

 

- vie narysovať úsečku v cm. Určiť dĺžku úsečky a zapísať. 

- vie vytýčiť úsečky v teréne, určiť ich dĺžku. 

- vie určiť súčet dĺžok úsečiek numericky aj prakticky. 

- vie vyhľadať v okolí tvary kružníc. Narysovať kružnicu, určiť stred a polomer 

kružnice. 

 

 

 

 

 

Spolu:  66 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch  formou IKT ( 

výučbové programy, Planéta vedomostí, internet). 

Stratégie vyučovania: 
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Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru                   

pri vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

 

Formy práce: 

 Informačno-receptívna - výklad  

 reproduktívna - riadený rozhovor 

 rozhovor, riešenie úloh, Inscenačná, situačná 

 frontálna a individuálna práca žiakov skupinová 

 skupinová práca žiakov 

 práca s knihou 

 demonštrácia a pozorovanie 
 
Metódy práce: 

 metódy slovné - rozhovor 

 metódy reproduktívne - riadený rozhovor 

 metódy prakticko-expozičné 

 metódy práce s pracovným listom - riešenie úloh 

 metódy prace s textom 

 metódy opakovania a precvičovania - ústne a písomné opakovanie 

 Informačno-receptívna - výklad 

Učebné zdroje: 

Matematika pre ŠZŚ, Melišková, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 

Pracovný zošit pre SZŠ, Krejza, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

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. 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Slovenský jazyk a literatúra 1  0  1  

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Vyučovacie ciele sú zamerané na vytváranie takého hodnotového a orientačného systému poznatkov žiakov, ktorý im uľahčí 

orientáciu v budúcom každodennom smerovaní občianskeho života. 

Poznávacie zameranie predmetu je orientované na: 

 kvalitu, normy a zásady života v rodine a rôznych spoločenských skupinách, 

 základné občianske práva a povinnosti, 

 osobnosť žiaka, jeho individualitu, charakter a schopnosť podriadiť sa spoločenským normám 

 tvorbu svetonázorových a všeľudských hodnôt, toleranciu k iným názorom 

 význam dobrých medziľudských vzťahov 

 pochopenie významu kultúry, estetiky a vkusu všeobecne, 

 pozitívny, ochranársky vzťah k životnému prostrediu a všetkému živému okolo nás, 

 schopnosť vyjadriť svoje názory a potreby, učiť sa samostatnosti 

 učí ako získať názor a schopnosť riešiť a problémy každodenného života, akceptovať vlastnú osobnosť a osobnosť 
druhých ľudí, 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Výchova k mravnosti a občianstvu 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník Prvý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 
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 formuje jednotlivé prvky občianskych postojov, zákonných a mravných noriem, 

 učí rešpektovať a uplatňovať mravné princípy a pravidlá spoločenského spolunažívania a niesť zodpovednosť za 
vlastné názory, správanie a konanie, 

 prehlbuje chápanie zmyslu rodinného života, 

 vedie k uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov na vyjadrovanie vlastných myšlienok, citov, názorov a 
postojov k primeranému obhajovaniu vlastných práv, 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

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. 

 

 

 - vie definovať základné pojmy: domov, rodina. Opísať vlastnými slovami 

rodinu ako základ spoločnosti a jej funkciu. 

- vie vymenovať druhy rodinných tradícií a zvykov. Opísať vlastnými slovami 

vlastné aktivity na vytváraní rodinných tradícií a zvykov.  

- vie vymenovať členov rodiny a rodinných priateľov. 

- vie o písať vlastnými slovami vzťah k občanom so zvláštnymi potrebami. 

  

- vie vymenovať školy a predškolské zariadenia. 

- vie uviesť príklady pracovného uplatnenia. 

 

 

 

 

 

- vie vymenovať zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti a ich poslanie. 

Uviesť príklad využitia lekárskej služby 1.pomoci. Popísať zariadenia 

sociálnych služieb, oddelenia sociálnej pomoci. 

- vie vlastnými slovami opísať zdravotnú starostlivosť, prevenciu a význam 

zdravotného poistenia. 

- vie opísať vlastnými slovami pojmy 

dôchodkové zabezpečenie, starobné poistenie, invalidné poistenie 
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Spolu:  33 hodín 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Domáce práce a 

údržba, formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

 
Formy práce: 

 frontálna výučba  

 frontálna a individuálna práca žiakov skupinová 

 skupinová práca žiakov 

 práca s knihou 
 

Metódy práce: 

 metódy slovné - rozhovor 

 metódy Informačno-receptívna - výklad - riadený rozhovor 

 metódy prakticko-expozičné 

 metódy práce s pracovným listom - riešenie úloh 

 metódy prace s textom 

 metódy opakovania a precvičovania - ústne a písomné opakovanie 

 Informačno-receptívna - výklad 

Učebné zdroje: 

Mgr.Heráková:Učebné exty pre občiansku náuku /1.roč.SOU/ MPC Tomášikova ul.,Bratislava 2007. 

Prášilová,PhDr.Smolová: Učebnica ON 1.roč.SPN Bratislava 1984. 

Miedzgová J.:Základy etiky.SPN Bratislava 1994. 

Hoffmanová: Predchádzajme intolerancii, MPC Prešov 2005. 

Bagalová,Gogolová: Ľudské práva ŠPÚ 2007. Dohovor o právach dieťaťa č.104/1991 Zb. 

Beniak a kol.:Zdravoveda, Osveta Martin,1989.Ľudské telo,Osveta 1995. 

ZelinaUhereková: ako byť sám sebou,Program CESTY,Vyd. Poľana Bratislava 2001. 

 

Hodnotenie predmetu: 
 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika predmetu: 

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

inštrumentálnej hry, aktívneho počúvania. Jeho obsah je štrukturovaný do tematických celkov. Vedomosti a zručnosti 

hudobno-pohybových činností a inštrumentálnych činností, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete posilňujú kladné 

stránky ľudskej osobnosti, vrátane citovej výchovy.  

Hudobné činnosti umožňujú položiť základy v speváckej činnosti, v ktorej sa žiaci zdokonaľujú v jednohlasnom alebo 

dvojhlasnom speve rytmických piesní s jednoduchou melódiou. Žiaci sa naučia správne a hospodárne dýchať, frázovať v 

piesňach. V hudobných aktivitách sú zakomponované aj artikulačné cvičenia pre žiakov s rečovou chybou. V hlasových 

cvičeniach precvičujú intenzitu hlasu, dĺžku hlasu, silný a slabý hlas. V sluchových cvičeniach žiaci opakujú tóny, melódie, 

intonácie intervalov. Pri počúvaní hudobných ukážok oboznamujeme žiakov, čo budeme počúvať a informujeme ich o 

skladateľoch a o zaradení skladby do hudobného žánra. Hudobné činnosti pomáhajú žiakom uvedomovať si hodnoty 

najbližšieho okolia / ľudový folklór – piesne a tance/, z domova / piesne slovenských autorov/, v ktorom sa pohybujú i z 

okolitého sveta. V tejto oblasti plánujeme využívať najznámejšie skladby z oblasti vážnej a populárnej hudby, z domácej i 

svetovej tvorby. Žiaci si zdokonaľujú svoj hudobný prejav pri spievaní rôznych druhov piesní na aktuálnu tému / Vianoce, 

Veľká noc, Fašiangy, Turíce/, a pohybový prejav vytváraním pohybových kreácií podľa rôzneho hudobného žánru /čardáš, 

valčík, karička, polka, džajf /. Formou zážitkového učenia na hudobnom podujatí sa žiaci oboznamujú s rôznymi hudobnými 

žánrami a spoločenským správaním. Pri zostavovaní tematického plánu sme prihliadali na proporcionalitu a primeranosť 

učiva podľa schopnosti žiakov. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Hudobná výchova 1  0  1  

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník Prvý 

Škola 
Spojená škola,  Praktická škola, Hviezdoslavova 25, 

Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C  - nižšie stredné vzdelanie   

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 
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Ciele vyučovacieho 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 
 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

1. Hudobné činnosti. 

 

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, 

 

 

- vie precvičovať správne dýchanie počas chôdze, sedenia a státia 

- vie správne artikulovať slová v piesni  

- vie počúvať, zaspievať jednotlivé tóny, melódie, intonácie intervalov 

 

 

 

 

- vie zaspievať rytmickú pieseň s jednoduchou melódiou 

- vie počúvať, zaspievať jednotlivé tóny, melódie, intonácie intervalov 

- vie počúvať hlasové cvičenia a precvičiť hlas 

- vie zaspievať rytmickú pieseň s jednoduchou melódiou 

- vie zahrať pár tónov na hudobnom nástroji pod vedením učiteľa 

- vie pohybovať sa na mieste s hlavou, trupom, ramenami, nohami 

- vie uviesť príklady pracovného uplatnenia. 

- vie nacvičiť ľudovú hudobno – pohybovú hru 
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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. 

 

- vie zaspievať ľudovú pieseň s jednoduchou melódiou. 

- vie počúvať, zaspievať jednotlivé tóny, melódie, intonácie intervalov 

- vie správne artikulovať slová v piesni 

- vie Nacvičiť zaspievať pieseň s doprovodom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu:  33 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch slovenský jazyk, 

formou IKT ( výučbové programy, internet) 

 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

 

Formy práce: 
 

 frontálna výučba 

 frontálna a individuálna práca žiakov 

 skupinová práca žiakov 

 hra na hudobnom nástroji 

 demonštrácia a pozorovanie 
 
Metódy práce: 

 Informačno-receptívna - výklad 

 reproduktívna -riadený rozhovor 
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 rozhovor, 

  riešenie úloh  
 

Učebné zdroje: 

  

učebnica hudobnej výchovy 

spevník 

časopisy 

 

Hodnotenie predmetu: 
 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

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. Jeho obsah je štrukturovaný do tematických celkov: výtvarné a technické 

osvojovanie skutočností, experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami, výtvarné umenie a životné prostredie, 

ilustrácie. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete posilňujú kladné stránky ľudskej osobnosti, 

vrátane citovej výchovy. Umožňuje položiť základy dobrého vkusu, získať citlivosť k farbám a tvarom, schopnosť 

uvedomovať si krásu okolo seba, v prírode a v umení. Ovplyvňuje životné postoje žiakov, ich vzťah k ostatným ľuďom i k 

prostrediu, v ktorom žijú. Žiaci si zdokonaľujú svoj výtvarný prejav kreslením, maľovaním, grafickými činnosťami, vytváraním 

priestorových objektov, pri práci s rôznymi materiálmi. Žiaci sa naučia poznávať vlastnosti farieb a ich pôsobenie na človeka. 

Kreslením prírody sa prehlbuje citový vzťah k prírode a objavovanie krás v tvarovej a farebnej rozmanitosti. Formou 

zážitkového učenia v Zoologickej záhrade v Kavečanoch a v Botanickej záhrade v Košiciach sa žiaci oboznamujú s 

pestrosťou fauny a flóry. Návštevou galérie žiaci spoznávajú výtvarné diela rôznych autorov .Pri zostavovaní tematického 

plánu sme prihliadali na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopnosti žiakov. Obsahom výtvarnej výchovy sú 

rozličné tvorivé, výtvarné činnosti a tvorivé vnímanie, estetické hodnotenie umenia, ktoré žiaka kultivujú.  

Je 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 mimoracionálne 

(zmyslové, citové, motorické) zložky, spolu s predstavivosťou a fantáziou. 

Od žiaka sa očakávajú najmä jeho autentické, tvorivé riešenia úloh. Predmet výtvarnej výchovy poskytuje možnosť 

medzipredmetových väzieb s predmetmi iných oblastí. 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník Prvý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Výtvarná výchova 1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho 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 
Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

 

1. Výtvarné a technické osvojovanie 

skutočnosti. 

 

Tematické práce. 

Výtvarné osvojovanie prírody. 

Výtvarné a technické osvojovanie 

predmetov. 

 

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, 

 

 

 

 

- vie vytvoriť koláž z prírodných materiálov 

- vie kresliť a maľovať dary prírody 

- vie kresliť a maľovať predmety dennej potreby 

 

 

 

 

- vie vymenovať druhy farieb, miešať, zapúšťať farby 

- vie vyfarbiť spektrum 

- vie pripraviť jednoduchú batiku na šatku 

- vie vytvoriť mozaiku z farebného papiera, z textilu a rôznych materiálov 
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priestorové vytváranie ...  

- vie pracovať vo dvojiciach a vytvoriť spoločné dielo 

 

 

 

 

Spolu:  33 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Slovenský jazyk, 

Pracovné vyučovanie, formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

 

Formy práce: 

 frontálna výučba 

 frontálna a individuálna práca žiakov 

 skupinová práca žiakov 

 práca s knihou 

 demonštrácia a pozorovanie 

 návšteva galérie 
 
Metódy práce: 

 informačno-receptívna – výklad 

 reproduktívna -riadený rozhovor 

 rozhovor, 

 riešenie úloh 
 

Učebné zdroje: 

M.cC. Prette, A.Capajdo: Farba, tvar a tvorivosť 

Domov a bývanie - časopis 

Dejiny umenia 

I.Okáli: Naše motýle 

L.Dobroruka,Z.Podhájská,J.Bauer:Pestrá príroda 

Svet živočíšnej ríše 
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Hodnotenie predmetu: 
 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika predmetu: 

Telesná výchova a pohyb vytvára priestor na realizáciu uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti o zdravie, 

osvojenie si praktických skúsenosti vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít. 

Žiak získa vedomosti, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, zdatnosť a zdravie. Osvojí si postupy 

ochrana a upevňovania zdravia, prevenciu proti civilizačným ochoreniam. V prípade zdravotného oslabenia, postihnutia 

získa informácie na opravu zdravotných porúch. Je vedený k pochopeniu dôležitosti pohybu ako súčasť života. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Telesná výchova 2 0 2  

 

Ciele vyučovacieho 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 
 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Telesná výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Ročník Prvý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

 

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. 

- vie pochopiť význam pohybovej aktivity 

- vie pochopiť význam životosprávy 

- vie pochopiť  režim dňa 

 

- vie demonštrovať správne dýchacie a relaxačné cvičenia 

- vie demonštrovať správne cvičenia s náčiním a náradím 

 

 

 

- vie si osvojiť estetický pohyb tela a jeho časti 

- vie demonštrovať tvorivé vyjadrenie hudby 

 

 

 

 

- vie si osvojiť základné prvky gymnastiky 

- vie si osvojiť základy bežeckých a loptových hier 

- vie demonštrovať základné prvky bežeckých, loptových a súťažných hier 

 

 

 

- vie si osvojiť pravidla hry vybíjaná, prehadzovaná a futbal 

- vie demonštrovať základné prvky hry vo futbale 

- vie demonštrovať základné prvky hry vybíjaná 

- vie si osvojiť herné pohybové zručnosti a návyky u jednotlivcov 
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Bežecká abeceda - prípravné cvičenia. 

Štart polovysoký, nízky. 

Beh. 

 

7. Turistika a pobyt v prírode. 

Príprava výletu, turistická výstroj a 

výzbroj, stravovanie na výlete, správanie 

sa v prírode. 

 

8. Sánkovanie. 

Ťahanie sánok, výstup so sánkami. 

Spúšťanie, brzdenie a prechádzanie 

terénnych nerovností na sánkach. 

 

9. Netradičné športy a činnosti 

vhodné pre rodinnú pohybovú 

činnosť. 

Základy jogy, stolný tenis , bicyklovanie, 

bedminton, soft tenis a iné. 

 

 

- vie si osvojiť správnu techniku behu, skoku, vrhu 

- vie demonštrovať správnu techniku štartu - polovysoký, nízky a behu 

 

 

 

- vie demonštrovať prekonávanie primeraných prírodných prekážok a turistickú 

výstroj 

- vie sa orientovať v okolí školy 

 

 

- rozvinúť koordinačné schopnosti a rovnováhu 

- vie osvojiť si ťahanie sánok 

- vie osvojiť si spúšťanie a brzdenie na sánkach 

- vie demonštrovať ťahanie, spúšťanie a brzdenie na sánkach 

 

 

- vie si osvojiť zdravú výživu a životosprávu 

- vie si osvojiť základné pravidla a herné činnosti hry bedminton 

- vie si osvojiť pravidlá stolného tenisu, soft-tenisu 

 

Spolu:  66 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Zdravotná výchova, 

formou IKT   ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 
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Formy práce: 
 

 Individuálna práca,  

 práca vo dvojiciach, 

 skupinová práca 

 
Metódy práce: 

 Informačno-receptívna, 

 reproduktívna, inscenačná, situačná 
 

Učebné zdroje: 

 Pavel Klapaš: Pohyb a ja, Praha 1983 

 

Hodnotenie predmetu: 
 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

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. v rodine. Oboznámiť žiakov s fungovaním rodiny. Oboznámiť žiakov s fyzickou, duševnou, 

spoločenskou zrelosťou človeka, úlohami a cieľmi manželstva, s poslaním matky a otca, rodičovskými povinnosťami, so 

starostlivosťou o dieťa.  

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Rodinná výchova 1 0 1  

 

Ciele vyučovacieho 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 
 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Rodinná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník Prvý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 
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Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

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. 

 

 

- vie vyjadriť vlastnými slovami vzťahy v rodine. 

- vie opísať úplnú a neúplnú rodinu. 

- vie vyjadriť vlastnými slovami predpoklady pre založenie rodiny. 

- vie demonštrovať platbu na pošte 

- vie vyjadriť vlastnými slovami rozdelenie rodinného rozpočtu. 

- vie vystrihnúť a nalepiť obrázky bytového zariadenia. 

- vie opísať vlastnými slovami postreh z exkurzie obecného úradu. 

 

 

- vie vyjadriť vlastnými slovami starostlivosť o fyzické a duševné zdravie. 

- vie vymenovať spôsoby oddychu s prihliadnutím na duševnú hygienu. 

- vie vyjadriť vlastnými slovami ako sa starať o zovňajšok 

- vie vysvetliť na príklade škodlivosť fajčenia, alkoholu, drog. 

 

 

 

 

 

- vie nakresliť priestory bytu, rozdeliť ho a popísať priestory. 

- vie vymenovať aké poznáme práce v domácnosti, popísať činnosti prác 

členov domácnosti. 

- vie vyjadriť vlastnými slovami ako rodičia získavajú finančné prostriedky. 
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Úplná a neúplná rodina. 

Konflikty v rodinnom spolužití a možnosti 

ich riešenia 

 

- vie vlastnými slovami opísať riešenie a predchádzanie problémom. 

- vie popísať spolužitie viacerých generácií v rodine. 

- vie vyjadriť vlastnými slovami pojem úplná a neúplná rodina. 

- vie vlastnými slovami opísať riešenie konfliktov a predchádzanie problémom 

a možnosti riešenia. 

 

 

Spolu:  33 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Domáce práce a 

údržba, formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

 

Formy práce: 

 individuálna práca žiakov,  

 skupinová práca žiakov,           

 riadený rozhovor,  

 frontálna výučba 
 
Metódy práce: 

 informačno-receptívna – rozhovor 

 reproduktívna - riadený rozhovor 

 heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

 demonštrácia, pozorovanie                               

Učebné zdroje: 

 Jiři Fišer, Dalibor Gregor, Marta Klímová, Jaroslava Sellnerová: Základy rodinného života,  Bratislava 1986, Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo 

Ondrej kondáš: Psychohygiena všedného dňa, vydavateľsto Osveta 1981 

Doc.Ing.arch. Ján Zemko, DrSc.,MUDr. Anna Zemková: Kultúra bývania na Slovensku. Osveta Martin 1982 

František Chorvát - Juraj Orlík: Slušnosť naša každodenná, vydala Smena 1982 

 

Hodnotenie predmetu: 
 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 
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Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

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. 

Jeho obsah je štrukturovaný do tematických celkov základné časti tela, oporná sústava, pohybová a dýchacia sústava, 

tráviaca sústava, strava a hygiena, sústava krvného obehu, vylučovacia sústava a koža, praktické cvičenia, zmyslové 

orgány, rozmnožovacia sústava, novorodenec – staroba, nervová sústava, drogy. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú 

pri štúdiu v tomto predmete úzko súvisia s poznaním ľudského tela, jeho vývojom, skladbou a funkciou jednotlivých 

funkčných systémov. Pri zostavovaní tematického plánu sme prihliadali na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa  

schopnosti žiakov. Predmet vedie žiakov k tomu, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti o ľudskom tele. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Zdravotná výchova 2 0 2 

 

Ciele vyučovacieho 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 
 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Zdravotná výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Ročník Prvý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 
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Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

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. 

 

Dýchacie cesty. 

Dýchanie – priebeh a význam pre život. 

Ochorenia dýchacích ciest. 

Znečistené prostredie, fajčenie, 

fetovanie. Škodlivosť fajčenia. 

 

 

- vie pomenovať základné časti tela 

- vie nakresliť časti tela, hlavu, trup, končatiny 

 

 

- vie vyjadriť vlastnými slovami význam kostry 

- vie popísať stavbu, tvar a veľkosť kostí 

- vie nakresliť jednotlivé kosti 

- vie vyjadriť vlastnými slovami význam správnej výživy pre zdravý vývin kostí 

 

 

 

- vie pomenovať najväčšie a najdôležitejšie svaly človeka 

- vie nakresliť svaly 

- vie predviesť praktickú pomoc pri pomliaždení svalu 

- vie vyjadriť vlastnými slovami význam športu a telesnej výchovy  

- vie zacvičiť cviky rozvíjajúce určité svalové skupiny 

 

 

 

- vie pomenovať dýchacie cesty 

- vie vyjadriť vlastnými slovami proces dýchania a jeho význam pre život 

- vie Vymenovať ochorenia horných dýchacích ciest 

- vie Vlastnými slovami vyjadriť škodlivosť znečisteného ovzdušia, fajčenia a 

fetovania 
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Spolu:  66 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Výchova 

k mravnosti a občianstvu, Telesná výchova,, formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet). 

 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

 

Formy práce: 

 individuálna práca žiakov,  

 skupinová práca žiakov,  

 frontálna výučba 

 

Metódy práce: 

 informačno-receptívna - rozhovor 

 reproduktívna - riadený rozhovor 

 rozhovor,  

 riešenie úloh 

 demonštrácia,  

 pozorovanie 

Učebné zdroje: 

Prírodopis pre 7. roč. ZŠ,(SPN,Bratislava 2001, ISBN 80-0802985-4) 

Dobrovoľná sestra (vyd. Osveta, 1985) 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika predmetu: 

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

módy, ručných prác a údržby odevov. Pri zostavovaní tematického plánu sme prihliadali na proporcionalitu a primeranosť 

učiva podľa schopnosti žiakov. Predmet ručné práce a šitie vedie žiakov k tomu, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti 

z oblasti odievania a módy. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Ručné práce a šitie 1  0  1  

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 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 
 

 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Ručné práce a šitie 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník Prvý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 
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Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

 

1. Rozdelenie vlákien a poznávanie 

textilných materiálov. 

 

Poznať textilný materiál a jeho 

vlastnosti: 

bavlna, ľan, vlna, prírodný hodváb, 

umelé vlákna. 

 

2. Drobná krajčírska príprava. 

 

Prišívanie gombíkov, ich umiestnenie. 

Prišívanie patentiek. 

Prišívanie háčikov. 

 

3. Hladenie. 

 

Hladenie, pomôcky pri hladení. 

Hladenie materiálu pred strihaním. 

Hladenie bielizne, odevov. 

 

4. Ručné šitie. 

 

Stehovanie materiálu. 

Začisťovací steh. 

Jednoduchý stonkový steh. 

Zošívanie dvoch látok. 

Jednoduché výšivky 

 

 

 

 

 

- vie zopakovať rozdelenie základných druhov textilných vlákien 

- vie vymenovať prírodné a syntetické textilné vlákna 

- vie vysvetliť vlastnými slovami vlastnosti tkanín 

 

 

 

 

- vie správne umiestniť a prišiť gombík 

- vie umiestniť a prišiť patentky 

- vie umiestniť a prišiť háčiky  

 

 

 

- vie vymenovať a správne používať pomôcky na žehlenie 

- vie upraviť materiál pred šitím, strihaním 

- vie demonštrovať pracovný postup žehlenia materiálov 

 

 

 

- vie ušiť (predviesť) predný a značkovací steh 

- vie ušiť (predviesť) zadný steh 

- vie ušiť (predviesť) slučkový a obnitkovací steh 

- vie ušiť (predviesť) stonkový, retiazkový a krížikový steh 
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5. Zhotovovanie rôznych výrobkov 

 

Zhotovenie záložky do knihy, 

Zhotovenie ihelníčka, 

Vyšívanie obrúska, 

Zhotovenie kapsičky 

Prišívanie patentiek 

 

 

6. Háčkovanie, pletenie, vyšívanie. 

 

Príprava materiálu 

Pomôcky na háčkovanie a pletenie. 

Základy háčkovania a pletenia. 

 

 

 

 

 

- vie strihať a vystrihovať rôzne tvary 

- vie vystrihnúť, obšiť záložku do knihy  

- vie vystrihnúť a zostehovať ihelníček 

- vie vyšiť vzor na obrúsok a použiť vhodné bavlnky na vyšívanie 

- vie zhotoviť strih na kapsičku, vystrihnúť kapsičku, zostehovať a zošiť 

kapsičku. Zvoliť vhodný šicí materiál na stehovanie a zošívanie 

 

 

 

- vie vymenovať a zvoliť vhodný materiál a pomôcky na háčkovanie 

- vie vymenovať a zvoliť vhodný materiál a pomôcky na pletenie 

- vie nahodiť očká na ihlicu, pliecť hladké očká 

 

Spolu:  33 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Domáce práce a 

údržba, formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

 

Formy práce: 
 

 individuálna práca žiakov,  

 skupinová práca žiakov,  

 riadený rozhovor,  

 frontálna výučba 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

 
Metódy práce: 

 informačno-receptívna – rozhovor 

 reproduktívna – riadený rozhovor 

 rozhovor, 

 riešenie úloh 

 demonštrácia,  

 pozorovanie 
 

Učebné zdroje: 

B. Bohanesová a kol.: Odevné materiály ALFA1989   ISBN 80-05-00441-9 

Silvia von Rudzinsky: Šitie IKAR 1994 ISBN 80-7118-136-6                                          

E. Horváthová: Technológia pre 1.roč, ALFA 1984 

 

Hodnotenie predmetu: 
 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

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. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Príprava jedál a výživa 3  0  3  

 

Ciele vyučovacieho 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 
 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Príprava jedál a výživa 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín 

Ročník Prvý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

1. Zariadenie a vybavenie kuchyne,  

bezpečnosť a hygiena v kuchyni.  

 

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. 

 

 

- vie popísať bezpečnostné predpisy pri práci. Vymenovať príčiny úrazov pri 

práci, použiť správne ochranné prostriedky. Vymenovať zdroje možných 

požiarov, ukázať únikové východy z budovy školy 

- vie rozčleniť zariadenie a vybavenie kuchyne, vysvetliť bezpečnosť a hygienu 

v kuchyni. 

- vie opísať recepty z kníh, časopisov a potravinárskych  obalov .Pomenovať 
základné zásady stolovania. 

 

- vie posúdiť potraviny pri nákupe /dátum výroby, chuť, vzhľad. 

- vie definovať zásady skladovania potravín /pivnica, komora, chladnička 

- vie zapísať postup a vypočítať slovný príklad (aplikácia na praktický život) 

 

 

 

- vie vymenovať zásady osobnej hygieny a hygienu práce pri úprave pokrmov . 

- vie doržiavať bezpečnostné predpisy pri práci. 

- vie demonštrovať triedenie, čistenie a opracovanie potravín. 

 

 

 

- vie demonštrovať krájanie chleba na ručnom krájači a nožom natrieť chlieb, 

pečivo s džemom, maslom a paštétou. Vhodne a úhľadne  nakrájať zeleninu 

na kolieska, rezance, mesiačiky. 

- vie vymenoval suroviny na  prípravu obložených obložených chlebíkov, 

jednohubiek. Pripraviť obložené chlebíky, jednohubky a upraviť na tanier. 

 

 

 

 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

 

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. 

 

- vie popísať prípravu teplých nápojov /čaj, mlieko, biela káva.  

- vie pripraviť teplé nápoje. 

- vie predviesť prípravu krupicovej kaše. 

- vie pomenovať postup prípravy pudingov z polotovarov. 

- vie pripraviť jedlá  z vajec, vajce do skla, praženica, volské oko. 

- vie popísať a predviesť prípravu cestovín/ špagety so syrom a kečupom. 

- vie demonštrovať tech. postup prípravy, zo zeleniny /lečo, karfiol so 

strúhankou/.   

 

 

Spolu:  99 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Domáce práce a 

údržba, formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

Formy práce: 
 

 frontálna výučba 

 frontálna a individuálna práca žiakov 

 skupinová práca žiakov 

 práca s knihou 

 demonštrácia a pozorovanie 
 
Metódy práce: 

 informačno-receptívna - výklad 

 reproduktívna - riadený rozhovor 

 heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

 demonštračná 

 cvičenie, ukážka, práca s pomocou učiteľa 

 vysvetľovanie, manipulácia s predmetmi 
 

 

 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Učebné zdroje: 

E.Brhlík:, J.Romańuk:Technológia pre2. a 3. ročník stredných odborných učiliíšť, 

J.Háľ, K.Štepánek: Zariadenie závodov 

R. Schaller, A. Forró, P.Kružliak: Potraviny a nápoje 

M. Matejka, I.Balogová: Technológia pre 1. ročník stredných odborných učilíšť učebný odbor kuchár – čašník 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika predmetu: 

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. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Domáce práce a údržba 

domácnosti 
1  2 3  

 

Ciele vyučovacieho 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 
 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Domáce práce a údržba domácnosti 

Časový rozsah výučby 3 hodina týždenne, spolu 99 hodín 

Ročník Prvý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C  - nižšie stredné vzdelanie   

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

 

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. 

 

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  

 

 

 

- vie vysvetliť rozdiel medzi bývaním v rodinnom dome a v bytovke 

- vie povedať, aké miestnosti sú v  dome, v byte, vysvetliť čo znamená pojem 

hygiena 

- vie vymenovať tri povinnosti vlastníka bytu, domu 

 

 

- vie vysvetliť účel jednotlivých miestností v byte 

- vie vysvetliť dôležitosť správneho osvetlenia bytu, vymenovať technické 

vybavenie kuchyne 

 

 

- vie vymenovať tri pravidelné domáce práce týkajúce sa poriadku v byte 

- vie vymenovať práce pri dennom upratovaní, pri týždennom upratovaní 

- vie vymenovať práce pri dôkladnom a sezónnom upratovaní 

 

 

 

 

- vie použiť dezinfekčné prípravky na čistenie WC a kúpeľne, dodržať BOZP 

pri práci s prípravkami 

- vie vyčistiť vysávač, vymyť vedro, vyplákať a vyžmýkať handru 

- vie vyčistiť, umyť a poskladať ručný kuchynský strojček 

 

 

Spolu:  99 hodín 
 

 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Rodinná výchova, 

formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

 

Formy práce: 
 

 individuálny prístup k žiakom, 

 individuálna práca žiakov, 

 skupinová práca žiakov,  

 pozorovanie, 

 exkurzia 

 

Metódy práce: 

 rozprávanie, 

 riadený rozhovor, 

 demonštrácia, 

 cvičenie 
 

Učebné zdroje: 

Zdravé bývanie, Iva Bukvová, Metro Media, 2007 

Úspory energie v domácnosti, Ladislav Tintěra, ERA group, 2004 

Encyklopedie moderního bydlení, kolektív autorov, Rebo, 2007 

Rady pre domácnosť, Magdalena Tigreová, Ottovo nakladatelství, 2008 

Ako si dať rady so všetkým, kolektív autorov,Reader s Digest Výber,1999 

Rady našej babičky, kolektív autorov, Reader s Digest Výber, 2002 

 

Hodnotenie predmetu: 
 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 

 

 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

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. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Pomocné práce v kuchyni 5 2 7  

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Cieľom predmetu pomocné práce v kuchyni v praktickej škole je osvojiť si základné vedomosti a zručnosti 

základných pomocných prác vykonávaných v kuchyni. Osvojiť si poznávanie strojov a zariadení a pracovných pomôcok v 

kuchyni a ich čistenie po práci. Oboznámiť žiakov s bezpečnosťou práce v kuchyni. Osvojiť si význam poriadku a čistoty v 

kuchyni a udržiavať hygienu a čistotu v kuchyni z hygienického hľadiska pri sanitárnych prácach. Ovládať používanie 

čistiacich a dezinfekčných prípravkov. Osvojiť si odkladanie pracovných nástrojov na správne miesto. Osvojiť si praktické 

zručnosti a návyky pri zbieraní použitého riadu a odkladaní na určené miesto. Získať zručnosti v odkladaní odpadkov, strojov 

a pracovného náradia, umývaní utieraní a ukladaní riadu, príborov, nástrojov. Žiaci sa naučia organizovať prácu, dodržiavať 

bezpečnostné a hygienické predpisy. Nadobúdajú zručnosť v čistení a dočisťovaní zemiakov a zeleniny. Praktické zručnosti 

a návyky nadobudnú pri stolovaní a dodržiavaní základných pravidlách stolovania. 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Pomocné práce v kuchyni 

Časový rozsah výučby 7 hodín týždenne, spolu 231 hodín 

Ročník Prvý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

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. 

 

 

 

- vie dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy 

- vie dodržiavať osobnú hygienu 

- vie vyjadriť vlastnými slovami význam poriadku a čistoty v kuchyni 

- vie rozčleniť zariadenie a vybavenie kuchyne, vysvetliť bezpečnosť a hygienu 

v kuchyni. 

- vie vymenovať zásady skladovania potravín a plánovať nákupy  

 

 

- vie vyjadriť vlastnými slovami význam poriadku a čistoty v kuchyni 

- vie používať čistiace prostriedky 

- vie triediť a ukladať odpadky v kuchyni 

 

 

 

 

- oboznámiť sa s využitím elektrických spotrebičov a s bezpečnosťou pri práci . 

vie obsluhovať elektrospotrebiče - zapnúť, vypnúť elektrospotrebiče. 

- vie vyčistiť elektrické spotrebiče 

 

 

 

 

- vie odkladať pracovné nástroje na správne miesto 

- vie dodržiavať bezpečnostné predpisy pri práci. 

- vie demonštrovať využitie pracovných pomôcok a nástrojov 
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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. 

 

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. 

- vie demonštrovať údržbu pracovných pomôcok a nástrojov. 

 

 

 

 

 

 

- ovláda umývanie, utieranie a odkladanie inventára 

- vie demonštrovať čistenie a uskladňovanie zemiakov, zeleniny, ovocia. 

 

 

 

 

- vie popísať prípravu teplých nápojov - čaj, káva, kakao 

- vie demonštrovať prípravu čaju, kávy, kakaa 

- vie pomenovať postup prípravy polievok 

- vie pomenovať a demonštrovať postup jednoduchého občerstvenia. 

 

 

 

 

- vie popísať základný kuchynský servis na rôzne príležitosti. 

- vie demonštrovať použitie a ukladanie kuchynského servisu. 

- vie pravidlá pri použití kuchynského servisu.  

- vie popísať starostlivosť o kuchynský servis. 
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- vie demonštroval základné pravidlá stolovania. 

- vie popísať zásady spoločenského správania. 

- vie demonštrovať základy obsluhy. 

 

 

Spolu:  231 hodín 
 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Domáce práce a 

údržba, Príprava jedál a výživa. 

Stratégie vyučovania:  

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

Formy práce: 
 

 frontálna výučba 

 frontálna a individuálna práca žiakov 

 skupinová práca žiakov 

 práca s knihou 

 demonštrácia a pozorovanie 
 
Metódy práce: 

 informačno-receptívna - výklad 

 reproduktívna -riadený rozhovor 

 rozhovor, riešenie úloh 

 demonštračná 

 cvičenie, ukážka, práca s pomocou učiteľa 
 

Učebné zdroje: 

E.Brhlík:, J.Romańuk:Technológia pre 2. a 3. ročník stredných odborných učiliíšť, 

J.Háľ, K.Štepánek: Zariadenie závodov 

R. Schaller, A. Forró, P.Kružliak: Potraviny a nápoje 

M. Matejka, I.Balogová: Technológia pre 1. ročník stredných odborných učilíšť učebný odbor kuchár – čašník 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl  

– 1. júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Slovné hodnotenie musí obsahovať 

slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené             na kritériách hodnotenia v každom 

vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 

sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika predmetu: 

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. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Náboženská výchova 0 1 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

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. 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Náboženská výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník Prvý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 
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Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

 

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. 

 

 

 

 

 

- vie vysvetliť svojimi slovami Boží plán s človekom 

- vie vnímať zodpovednosť za svoje rozhodnutia 

- má návyk prvkov zodpovednosti: napraviť chybu, nahradiť škodu 

- vie si vážiť seba aj druhých ako rovnocenné, neopakovateľné a originálne 

bytosti 

 

 

- vie vymenovať a definovať sviatosti /krst, sviatosť birmovania, sviatosť 

Eucharistie, sviatosť zmierenia, sviatosť kňazstva, sviatosť manželstva, 

sviatosť pomazania chorých/. - vie vyfarbiť spektrum 

- vie oceniť hodnotu sviatostného života pre veriaceho človeka 

- vie vnímať potrebu zmierenia sa s človekom a človeka s Bohom 

- vie vnímať rozmer nádeje v prijímaní sviatosti zmierenia 

- vie oceniť hodnotu života v spoločenstve Cirkvi 

 

 

 

 

- vie rozlíšiť a pomenovať následky negatívnych rozhodnutí 

- vie pravidlá životného štýlu kresťana /v rodine, škole/. Viesť dialóg v kruhu 

s rešpektovaním pravidiel asertívnej komunikácie. 

- vie podať informácie o tom, čo spôsobuje egoizmus v osobnom i v 

celosvetovom rozmere. 

- vie vnímať potrebu priateľstva s opačným pohlavím, pričom sa chce 

rozhodovať sám a slobodne 

 

- vie na modelovej situácii analyzovať následky rozhodnutí, jednoducho ich 
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4. Moja zodpovednosť. 

 

Mať chrbtovú kosť. 

Budujem vzťahy. 

Ako komunikujem. 

Cesta k hrdinstvu. 

 

formulovať 

- vie sa obetovať pre druhých, to vedie k vytváraniu hlbokých vzťahov a pravej 

lásky. 

- vie používať komunikačné zručnosti – prepáč, odpusť, prosím... 

- vie objaviť hodnotu jednotlivých Božích prikázaní, jednoducho formulovať ich 

prínos pre život človeka 

 

 

Spolu:  33 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

 Slovenský jazyk a literatúra - slovne vyjadrí ospravedlnenie, zmierenie, vyjadruje svoje pocity (gestami, mimikou), 
chápe obsah krátkeho textu a reprodukuje ho. 

 Pracovné vyučovanie – tvorba rôznych výrobkov. 

 Hudobná výchova – piesne s náboženským námetom, vníma hudbu. 

 Výtvarná výchova –  výtvarné vyjadrenie súvisiace s témou náboženskej výchovy. 

 Telesná výchova – telovýchovné aktivity v rámci dramatizácia, vníma pohyb. 

 Mediálna výchova: osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá 

 Osobný a sociálny rozvoj - je pripravený pre otvorené vzťahy v dôveryhodnom prostredí, využíva možnosti na 
vytváranie medziľudských vzťahov, má pozitívny vzťah k druhým ľuďom, ovláda a riadi svoje konanie a správanie 
tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba  

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu: uvedomujú si, že patria do rodiny a stávajú sa synmi či dcérami svojich 
rodičov. Prejavujú rodičom patričnú úctu, vedia sa im ospravedlniť a poprosiť ich o odpustenie.  

 Prevencia sociálno - nežiadúcich javov: vážia si hodnotu života a každého človeka. Rozvíjajú pozitívne vlastnosti 
a odstraňujú negatívne. Žiaci sú vedení k citlivosti a jemnosti voči potrebám ľudí v ich blízkom okolí. 

 Enviromentálna výchova - vníma život ako najvyššiu hodnotu. 
 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

Formy práce: 

 hodina základného typu 

 hodina filmovej projekcie 

 vychádzka 

 frontálna 

 samostatná 

 skupinová 
 
Metódy práce: 

 metódy biblické 

 metódy liturgické 

 metódy slovné 
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 metódy prakticko-expozičné 

 metódy práce s obrazom 

 metódy kreslenia v katechéze 

 metódy hudobné 

 tvorivá práca s rozličným materiálom 

 metódy práce s pracovným listom 

 metódy prace s textom 

 demonštračná metóda - demonštrácia obrazov 

 manipulácia s predmetmi - práca so symbolom, didaktická hra 

 pozorovanie - cielené systematické vnímanie objektov a procesov 

 motivačné rozprávanie - približovanie obsahu učenia 

 motivačný rozhovor - aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov 

 motivačný problém - upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému 

 motivačnú demonštráciu - vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela 

 diskusia - vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému 

 situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov 

 simulácia - simulovanie,  napodobňovanie  životných  situácií,  aktivity, ktoré   vyžadujú   interakciu medzi skupinou 
žiakov  a jednotlivými 

 metódy opakovania a precvičovania - ústne a písomné opakovanie 
 

Učebné zdroje: 

 Biblické obrazy, Seleziánske katechetické stredisko 

 Publikácia: Najvzácnejší dar, Jozef Šelinga, 2003. 

 Publikácia: Hľadaj a nájdi v Biblii, Carl Anker Mortensen, 2009. 

 Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy 

 Sväté písmo, Spolok sv. Vojtecha, 2008. 

 rôzne časopisy, omaľovanky, VHS, CD a DVD nosiče, internetové stránky, názorné pomôcky 
 

Hodnotenie predmetu: 
 
Na hodnotenie žiakov v náboženskej výchove využívame tieto formy: 

 pochvala, 

 povzbudivé slová, 

 atribúcia kladných vlastností a postojov, 

 sebahodnotenie, 

 hodnotenie spolužiakmi, 

 uznanie, 

 prezentácia prác 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 
 

 
Charakteristika predmetu: 

Predmet slovenský jazyk a literatúra svojím obsahom nadväzuje na učivo špeciálnej základnej školy, rozvíja, 
rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). V jazykovom vyučovaní si 
žiaci zlepšujú komunikačné zručnosti: precvičujú a upevňujú si formy spoločenského styku: oslovenie, pozdrav, požiadanie, 
poďakovanie, ospravedlnenie sa, požiadanie o informáciu, podanie informácie, telefonický rozhovor. 
Cvičia sa rozprávať v súvislých jazykových prejavoch: rozprávajú podľa vopred pripravenej osnovy podľa prečítaného textu, 
podľa série obrázkov. Reprodukujú prečítaný text podľa otázok učiteľa a prečítanej osnovy. Učia sa napísať pozdrav a 
oznámenie na korešpondenčnom lístku. Z pravopisného hľadiska sa učia správne písať slová, nevynechávať písmená a 
neprehadzovať ich poradie v slove.  
Upevňujú si písanie viet s veľkým začiatočným písmenom, správne písať krátke a dlhé samohlásky v slovách. Nacvičujú a 
upevňujú si písanie svojho mena. Učia sa rozlišovať spisovné a nespisovné slová. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a 
primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 

Čítanie a rozvoj rečovej kultúry je zameraný na výcvik čítania a ústneho vyjadrovania Žiaci čítajú správne a s 
porozumením jednoduché vety v krátkych, obsahom primeraných textoch. Cvičia sa v používaní správneho slovenského 
prízvuku a v prirodzenej intonácie. Precvičujú a upevňujú si orientáciu v čítanom texte a snažia sa o správnu reprodukciu 
jeho obsahu. Učia sa zrozumiteľným spôsobom vyjadriť svoje skúsenosti a zážitky. Pri čítaní a prednese básní si žiaci 
vytvárajú návyky správneho dýchania, znenia hlasu, správnej artikulácie a spisovnej výslovnosti. Obohacuje sa ich slovná 
zásoba. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote. Predmet slovenský jazyk a literatúra je veľmi úzko previazaný s 
predmetmi výchova k mravnosti a občianstvu, etickej výchove takmer vo všetkých jeho tematických celkoch. 
 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Slovenský jazyk a literatúra 1 0 1 

 
Ciele vyučovacieho predmetu: 
Jazykové vyučovanie a sloh  

 precvičovať a upevňovať formy spoločenského styku 

 učiť a precvičovať si správanie v praktických životných situáciách 

 cvičiť sa rozprávať v súvislých jazykových prejavoch 

 učiť sa napísať pozdrav a oznámenie na korešpondenčnom lístku, adresu na balík, vyplniť sprievodku na  balík,  
poslať  telegram 

 precvičiť si  opis /ústne  i  písomne/  jednoduchého predmetu 

 učiť sa rozumieť prečítanému opisu pracovného postupu /receptu na varenie, postupu na obale materiálu/ 

 reprodukovať prečítaný text podľa otázok učiteľa a prečítanej osnovy 

 učiť sa správne písať slová, i celé vety, 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 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník Druhý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 
Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 
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 učiť sa správne písať vo vete čiarku, najmä pred najčastejšie frekventovanými spojkami /že, aby, ale/  
Čítanie a rozvoj rečovej kultúry:  

 čítanie zamerať na výcvik čítania a ústneho vyjadrovania 

 sústreďovať sa na významovú stránku viet a na porozumenie obsahu textu 

 upevniť si čitateľské  zručnosti  na  primerane  náročných  náučných  a  umeleckých  textoch, orientovať sa v 
prečítanom texte a reprodukovať jeho obsah 

 učiť sa zrozumiteľným spôsobom vyjadriť svoje potreby a zážitky  

 rozširovať slovnú zásobu čítaním a rozprávaním  

 rozlišovať význam slov, učiť sa voliť vhodný výraz a správne tvoriť vety 

 učiť sa mať záujem o mimoškolské  čítanie  kníh,  časopisov,  novín,  sledovanie  vhodných  programov rozhlasu a 
televízie, podľa miestnych možností aj o návštevy divadelných a filmových predstavení 

  
Témy a vzdelávacie výstupy: 
 

Témy Vzdelávacie výstupy 

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. 

Žiak vie: 
-aplikovať nadobudnuté poznatky z foriem spoločenského styku 
-povedať oslovenie v bežných situáciách 
-sa slušne a zrozumiteľne pozdraviť, poďakovať, predstaviť sa 
- demonštrovať telefonický rozhovor 
-slušnú formu ospravedlnenia 
-vlastnými slovami požiadať o informáciu, podať informáciu 
-použiť formu na uvítanie a rozlúčku návštevy 
 
 
-reprodukovať prečítaný text podľa pripravenej osnovy, podľa série obrázkov, 
podľa otázok 
 
 
 
 
 
 
 
 
- správne určiť a pomenovať interpunkčné znamienka vo vete 
 
 
-správne napísať čiarku vo vete 
 
 
-správne použil a napísal osobné zámená vo vete 
 
-napísať pozdrav, krátky list kamarátom z výletu 
 
 
-prečítať rozprávku a prerozprávať jej obsah 
-hlavné znaky poviedky 
-vyjadriť vlastnými slovami prečítaný text poviedky 
-názvy časopisov 
-sa orientovať v časopise 
-si nájsť o čo má záujem 
 
 
 

 
Spolu:  33 hodín  
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Medzipredmetové vzťahy:  
Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch - dejepis, geografia, 

matematika, biológiou, formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 
 

Stratégie vyučovania: 
 
Formy práce: 

 Informačno-receptívna - výklad  

 reproduktívna - riadený rozhovor 

 rozhovor, riešenie úloh frontálna výučba  

 frontálna a individuálna práca žiakov skupinová 

 skupinová práca žiakov 

 práca s knihou 

 demonštrácia a pozorovanie 
 
Metódy práce: 

 metódy slovné - rozhovor 

 metódy reproduktívne - riadený rozhovor 

 metódy prakticko-expozičné 

 metódy práce s pracovným listom - riešenie úloh 

 metódy prace s textom 

 metódy opakovania a precvičovania - ústne a písomné opakovanie 

 Informačno-receptívna - výklad 
Učebné zdroje: 
  

M.Holovič, J.Ballay, E.Brestenská: Slovenský jazyk a literatúra pre 1.ročník,  

Moje čítanie - pracovné listy pre 2.ročník špeciálnych základných škôl / variant A/ a pre 4. a- 6. Ročník špeciálnych 

základných škôl / variant B/,  

Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 4. ročník špeciálnych základných škôl,  

Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 5. ročník špeciálnych základných škôl  

Krátky slovník slovenského jazyka, Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1989  

Knihy, časopisy, noviny podľa výberu učiteľa 
 
Hodnotenie predmetu: 
 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 
júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 
Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 
kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 
vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet matematika svojim obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. 

Jeho obsah je štrukturovaný do tématických celkov. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete 

úzko súvisia s potrebou riešiť praktické úlohy matematického charakteru s ktorými sa stretnú v živote popr. v budúcom 

pracovnom začlenení. 

Pri zostavovaní tematického plánu sme prihliadali na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností a žiakov s 

prihliadnutím na ich špeciálnopedagogické potreby. Predmet vedie žiakov k tomu, aby získali a osvojili si teoretické 

vedomosti a matematické zručnosti. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania matematiky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich 

cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak má možnosť 

spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Matematika 2  0  2  

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 riešiť potrebné praktické úlohy matematického charakteru v obore 1000 

 poznať a používať peniaze 

 učiť sa používať kalkulačku 

 oboznámiť sa s využívaním IKT, vedieť používať podľa možnosti samostatne alebo s pomocou jednoduché 
výučbové programy 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Ročník Druhý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie   

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 
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 poznať základné jednotky dĺžky, hmotnosti a času, vedieť prakticky merať, vážiť,  

 určovať čas, vedieť prečítať a zapísať 

 oboznámiť sa so základnými vlastnosťami geometrických a rovinných útvarov, získavať zručnosť pri rysovaní 
a modelovaní 

 pracovať s kružidlom 

 použiť získané poznatky z geometrie v praktickom živote 
 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

1. Numerácia v obore do 100. 

Sčitovanie a odčitovane 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 1000. 

Počítanie po 100. 

 

Sčitovanie a odčitovane stoviek v obore 

do 1000. 

 

Písomné sčitovanie a odčitovanie v 

obore do 1000 

 

Praktické príklady na sčitovanie a 

odčitovanie v obore do 1000. 

 

Počítanie s kalkulačkou v obore do 

1000. 

 

3. Jednotky dĺžky, hmotnosti a času. 

Jednotka dĺžky m, dm, cm, mm, 

meradlo. 

Žiak vie: 

-sčítať a odčítať v obore do 100 

 

-vypočítať jednoduché slovné príklady aplikované na prácu s peniazmi- 

nakupovanie, obchod 

 

-vypočítať jednoduché v obore do 100 s pomocou kalkulačky 

 

 

-počítať po stovkách do 1000 zpamäti  

 

-sčitovať a odčitovať  stovky v obore do 1000 

 

 

-správne podpísať čísla pod seba a vypočítať príklady 

 

 

-riešiť praktické príklady  

 

 

-používať kalkulačku 
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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. 

 

4. 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. 

-žiak pozná jednotky dĺžky, s pomocou ich vie premieňať 

 

 

-merať metrom, krajčírskym metrom 

 

 

-pozná jednotky hmotnosti 

-určiť hmotnosť predmetov s pomocou 

 

- spočítať hmotnosť vážených predmetov a surovín.  

-určiť svoju hmotnosť vážením 

-pomenovať jednotky času.  

-určiť čas. 

 

 

-narysovať úsečku v cm, určiť dĺžku úsečky a zapísať 

 

 

-vytýčiť úsečky v teréne, určiť ich dĺžku 

 

 

-vyhľadať v okolí tvary kružníc, narysovať kružnicu, určiť stred a polomer 

kružnice 

 

-žiak pozná základné geometrické tvary 

 

 

 

Spolu:  66 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  
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Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch,  formou IKT ( 

výučbové programy, Planéta vedomostí, internet). 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru                   

pri vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

Formy práce: 

 Informačno-receptívna - výklad  

 reproduktívna - riadený rozhovor 

 rozhovor, riešenie úloh, Inscenačná, situačná 

 frontálna a individuálna práca žiakov skupinová 

 skupinová práca žiakov 

 práca s knihou 

 demonštrácia a pozorovanie 
 
Metódy práce: 

 metódy slovné - rozhovor 

 metódy reproduktívne - riadený rozhovor 

 metódy prakticko-expozičné 

 metódy práce s pracovným listom - riešenie úloh 

 metódy prace s textom 

 metódy opakovania a precvičovania - ústne a písomné opakovanie 

 Informačno-receptívna - výklad 

Učebné zdroje: 

Matematika pre ŠZŚ, Melišková, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 

Pracovný zošit pre SZŠ, Krejza, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

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. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Výchova k mravnosti a 

občianstvu 
1  0  1  

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 pochopiť vzťahy v demokratickej spoločnosti, medziľudské vzťahy 

 nadobudnúť vlasti kamarátstva, priateľstva, lásky 

 prehĺbiť si poznatky o sociálnom zabezpečení a zdravotnej starostlivosti 

 Objaviť hodnotu života. 

 uvedomiť si osobnú zodpovednosť za seba, za druhých a za životné prostredie, v ktorom žijeme 

 formovať návyk životnej cesty nádeje 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Výchova k mravnosti a občianstvu 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník Druhý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 
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Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

1. Človek a spoločnosť.  

Vzťahy v demokratickej spoločnosti.  

 

Správanie sa na verejnosti.  

 

Medziľudské vzťahy. Vzťahy v rodine a 

manželstve.  

2. Človek ako jedinečná osobnosť  

Mravný profil človek.  

 

Empatia. Asertívne správanie.  

 

Kamarátstvo, priateľstvo, láska.  

 

 

 

 

 

3. Sociálne zabezpečenie, zdravotná 

starostlivosť – prehĺbenie učiva z 1. 

ročníka  

Orgány a zariadenia zdravotno – 

sociálnej starostlivosti.  

 

Zdravotné poistenie.  

 

Dôchodkové zabezpečenie. 

Žiak vie: 

-opísať vlastnými slovami medziľudské vzťahy v demokratickej spoločnosti 

-vymenovať zásady spoločenského správania a etikety 

-opísať vlastnými slovami medziľudské vzťahy a toleranciu v demokratickej 

spoločnosti 

-popísať vlastnými slovami vzťahy v rodine a v manželstve 

 

-opísať vlastnými slovami mravný profil človeka. 

 

-vyjadriť vlastnými slovami vciťovanie sa do problémov iných ľudí. 

-popísať pojem asertívne správanie, yjadriť vlastnými slovami rozdiel medzi 

asertívnym správaním, agresiou a pasivitou. 

-demonštrovať správny  spôsob získavania kamaráta, priateľa, opísať 

vlastnými slovami  kamarátstvo, priateľstvo. 

-vyjadriť vlastnými slovami rozdiely medzi  kamarátstvom a priateľstvom 

a láskou 

-opísať vlastnými slovami vzťah medzi chlapcom a dievčaťom. 

 

 

 

 

-vymenovať  zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti a ich 

poslanie. Uviesť príklad využitia lekárskej služby 1.pomoci. 

Popísať zariadenia sociálnych služieb, oddelenia sociálnej pomoci. 

-vlastnými slovami opísať zdravotnú starostlivosť, prevenciu a význam 

zdravotného poistenia. 

-opísať vlastnými slovami  pojmy dôchodkové zabezpečenie, starobné 

poistenie, invalidné poistenie 
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Spolu:  33 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Domáce práce a 

údržba, formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

 
Formy práce: 

 frontálna výučba  

 frontálna a individuálna práca žiakov skupinová 

 skupinová práca žiakov 

 práca s knihou 
 

Metódy práce: 

 metódy slovné - rozhovor 

 metódy Informačno-receptívna - výklad - riadený rozhovor 

 metódy prakticko-expozičné 

 metódy práce s pracovným listom - riešenie úloh 

 metódy prace s textom 

 metódy opakovania a precvičovania - ústne a písomné opakovanie 

 Informačno-receptívna - výklad 

Učebné zdroje: 

Mgr.Heráková:Učebné exty pre občiansku náuku /1.roč.SOU/ MPC Tomášikova ul.,Bratislava 2007. 

Prášilová,PhDr.Smolová: Učebnica ON 1.roč.SPN Bratislava 1984. 

Miedzgová J.:Základy etiky.SPN Bratislava 1994. 

Hoffmanová: Predchádzajme intolerancii, MPC Prešov 2005. 

Bagalová,Gogolová: Ľudské práva ŠPÚ 2007. Dohovor o právach dieťaťa č.104/1991 Zb. 

Beniak a kol.:Zdravoveda, Osveta Martin,1989.Ľudské telo,Osveta 1995. 

ZelinaUhereková: ako byť sám sebou,Program CESTY,Vyd. Poľana Bratislava 2001. 

 

Hodnotenie predmetu: 
 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika predmetu: 

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

inštrumentálnej hry, aktívneho počúvania. Jeho obsah je štrukturovaný do tematických celkov. Vedomosti a zručnosti 

hudobno-pohybových činností a inštrumentálnych činností, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete posilňujú kladné 

stránky ľudskej osobnosti, vrátane citovej výchovy.  

Hudobné činnosti umožňujú položiť základy v speváckej činnosti, v ktorej sa žiaci zdokonaľujú v jednohlasnom alebo 

dvojhlasnom speve rytmických piesní s jednoduchou melódiou. Žiaci sa naučia správne a hospodárne dýchať, frázovať v 

piesňach. V hudobných aktivitách sú zakomponované aj artikulačné cvičenia pre žiakov s rečovou chybou. V hlasových 

cvičeniach precvičujú intenzitu hlasu, dĺžku hlasu, silný a slabý hlas. V sluchových cvičeniach žiaci opakujú tóny, melódie, 

intonácie intervalov. Pri počúvaní hudobných ukážok oboznamujeme žiakov, čo budeme počúvať a informujeme ich o 

skladateľoch a o zaradení skladby do hudobného žánra. Hudobné činnosti pomáhajú žiakom uvedomovať si hodnoty 

najbližšieho okolia / ľudový folklór – piesne a tance/, z domova / piesne slovenských autorov/, v ktorom sa pohybujú i z 

okolitého sveta. V tejto oblasti plánujeme využívať najznámejšie skladby z oblasti vážnej a populárnej hudby, z domácej i 

svetovej tvorby. Žiaci si zdokonaľujú svoj hudobný prejav pri spievaní rôznych druhov piesní na aktuálnu tému / Vianoce, 

Veľká noc, Fašiangy, Turíce/, a pohybový prejav vytváraním pohybových kreácií podľa rôzneho hudobného žánru /čardáš, 

valčík, karička, polka, džajf /. Formou zážitkového učenia na hudobnom podujatí sa žiaci oboznamujú s rôznymi hudobnými 

žánrami a spoločenským správaním. Pri zostavovaní tematického plánu sme prihliadali na proporcionalitu a primeranosť 

učiva podľa schopnosti žiakov. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Hudobná výchova 1  0  1  

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník Druhý 

Škola 

Spojená škola,  Praktická škola, Hviezdoslavova 25, 

Spišská Nová Ves 

 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C  - nižšie stredné vzdelanie   

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Ciele vyučovacieho 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 
 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

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.  

 

Nácvik krokových variácií karičky, 

čardáša, polky.  

 

3. Hudobné ukážky.  

Počúvanie hudobných ukážok, ľudová 

tvorba.  

 

Žiak vie  intonovať, dodržiavať rytmus piesne. 

Pozná slová piesne. Chápe obsah piesne. Prežíva pozitívne emócie a radosť 

zo spevu.  

 

Pozná nástroje z Orffovho inštrumentára.  

Žiak vie uplatniť svoje spevácke schopnosti verejne. 

 

 

 

 

Žiak vie vyjadriť rytmus skladby, napodobniť ho.  

 

 

Vie rozlíšiť modernú a ľudovú skladbu, používa správne tanečné kroky. 

 

 

Žiak ovláda základné tanečné kroky polky, čardáša, karičky. 
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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. 

 

Žiak pozná regionálne ľudové piesne, rómske piesne. 

 

 

 

 

Rozlišuje rôzne hudobné žánre, pozná populárnu a vážnu hudbu. 

 

 

Žiak vie zaspievať ľudové piesne, dodržiava rytmus, správne používa Orffov 

inštrumentár. 

 

Rozlišuje veselé a smutné skladby, rýchle a pomalé. Vie spievať emotívne, 

jemne. 

 

Dokáže verejne kolektívne vystúpiť na slávnostiach 

 

Spolu:  33 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch slovenský jazyk, 

formou IKT ( výučbové programy, internet) 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

Formy práce: 
 

 frontálna výučba 

 frontálna a individuálna práca žiakov 

 skupinová práca žiakov 

 hra na hudobnom nástroji 

 demonštrácia a pozorovanie 
 
Metódy práce: 

 Informačno-receptívna - výklad 
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 reproduktívna -riadený rozhovor 

 rozhovor, 

  riešenie úloh  
 

Učebné zdroje: 

učebnica hudobnej výchovy 

spevník 

časopisy 

 

Hodnotenie predmetu: 
 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

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. Jeho obsah je štrukturovaný do tematických celkov: výtvarné a technické 

osvojovanie skutočností, experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami, výtvarné umenie a životné prostredie, 

ilustrácie. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete posilňujú kladné stránky ľudskej osobnosti, 

vrátane citovej výchovy. Umožňuje položiť základy dobrého vkusu, získať citlivosť k farbám a tvarom, schopnosť 

uvedomovať si krásu okolo seba, v prírode a v umení. Ovplyvňuje životné postoje žiakov, ich vzťah k ostatným ľuďom i k 

prostrediu, v ktorom žijú. Žiaci si zdokonaľujú svoj výtvarný prejav kreslením, maľovaním, grafickými činnosťami, vytváraním 

priestorových objektov, pri práci s rôznymi materiálmi. Žiaci sa naučia poznávať vlastnosti farieb a ich pôsobenie na človeka. 

Kreslením prírody sa prehlbuje citový vzťah k prírode a objavovanie krás v tvarovej a farebnej rozmanitosti. Formou 

zážitkového učenia v Zoologickej záhrade v Kavečanoch a v Botanickej záhrade v Košiciach sa žiaci oboznamujú s 

pestrosťou fauny a flóry. Návštevou galérie žiaci spoznávajú výtvarné diela rôznych autorov .Pri zostavovaní tematického 

plánu sme prihliadali na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopnosti žiakov. Obsahom výtvarnej výchovy sú 

rozličné tvorivé, výtvarné činnosti a tvorivé vnímanie, estetické hodnotenie umenia, ktoré žiaka kultivujú.  

Je 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 mimoracionálne 

(zmyslové, citové, motorické) zložky, spolu s predstavivosťou a fantáziou. 

Od žiaka sa očakávajú najmä jeho autentické, tvorivé riešenia úloh. Predmet výtvarnej výchovy poskytuje možnosť 

medzipredmetových väzieb s predmetmi iných oblastí. 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník Druhý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Výtvarná výchova 1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho 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 
 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

 

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.  

 

 

 

- vie vytvoriť koláž z prírodných materiálov 

 

 

- vie kresliť a maľovať dary prírody 

 

- vie kresliť a maľovať predmety dennej potreby 

 

 

 

 

- vie vymenovať druhy farieb, miešať, zapúšťať farby 

- vie vyfarbiť spektrum 

 

- vie pripraviť jednoduchú batiku na šatku 
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3. Výtvarné umenie a životné 

prostredie. Ilustrácie.  

Výtvarná hodnota úžitkového umenia.  

 

Poznať výtvarné umenie, najznámejší 

maliari.  

 

Umelecké výstavy, Bienále ilustrácií. 

 

- vie vymodelovať predmety dennej potreby 

 

 

 

- vie pracovať vo dvojiciach a vytvoriť spoločné dielo 

 

 

 

 

Spolu:  33 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Slovenský jazyk, 

Pracovné vyučovanie, formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

Formy práce: 

 frontálna výučba 

 frontálna a individuálna práca žiakov 

 skupinová práca žiakov 

 práca s knihou 

 demonštrácia a pozorovanie 

 návšteva galérie 
 
Metódy práce: 

 informačno-receptívna – výklad 

 reproduktívna -riadený rozhovor 

 rozhovor, 

 riešenie úloh 
 

Učebné zdroj 

M.cC. Prette, A.Capajdo: Farba, tvar a tvorivosť 

Domov a bývanie - časopis 

Dejiny umenia 

I.Okáli: Naše motýle 

L.Dobroruka,Z.Podhájská,J.Bauer:Pestrá príroda 

Svet živočíšnej ríše 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Hodnotenie predmetu: 
 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika predmetu: 

Telesná výchova a pohyb vytvára priestor na realizáciu uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti o zdravie, 

osvojenie si praktických skúsenosti vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít. 

Žiak získa vedomosti, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, zdatnosť a zdravie. Osvojí si postupy 

ochrana a upevňovania zdravia, prevenciu proti civilizačným ochoreniam. V prípade zdravotného oslabenia, postihnutia 

získa informácie na opravu zdravotných porúch. Je vedený k pochopeniu dôležitosti pohybu ako súčasť života. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Telesná výchova 2 0 2  

 

Ciele vyučovacieho 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 
 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Telesná výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Ročník Druhý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

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 beţecké, loptové, súťaţné.  

 

Pohybové hry gymnastické, atletické.  

 

4. Športové hry.  

Futbal, vybíjaná, prehadzovaná, 

volejbal.  

 

Hráčska činnosť jednotlivca, hráčska 

kombinácia.  

 

Zápas podľa zjednodušených pravidiel.  

Žiak: 

 

-vie cvičiť podľa názoru učiteľa, ľahšie cviky vie predviesť a zacviť aj sám 

 

-vie pracovať so švihadlom, palicou, loptou, šatkou, obručou 

 

 

-Rozvinul koordinačné schopnosti a kĺbovú pohyblivosť 

 

-Rozvinul koordinačné schopnosti a kĺbovú pohyblivosť, vedomú kinestetickú 

diferenciáciu pohybov 

-Dokázal vykonať dané výkony v rámci svojich možností 

-pozná určitý druh tanca 

 

 

-Pomenovať a poznať základné herné činnosti jednotlivca, poznať názvy hier 

realizovaných  vo výučbe. 

-aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich. 

 

 

-ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním. 

 

 

-ukázať a uplatniť správnu techniku herných činností jednotlivca v hrách 

realizovaných vo výučbe. 

 

-využiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí (telocvičňa, príroda,) a 

aplikovať ich aj v bežnom živote (vo voľnom čase) 
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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. 

 

 

 

-demonštroval vytrvalostný beh a hod granátom, resp. kr.loptičkou v rámci 

svojich možností 

 

 

 

  

-sa oboznámil so základmi jogy a inými netradičnými športmi 

 

Spolu:  66 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Zdravotná výchova, 

formou IKT   ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

Formy práce: 
 

 Individuálna práca,  

 práca vo dvojiciach, 

 skupinová práca 

 
Metódy práce: 

 Informačno-receptívna, 

 reproduktívna, inscenačná, situačná 
 

Učebné zdroje: 

 Pavel Klapaš: Pohyb a ja, Praha 1983 

 

Hodnotenie predmetu: 
 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

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. v rodine. Oboznámiť žiakov s fungovaním rodiny. Oboznámiť žiakov s fyzickou, duševnou, 

spoločenskou zrelosťou človeka, úlohami a cieľmi manželstva, s poslaním matky a otca, rodičovskými povinnosťami, so 

starostlivosťou o dieťa.  

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Rodinná výchova 1 0 1  

 

Ciele vyučovacieho 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 
 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Rodinná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník Druhý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

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.  

Úloha a ciele manželstva.  

 

Vzájomné vzťahy ženy a muža.  

 

Práva a povinnosti manželov.  

 

4. Rodičovstvo.  

Narodenie dieťaťa, rola matky a otca.  

 

Starostlivosť o dieťa.  

Žiak vie: 

-vyjadriť vlastnými slovami fyzická, duševná, spoločenská zrelosť človeka. 

 

 

-vymenovať kladné a záporné vlastnosti človeka. 

-vyjadriť vlastnými slovami výber partnera. 

-opísať vlastnými slovami  medziľudské vzťahy. 

 

 

-popísať prípravu  na  uzavretie manželstva. 

 

-opísať ako sa správajú členovia rodiny pri svadbe, rôznych obradoch a 

zvykoch. 

 

-objasniť úlohu a cieľ manželstva. 

 

-popísať ako majú vyzerať vzájomné vzťahy medzi ženou a mužom. 

 

-popísať práva a povinnosti manželov 

 

 

-opísať prípravu pred a po narodení dieťaťa 

-vyjadriť vlastnými slovami úlohu matky, úlohu otca 

-demonštrovať starostlivosť o dieťa 

 

 

Spolu:  33 hodín 
 

 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Domáce práce a 

údržba, formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

 

Formy práce: 

 individuálna práca žiakov,  

 skupinová práca žiakov,           

 riadený rozhovor,  

 frontálna výučba 
 
Metódy práce: 

 informačno-receptívna – rozhovor 

 reproduktívna - riadený rozhovor 

 heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

 demonštrácia, pozorovanie                               

Učebné zdroje: 

 Jiři Fišer, Dalibor Gregor, Marta Klímová, Jaroslava Sellnerová: Základy rodinného života,  Bratislava 1986, 

 časopisy 

Hodnotenie predmetu: 
 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽAIKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

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. 

Jeho obsah je štrukturovaný do tematických celkov základné časti tela, oporná sústava, pohybová a dýchacia sústava, 

tráviaca sústava, strava a hygiena, sústava krvného obehu, vylučovacia sústava a koža, praktické cvičenia, zmyslové 

orgány, rozmnožovacia sústava, novorodenec – staroba, nervová sústava, drogy. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú 

pri štúdiu v tomto predmete úzko súvisia s poznaním ľudského tela, jeho vývojom, skladbou a funkciou jednotlivých 

funkčných systémov. Pri zostavovaní tematického plánu sme prihliadali na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa  

schopnosti žiakov. Predmet vedie žiakov k tomu, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti o ľudskom tele. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Zdravotná výchova 2 0 2 

 

Ciele vyučovacieho 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 
 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Zdravotná výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Ročník Druhý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

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. 

Žiak vie: 

 

-vyjadriť vlastnými slovami význam opornej sústavy 

 

-opísať vlastnými slovami pohybovú sústavu a význam svalov a šliach 

 

-opísať funkciu dýchacej sústavy 

 

-pomenovať jednotlivé časti TS 

 

-nakresliť TS, jej časti a pripísať ich funkcie -trávenie 

 

-vymenovať zásady správnej životosprávy 

 

-podať prvú pomoc pri ochoreniach TS 

 

 

- opísať zloženie krvi 

 

-popísať funkciu krvi, význam transfúzie 

  

-si uvedomiť dôležitosť srdca, nakresliť schému krvného obehu 

 

-opísať správnu životosprávu 

 

-vymenovať a popísať choroby srdca 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Močové orgány. 

 

Choroby močových ciest. 

 

Koža – význam, stavba, starostlivosť. 

 

Kožné choroby. 

 

 

-význam močových orgánov 

 

-vymenovať choroby a ich priebeh 

 

-opísať vlastnými slovami význam kože, opísať stavbu a starostlivosť 

o ňu 

-vymenovať a popísať priebeh kožných chorôb 

 

 

 

Spolu:  66 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Výchova 

k mravnosti a občianstvu, Telesná výchova,, formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet). 

 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

 

Formy práce: 

 individuálna práca žiakov,  

 skupinová práca žiakov,  

 frontálna výučba 

 

Metódy práce: 

 informačno-receptívna - rozhovor 

 reproduktívna - riadený rozhovor 

 rozhovor,  

 riešenie úloh 

 demonštrácia,  

 pozorovanie 

Učebné zdroje: 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Prírodopis pre 7. roč. ZŠ,(SPN,Bratislava 2001, ISBN 80-0802985-4) 

Dobrovoľná sestra (vyd. Osveta, 1985) 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika predmetu: 

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

módy, ručných prác a údržby odevov. Pri zostavovaní tematického plánu sme prihliadali na proporcionalitu a primeranosť 

učiva podľa schopnosti žiakov. Predmet ručné práce a šitie vedie žiakov k tomu, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti 

z oblasti odievania a módy. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Ručné práce a šitie 1  0  1  

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 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 
 

 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Ručné práce a šitie 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník Druhý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

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. 

Žiak vie: 

-vysvetliť vlastnými slovami voľbu odevov na rôzne príležitosti 

/ročné obdobia, slávnostné príležitosti, šport .../ 

 

-vlastnými slovami povedať kedy je človek vkusne oblečený 

 

-vie vystrihnúť látku podľa predlohy 

 

- zostehovať dve látky spolu 

-použiť začisťovací steh 

-vie prišiť gombík s 2 a 4 dierkami 

-predviesť stonkový steh 

-vyrobiť jednoduchý výrobok zošitý z dvoch látok 

 

 

-vyšiť stonkovým stehom jednouchú predlohu 

 

 

 

 

-žiak dokáže sám alebo za pomoci učiteľa opraviť malé dierky na odevoch, 

zošiť popárané stehy, zaplátať dieru ozdobným stehom, ručne našiť na odevy 

rôzne textilné aplikácie 

 

 

 

 

-vie párať staré vlnené svetre 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

 

Pomôcky na háčkovanie, pletenie a 

vyšívanie. 

 

Zhotovenie jednoduchého výrobku. 

 

-pozná pomôcky na háčkovanie a pletenie 

 

 

-za pomoci učiteľa dokáže háčkovať a pliesť 

 

 

Spolu:  33 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Domáce práce a 

údržba, formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

 

Formy práce: 

 individuálna práca žiakov,  

 skupinová práca žiakov,  

 riadený rozhovor,  

 frontálna výučba 

 
Metódy práce: 

 informačno-receptívna – rozhovor 

 reproduktívna – riadený rozhovor 

 rozhovor, 

 riešenie úloh 

 demonštrácia,  

 pozorovanie 
 

Učebné zdroje: 

B. Bohanesová a kol.: Odevné materiály ALFA1989   ISBN 80-05-00441-9 

Silvia von Rudzinsky: Šitie IKAR 1994 ISBN 80-7118-136-6                                          

E. Horváthová: Technológia pre 1.roč, ALFA 1984 

 

Hodnotenie predmetu: 
 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

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. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Príprava jedál a výživa 3  0  3  

 

Ciele vyučovacieho 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 
 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Príprava jedál a výživa 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín 

Ročník Druhý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

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. 

 

4. Bezmäsité jedlá 

Príprava jedál zo zemiakov, zeleniny, 

ryže, cestovín. 

 

Príprava jedál zo strukovín, vajec, syrov 

a tvarohu. 

 

5. Múčniky 

Pečené a nepečené múčniky. 

 

 

- popísať bezpečnostné predpisy pri práci. 

-zapnúť elektrický sporák, el.rúru.  

  

-pozná druhy stolovania 

 

 

-vlastnými slovami popísať význam polievky, pozná druhy 

 

-pripraviť s pomocou polievku 

 

 

-čo je varenie, dusenie a pečenie 

-s pomocou pripraviť jedlá 

 

- vlastnými slovami popísať význam príloh, pripraviť prílohu 

 

-pripraviť jednoduchý šalát 

 

 

-pripraviť s pomocou jedlá zo zemiakov, zeleniny, ryže, cestovín,  

strukovín, vajec, syrov a tvarohu.  

 

 

 

 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

 

Príprava jednoduchých múčnikov. 

 

-pozná druhy múky.  

 

-pripraviť s pomocou jednoduché  múčniky z kysnutého cesta,  

palacinkového, zemiakového, piškótového. 

 

Spolu:  99 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Domáce práce a 

údržba, formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

Formy práce: 
 

 frontálna výučba 

 frontálna a individuálna práca žiakov 

 skupinová práca žiakov 

 práca s knihou 

 demonštrácia a pozorovanie 
 
Metódy práce: 

 informačno-receptívna - výklad 

 reproduktívna - riadený rozhovor 

 heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

 demonštračná 

 cvičenie, ukážka, práca s pomocou učiteľa 

 vysvetľovanie, manipulácia s predmetmi 
 

Učebné zdroje: 

 R. Schaller, A. Forró, P.Kružliak: Potraviny a nápoje 

 internet 

 kuchárske knižky 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 
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Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika predmetu: 

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. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Domáce práce a údržba 

domácnosti 
1  2 3 

 

Ciele vyučovacieho 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 
 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Domáce práce a údržba domácnosti 

Časový rozsah výučby 3 hodina týždenne, spolu 99 hodín 

Ročník Druhý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C  - nižšie stredné vzdelanie   

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

1. Údržba odevov.  

Denná  údržba  odevov.  Ukladanie  do  

skrine.   

Ukladanie  sezónnych  odevov  do 

úložných priestorov.  

Medzinárodná symbolika označujúca 

spôsoby  čistenia rôznych odevov.  

Čistiace prostriedky na odevy a ich 

praktické použitie ( odstraňovanie 

škvŕn).  

Kefovanie, prášenie, chemické čistenie.  

Hygiena, bezpečnosť práce a 

protipožiarna ochrana pri čistení 

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.  

 

Žiak vie: 

-vysvetliť pojem údržba odevov 

-poskladať, uložiť na kôpku tri kusy odevov 

 

-rozlíšiť a rozdeliť odevy podľa sezóny nosenia 

 

 

-vysvetliť význam symbolov údržby, poznať základné symboly údržby 

 

-pozná  rozdiel medzi pracími a čistiacimi prostriedkami.  

-vymenovať pracie prostriedky. 

-vymenovať čistiace prostriedky 

 

 

 

-vykefovať, vyprášiť odevy, vedieť čo sa chemicky musí čistiť 

 

-dodržať BOZP pri práci 

 

 

-vysvetliť rozdiel medzi osobnou bielizňou, bielizňou používanou v domácnosti 

a bytovým textilom. 

-vysvetliť rozdiel medzi čistením, praním, šampónovaním. 

-vymenovať spôsoby prania, vysvetliť symboly dávkovania pracieho 

prostriedku. Vlastnými  slovami vie vysvetliť rozdiel medzi automatickou a 

poloautomatickou pračkou.  

-určiť teplotu prania klasických a syntetických textilných materiálov. 

-ručne vyprať, vypláchať, vyžmýkať, vyvesiť ponožky. 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 
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Botníky.  

 

4. Stolovanie.  

Stolový inventár.  

 

Stolovanie každodenné, príležitostné, 

slávnostné.  

 

5. Ekonomika domácnosti.  

Rodinný a domáci rozpočet.  

 

Vedenie účtovníctva v domácnosti.  

 

Hospodárenie s financiami. 

  

-nakropiť bielizeň, vytiahnuť, zrolovať. 

- održiavať BOZP pri práci so žehličkou. 

-vyžehliť a poskladať rovnú a tvarovanú bielizeň. 

 

 

-žiak vie rozdeliť obuv podľa sezóny 

 

-vyčistiť obuv podľa druhu-topánky, botasky, sandále 

 

-pozná využitie botníka, vie urobiť poriadok v skrinkách na topánky 

 

 

-význam a účel stolového inventára 

 

-správne použiť jednotlivé druhy inventára pri stolovaní, správne sedieť pri 

stolovaní. 

 

 

-vymenovať stále platby v domácnosti / nájomné, energie.../ 

 

-vysvetliť pojmy príjem a výdavok v domácnosti. 

-zostaviť tabuľky na príjmy a výdavky v domácnosti. 

 

-vysvetliť rozdiel medzi sporením a pôžičkou. 

-vysvetliť význam účtov.  

-zostaviť tabuľku podľa  hľadiska naliehavosti, efektívnosti, účelnosti výdavkov 

v rodine. 

-vymenovať spôsoby šetrenia energiami / voda, elektrina, plyn 

 

Spolu:  99 hodín 
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Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Rodinná výchova, 

formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

 

Formy práce: 
 

 individuálny prístup k žiakom, 

 individuálna práca žiakov, 

 skupinová práca žiakov,  

 pozorovanie, 

 exkurzia 

 

Metódy práce: 

 rozprávanie, 

 riadený rozhovor, 

 demonštrácia, 

 cvičenie 
 

Učebné zdroje: 

Úspory energie v domácnosti, Ladislav Tintěra, ERA group, 2004 

Rady pre domácnosť, Magdalena Tigreová, Ottovo nakladatelství, 2008 

Ako si dať rady so všetkým, kolektív autorov,Reader s Digest Výber,1999 

Rady našej babičky, kolektív autorov, Reader s Digest Výber, 2002 

 

Hodnotenie predmetu: 
 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. 

júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika predmetu: 

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 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. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Náboženská výchova 0 1 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

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 2. ročníku je objaviť hodnotu zodpovednosť. Uvedomiť si osobnú zodpovednosť za seba i za druhých. 

Formovať návyk života v zodpovednosti. 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Náboženská výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník druhý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

1. Zodpovednosť za seba. 

 

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. 

 

 

- vie rozvíjať schopnosť sebaporozumenia 

- vie objaviť prínos pozitívnych vzorov ako cestu k hľadaniu životného zmyslu.  

- vie oceniť kresťanskú ponuku nasledovania Ježiša Krista ako životného vzoru  

- vie rozlišovať správne a nesprávne vzory prezentované v médiách 

 

 

 

- vie jednoducho analyzovať dôvody pre vieru a dôvody pre neveru 

 

- vie s pomocou učiteľa zdôvodniť poverčivosť ako prejav nezrelej religiozity 

- vie reprodukovať vyznanie viery ako akt dôvery 

 

 

 

- vie nájsť rozdiely medzi priateľskou láskou, láskou muža a ženy, láskou 

rodičovskou a láskou k Bohu. 

- vie porozumieť svojmu postaveniu v rodine. 

- vie sa obetovať pre druhých, to vedie k vytváraniu hlbokých vzťahov a pravej 

lásky 

 

 

- vie vysvetliť dôvody ekologického myslenia a porovnať ich s posolstvom 

biblického textu Gn 1, 28-29 

- vie sa stotožniť s ekologickým myslením sv. Františka 

- vie objaviť prínos kresťanstva pri ochrane prírody a jej zdrojov 
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Spolu:  33 hodín 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

 Slovenský jazyk a literatúra - slovne vyjadrí ospravedlnenie, zmierenie, vyjadruje svoje pocity (gestami, mimikou), 
chápe obsah krátkeho textu a reprodukuje ho. 

 Pracovné vyučovanie – tvorba rôznych výrobkov. 

 Hudobná výchova – piesne s náboženským námetom, vníma hudbu. 

 Výtvarná výchova –  výtvarné vyjadrenie súvisiace s témou náboženskej výchovy. 

 Telesná výchova – telovýchovné aktivity v rámci dramatizácia, vníma pohyb. 

 Mediálna výchova: osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá 

 Osobný a sociálny rozvoj - je pripravený pre otvorené vzťahy v dôveryhodnom prostredí, využíva možnosti na 
vytváranie medziľudských vzťahov, má pozitívny vzťah k druhým ľuďom, ovláda a riadi svoje konanie a správanie 
tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba  

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu: uvedomujú si, že patria do rodiny a stávajú sa synmi či dcérami svojich 
rodičov. Prejavujú rodičom patričnú úctu, vedia sa im ospravedlniť a poprosiť ich o odpustenie.  

 Prevencia sociálno - nežiadúcich javov: vážia si hodnotu života a každého človeka. Rozvíjajú pozitívne vlastnosti 
a odstraňujú negatívne. Žiaci sú vedení k citlivosti a jemnosti voči potrebám ľudí v ich blízkom okolí. 

 Enviromentálna výchova - vníma život ako najvyššiu hodnotu. 
 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

 

Formy práce: 

 hodina základného typu 

 hodina filmovej projekcie 

 vychádzka 

 frontálna 

 samostatná 

 skupinová 
 
Metódy práce: 

 metódy biblické 

 metódy liturgické 

 metódy slovné 

 metódy prakticko-expozičné 

 metódy práce s obrazom 

 metódy kreslenia v katechéze 

 metódy hudobné 

 tvorivá práca s rozličným materiálom 

 metódy práce s pracovným listom 

 metódy prace s textom 

 demonštračná metóda - demonštrácia obrazov 

 manipulácia s predmetmi - práca so symbolom, didaktická hra 

 pozorovanie - cielené systematické vnímanie objektov a procesov 
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 motivačné rozprávanie - približovanie obsahu učenia 

 motivačný rozhovor - aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov 

 motivačný problém - upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému 

 motivačnú demonštráciu - vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela 

 diskusia - vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému 

 situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov 

 simulácia - simulovanie,  napodobňovanie  životných  situácií,  aktivity, ktoré   vyžadujú   interakciu medzi skupinou 
žiakov  a jednotlivými 

 metódy opakovania a precvičovania - ústne a písomné opakovanie 
 

Učebné zdroje: 

 Biblické obrazy, Seleziánske katechetické stredisko 

 Publikácia: Najvzácnejší dar, Jozef Šelinga, 2003. 

 Publikácia: Hľadaj a nájdi v Biblii, Carl Anker Mortensen, 2009. 

 Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy 

 Sväté písmo, Spolok sv. Vojtecha, 2008. 

 rôzne časopisy, omaľovanky, VHS, CD a DVD nosiče, internetové stránky, názorné pomôcky 
 

Hodnotenie predmetu: 
 
Na hodnotenie žiakov v náboženskej výchove využívame tieto formy: 

 pochvala, 

 povzbudivé slová, 

 atribúcia kladných vlastností a postojov, 

 sebahodnotenie, 

 hodnotenie spolužiakmi, 

 uznanie, 

 prezentácia prác 
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet slovenský jazyk a literatúra svojím obsahom nadväzuje na učivo špeciálnej základnej školy, rozvíja, 

rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov . V jazykovom vyučovaní   si žiaci zlepšujú 

komunikačné zručnosti: precvičujú a upevňujú si formy spoločenského styku: oslovenie, pozdrav, požiadanie, poďakovanie, 

ospravedlnenie sa, požiadanie o informáciu, podanie informácie, telefonický rozhovor. Cvičia sa rozprávať v súvislých 

jazykových prejavoch: rozprávajú podľa vopred pripravenej osnovy podľa prečítaného textu, podľa série obrázkov. 

Reprodukujú prečítaný text podľa otázok učiteľa a prečítanej osnovy. Učia sa napísať pozdrav a oznámenie                         

na korešpondenčnom lístku. 

Z pravopisného hľadiska sa učia správne písať slová, nevynechávať písmená a neprehadzovať ich poradie v slove. 
Upevňujú si písanie viet s veľkým začiatočným písmenom, správne písať krátke a dlhé samohlásky v slovách. Nacvičujú       
a upevňujú si písanie svojho mena. Učia sa rozlišovať spisovné a nespisovné slová. Prihliadali sme aj na proporcionalitu       
a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

Čítanie a rozvoj rečovej kultúry je zameraný na výcvik čítania a ústneho vyjadrovania Žiaci čítajú správne                
a s porozumením jednoduché vety v krátkych, obsahom primeraných textoch. Cvičia sa v používaní správneho slovenského 
prízvuku a v prirodzenej intonácie. Precvičujú a upevňujú si orientáciu v čítanom texte a snažia sa o správnu reprodukciu 
jeho obsahu. Učia sa zrozumiteľným spôsobom vyjadriť svoje skúsenosti a zážitky. Pri čítaní a prednese básní si žiaci 
vytvárajú návyky správneho dýchania, znenia hlasu, správnej artikulácie a spisovnej výslovnosti. Obohacuje sa ich slovná 
zásoba. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote. Predmet slovenský jazyk a literatúra je veľmi úzko previazaný          
s predmetmi výchova k mravnosti a občianstvu, etickej výchove takmer vo všetkých jeho tematických celkoch.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu slovenský jazyk a literatúra patria sledovanie 
televízneho programu, pre ktoré má škola vytvorené dobré materiálno-technické a priestorové vybavenie. Mnohé ukážky       
z divadelných a filmových predstavení sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie počítačov a internetu 
tiež predstavuje možnosti zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 
 
 
 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne 

Ročník 3. ročník 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 
64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania 
ISCED 2C  - nižšie stredné vzdelanie   
  
  

 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Slovenský jazyk a literatúra 1 0 1 

 
Ciele vyučovacieho predmetu: 

Cieľom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra v praktickej škole je naučiť žiakov zrozumiteľne sa 
vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka. V jazykovom vyučovaní sa kladie dôraz na rozvoj komunikačných 
schopností, nácvik bežnej konverzácie, rozširovanie a obohacovanie slovnej zásoby a skvalitnenie reči žiakov z formálnej 
stránky. Precvičovanie správania sa v praktických životných situáciách. Vypĺňať, štylizovať a písať praktické písomnosti, 
ktoré budú v živote potrebovať s pomocou osoby za nich zodpovednej.  
V literárnej výchove je určujúcim cieľom rozvoj schopností žiaka spoznávať svet, rozvojom čitateľských schopností, záujmom 
o čítanie zábavnej a náučnej literatúry, časopisov.  
Vytvorenie kladného vzťahu k divadlu, filmu, rozhlasu a televízii a internetu. 

- Jazykové vyučovanie a sloh  
- precvičovať správanie sa v praktických životných situáciách 
- precvičovať a upevňovať formy spoločenského styku 
- vypĺňať, štylizovať a písať praktické písomnosti 
- napísať oznam a jednoduchú správu, vysloviť sústrasť, sformulovať blahoželanie, zostaviť telegram, napísať list.  
- učiť sa písať číslovky tak, aby vedeli vyplniť poštovú poukážku 
- osvojiť si písanie a pravopis osobných zámen / Ty, Ti, Tebe, Vy, Vás, Vám / tak, aby ich vedeli správne používať v 

písomnom styku 
- učiť sa správne písať vo vete čiarku, najmä pred najčastejšie frekventovanými spojkami /že, aby, ale/ 

- Čítanie a rozvoj rečovej kultúry:  
- čítať s porozumením a dbať na správne ústne vyjadrovanie 
- čitateľské zručnosti upevňovať na primerane náročných náučných a umeleckých textoch 
- orientovať sa v prečítanom texte a reprodukovať obsah prečítaného textu 
- učiť žiakov zrozumiteľným spôsobom vyjadriť svoje skúsenosti a zážitky 
- vzbudzovať v žiakoch záujem o mimoškolské čítanie kníh, časopisov, novín, sledovanie vhodných programov 

rozhlasu a televízie, podľa miestnych možností aj o návštevy divadelných a filmových predstavení 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

ROZVOJ  JAZYKOVÉHO   

PREJAVU 

 

ČÍTANIE A ROZVOJ REČOVEJ 
KULTÚRY  

Prečítať ľubovoľný 

text 

 

Literatúra a jej význam                                                   

Babička                                                             

Poznávanie časopisov                                                   

  Rozšíriť a prehĺbiť nadobudnuté vedomosti . 

Upevniť čitateľské zručnosti a voliť vhodný výraz   a správne tvoriť 

 vety. 

Rozvíjať slovnú zásobu. 

 

Upevniť čitateľské zručnosti a voliť vhodný výraz   a správne tvoriť 

 vety. 

 

  Rozširovať slovnú zásobu a poznávať tradície a zvyky slovenskej kultúry. 
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 Život – čítanie s vianočnou 

tematikou         

 Jano 

 Sebastián sa vracia 

 Písať, ale na čo? - čítanie                                                 

 Straka nekradne 

 

 Sebastián ide k otcovi 

 Aké encyklopédie poznáš? 

 Rozhovor o náučnej  literatúre.     

 Počúvanie príbehov zo života 

          

  Naučiť sa rozprávať  v súvislých jazykových prejavoch. 

 

 Rozprávať v súvislých jazykových prejavoch. 

 Naučiť sa rozprávať v súvislých jazykových prejavoch. 

 Orientovať sa v prečítanom texte a reprodukovať jeho obsah.                                                                                                                         

Upevniť čitateľské zručnosti a voliť vhodný výraz   a správne tvoriť vety. 

Reprodukcia prečítaného textu podľa osnovy .  

Vyjadriť svoje potreby a zážitky.  

Upevniť čitateľské zručnosti a voliť vhodný výraz   a správne tvoriť vety. 

 

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI    
 

Spoločenský styk- oslovenie, 

pozdrav                         

Rozšíriť a prehĺbiť nadobudnuté vedomosti a zručnosti žiakov. 

Rozhovor – príbehy z prázdnin                                      Formulovať myšlienky slovne a písomne.    

Spoločenský styk - poďakovanie, 

ospravedlnenie      

Nacvičiť bežnú spoločenskú konverzáciu. 

Rozhovor o Vianociach        Rozprávať v súvislých jazykových prejavoch. Naučiť sa rozprávať 

 v súvislých jazykových prejavoch. 

Vyplnenie sprievodky na balík, 

adresu na balík         

Rozšíriť a prehĺbiť nadobudnuté vedomosti žiakov. 

 

Spoločenský styk- poďakovanie, 

ospravedlnenie.    

Rozšíriť a obohatiť slovnú zásobu a skvalitniť reč žiakov z formálnej stránky.      

Naučiť sa formulovať myšlienky slovne a písomne.    

Aké filmy ste pozerali cez zimné 

prázdniny v televízii? - rozhovor                                                                                 

Naučiť sa vyhľadávanie a vyberanie vhodných programov. 

Program v TV, rozhlase a  v 

kine....    - noviny        

Naučiť sa vyhľadávanie a vyberanie vhodných programov. 

Rozhlas- počúvanie- rôzne žánre 

na rôznych                    

Naučiť sa obsluhovať audiovizuálne  komunikačných prostriedkov.                 
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staniciach.   

Rozhovor o audiovizuálnych 

komunikačných prostriedkoch. 

 

Naučiť sa obsluhovať rôzne druhy audiovizuálnych  komunikačných 

prostriedkov.                 

Rozprávanie podľa série 

obrázkov.                                              

Naučiť  verbálne a pravopisné zručnosti a vedomosti . Precvičovať  

pravopisné zručnosti a vedomosti . 

Správanie v reštaurácii (Menu, 

objednávka,                              

účet, vyrovnanie účtu) .                                                                

 

Naučiť komunikáciu a správanie v rôznych činnostiach. Precvičovať 

komunikáciu a správanie v rôznych činnostiach. 

Telefonický rozhovor – úradný, 

súkromný,  

s nadriadeným, podriadeným, 

starším, mladším, priateľom. 

Naučiť telefonickú komunikáciu a správanie v rôznych činnostiach.  

 

Precvičovať telefonickú komunikáciu a správanie v rôznych činnostiach. 

Opisu pracovného postupu – 

recept na varenie. 

 

Porozumenie opisu pracovného postupu – recept na varenie.. 

PÍSOMNÝ  PREJAV 

Diktovaný text – správne písanie 

celých viet       

       

Rozšíriť a prehĺbiť nadobudnuté vedomosti žiakov. 

Gramatické cvičenia- správne 

písanie slov opis, prepis. 

 

Rozšíriť a prehĺbiť nadobudnuté vedomosti žiakov. 

Predložky                                                    Rozšíriť a prehĺbiť nadobudnuté vedomosti žiakov.  

Upevniť vedomosti o predložkách a správne využiť ich vo vetách. Rozšíriť 

a prehĺbiť nadobudnuté vedomosti žiakov. 

 Písanie predložky a spojky ako 

samostatné slová                                                  

Upevniť vedomosti o predložkách a správne využiť ich vo vetách. Rozšíriť 

a prehĺbiť nadobudnuté vedomosti žiakov. 

Predstavovanie v spoločenskom 

styku                         

Formulovať myšlienky slovne a písomne.   Nacvičiť bežnú spoločenskú 

konverzáciu 

Písanie a pravopis osobných 

zámen (Ty, Ti, Tebe, Vy, Vás, 

Vám)                                  

Upevniť pravopis osobných zámen a správne využiť ich vo vetách. Rozšíriť 

a prehĺbiť nadobudnuté vedomosti žiakov. 
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Písomné požiadanie o informáciu Formulovať myšlienky slovne a písomne.   Nacvičiť bežnú spoločenskú 

konverzáciu. 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch dejepisom, geografia, 

matematika, biológiou, formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

Formy:  

- frontálna: – pracuje sa s celou triedou spoločne 
- samostatná: - frontálna - celá trieda pracuje na rovnakej úlohe 

       - diferencovaná – individuálna – žiaci podľa schopností riešia úlohy rôznej náročnosti 
       - skupinová – žiaci pracujú v skupinách podľa schopností 

Metódy práce:                   

- výklad učiteľa 
- zážitkové metódy učenia- hra, metódy tvorivej dramatizácie, didaktická hra, tvorivé metódy 
- nadmerné zvýrazňovanie informácii 
- viacnásobné opakovanie 
- IVP 
- algoritmizácia obsahu vzdelávania 
- intenzívnej spätnej väzby 
- zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácii 
- motivačné metódy 
- fixačné metódy 
- projektové vyučovanie 
- práca s pracovnými listami,  s výukovými programami PC 
- demonštračné metódy 

Učebné zdroje: 

- M. Holovič, J. Ballay, E .Brestenská: Slovenský jazyk a literatúra pre 1.ročník,  

- Moje čítanie - pracovné listy pre 2.ročník špeciálnych základných škôl / variant A/  a pre 4. a- 6. ročník špeciálnych 
základných škôl /variant B/,  

- Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 4. ročník špeciálnych základných škôl,  
- učebnice: Belanský: Slovenský jazyk pre 9.roč.ŠZŠ   
- Pavlis, Barancová: Čítanka pre 9.roč.ŠZŠ                    
- pracovné zošity a listy: Belanský: Pracovný zošit zo SJ pre 9.roč.ŠZŠ 
- detské knihy a časopisy 
- Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 5. ročník špeciálnych základných škôl  
- Učebnica Čítania pre 9.roč. ŠZŠ  
- Krátky slovník slovenského jazyka, Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1989 

Hodnotenie predmetu: 
Žiak sa hodnotí podľa Metodický pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl  

– 1. júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 
Charakteristika predmetu 
 
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. 
Jeho obsah je štrukturovaný do tématických celkov. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete 
úzko súvisia s potrebou riešiť praktické úlohy matematického charakteru s ktorými sa stretnú v živote popr. v budúcom 
pracovnom začlenení.  
Pri zostavovaní tematického plánu sme prihliadali na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností a žiakov               
s prihliadnutím na ich špeciálno-pedagogické potreby. Predmet vedie žiakov k tomu, aby získali a osvojili si teoretické 
vedomosti a matematické zručnosti.  
Metódy, formy a prostriedky vyučovania matematiky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich 
cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak má možnosť 
spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom.  
Výučba bude prebiehať v bežnej triede.  
 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Matematika 2 0 2 

 
Ciele vyučovacieho predmetu  
 
Cieľom vzdelávania je osvojenie si matematických vedomostí, zručností a návykov, ktoré umožnia žiakom riešiť potrebné 
praktické úlohy matematického charakteru s ktorými sa stretnú v živote. Postupné osvojenie si numerácie v obore do 20, 
100, 1000. Porovnanie čísel. Sčítavanie a odčítavanie. Zásady násobenia s využitím kalkulačky. Práca s peniazmi. 
Poznávanie bankoviek a mincí. Kupovanie a vydávanie peňazí. Zoznámenie sa s jednotkami dĺžky, hmotnosti, objemu a 
času. V geometrii zoznámenie sa so základnými pomôckami, meranie dĺžok, rysovanie kružnice. Poznávanie rovinných a 
priestorových útvarov. Využitie IKT. Zoznámenie sa s počítačom a jeho využitím aj v iných predmetoch a v každodennom 
živote.  
 
 

Učebné osnovy 

Názov predmetu MATEMATIKA 

Časový rozsah výučby 2  hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

Ročník 3. ročník 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 
64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania 
ISCED 2C -  nižšie stredné vzdelanie 
  
  

 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 
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Témy a vzdelávacie výstupy 

Tematický celok a témy 
Vzdelávacie  výstupy 

 

 

NUMERÁCIA  

V OBORE 

DO 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERÁCIA 

 V OBORE 

DO 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDNOTKY 

DĹŽKY,  

HMOTNOSTI, 

OBJEMU  

 

Opakovať sčitovanie a odčítavanie  

v obore do 100.  

 

Práca s peniazmi: kupovanie a vydávanie 

peňazí (eurá, centy).  

 

Počítanie s kalkulačkou v obore do 100. 

 

 

Počítanie po 100.  

 

Sčitovanie a odčitovanie stoviek v obore 

do 1000.  

 

Písomné sčitovanie a odčitovanie v obore 

do 1000.  

 

Praktické príklady na sčitovanie a 

odčitovanie v obore do 1000.  

 

Počítanie s kalkulačkou v obore do 1000. 

 

 

Opakovanie jednotiek dĺžky.  

 

Praktické príklady merania na m, dm, cm, 

mm.  

 

Žiak vie: 

- sčitovať a odčitovať v obore do 100 

 

-vypočítať jednoduché príklady 

aplikované na prácu s peniazmi - nakupovanie, obchod 

-sčitovať a odčitovať v obore do 100 s kalkulačkou 

 

 

-počítať po 100 

 

-sčitovať a odčitovať  stovky v obore do 1000 

 

-správne podpísať čísla pod seba a vypočítať príklady 

 

-riešiť praktické príklady  

 

 

-používať kalkulačky 

-sčitovať a odčitovať prirodzené čísla do 1000 pomocou 

kalkulačky   

-pozná jednotky dĺžky 

 

-merať dĺžku v m, dm, cm,mm. 

 

 

-pozná jednotky hmotnosti 
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A ČASU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCA S IKT 

Opakovanie jednotiek hmotnosti.  

 

Praktické príklady váženia na kg, dag. g.  

 

Slovné príklady na sčítanie dĺžky a 

hmotnosti.  

 

Jednotka objemu l, dcl, ml.  

 

Praktické príklady na meranie objemu.  

 

Určovanie času. 

 

 

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. 

Oboznámenie sa s počítačom: - 

poznávanie / pomenovanie jednotlivých 

častí počítačovej zostavy (PC, monitor, 

klávesnica, myš) - ovládanie klávesnice a 

myši samostatne, alebo s pomocou.  

 

Ovládanie jednoduchej hry: - pustenie / 

-riešiť praktické príklady s využitím mier hmotnosti. 

(Navážiť, namerať.. 

-s pomocou vypočítať slovné úlohy 

 

-pozná jednotky objemu 

 

-riešiť praktické príklady 

 

 

-vymenovať jednotky času, určiť čas 

 

-odmerať a narysovať úsečku 

 

 

-vytýčiť úsečku a zmerať ju 

 

 

-narysovať kružnicu, vyznačiť stred a polomer. 

 

-pomenovať a načrtnúť geom.tvary 

-určiť druh telesa 

 

 

 

-žiak vie pomenovať jednotlivé časti PC 

 

 

 

 

-vie spustiť a ukončiť jednoduchú hru 
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Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch  formou IKT ( výučbové 

programy, Planéta vedomostí, internet). 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru                   

pri vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

Formy:  

- frontálna: – pracuje sa s celou triedou spoločne 
- samostatná: - frontálna - celá trieda pracuje na rovnakej úlohe 

       - diferencovaná – individuálna – žiaci podľa schopností riešia úlohy rôznej náročnosti 
       - skupinová – žiaci pracujú v skupinách podľa schopností 

Metódy práce:                   

- výklad učiteľa 
- zážitkové metódy učenia- hra, metódy tvorivej dramatizácie, didaktická hra, tvorivé metódy 
- nadmerné zvýrazňovanie informácii 

ukončenie hry samostatne alebo s 

pomocou.  

 

Práca v jednoduchom grafickom editore 

pre deti: - kreslenie vlastných obrázkov, 

obrázkov podľa návodu - kreslenie 

voľnou rukou i s použitím nástrojov 

editora.  

 

Práca s edukačným programom: - na 

rozvíjanie vnímania, pozornosti, pamäti, 

myslenia, koordinácie pohybov - na 

rozvoj slovnej zásoby, základov počítania 

a iné - pre alternatívnu a augmentatívnu 

komunikáciu 

 

Práca s internetom 

 

 

-pozná nástroje na kreslenie, dokáže nakresliť 

jednoduchý obrázok 

 

 

 

-dokáže pracovať v edukačnom programe podľa výberu 

učiteľa 

 

 

 

 

 

 

-vyhľadať text na zadanú tému , 

vyhľadať obrázky.  
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- viacnásobné opakovanie 
- IVP 
- algoritmizácia obsahu vzdelávania 
- intenzívnej spätnej väzby 
- zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácii 
- motivačné metódy 
- fixačné metódy 
- projektové vyučovanie 
- práca s pracovnými listami,  s výukovými programami PC 
- demonštračné metódy, riešenie úloh. 

 

Učebné zdroje: 

- Matematika pre ŠZŚ, Melišková, SPN  
- Pracovný zošit pre ŠZŠ, Krejza, SPN  

Hodnotenie predmetu:  
Žiak sa hodnotí podľa Metodický pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. júna 

2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet výchova k mravnosti a občianstvu je neoddeliteľnou súčasťou všestrannej prípravy žiakov pre spoločenský život. 

Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného konania            

i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Svojím obsahom pomáha žiakom orientovať sa v sociálnej 

realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. 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. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Výchova k mravnosti 

a občianstvu 
1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom predmetu výchovy k mravnosti a k občianstvu je prispievať ku kultivácii osobnosti po stránke mravnej, estetickej         

a psychickej. Utvárať trvalý záujem žiakov o stále seba kontrolovanie a rozvíjanie individuálnych kvalít. 

Ciele vyučovacieho predmetu 3. ročníka 

- prehĺbiť si poznatky slušného správania na verejnosti, nadviazanie sociálneho 
kontaktu 

- poznať krajinu, v ktorej žijeme, práva a povinnosti občanov 
- pochopiť vzťahy v demokratickej spoločnosti, medziľudské vzťahy 
- oboznámiť sa s národnostnými menšinami, vzájomné spolužitie 
- nadobudnúť vlasti kamarátstva, priateľstva, lásky 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Výchova k mravnosti a občianstvu 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 ročne 

Ročník 3. ročník 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25,  

Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 
64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2C - nižšie stredné vzdelanie  
  

 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 
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- poznať zastupiteľské orgány, orgány miestnej správy 
- objavovať hodnotu človeka a zdôvodniť potrebu jeho plnohodnotného života 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

 

 

 

 

 

 

 

ČLOVEK AKO JEDINEČNÁ 

OSOBNOSŤ 

 

 

 

 

 

 

SOCIÁLNE 

ZABEZPEČENIE, 

ZDRAVOTNÁ 

STAROSTLIVOSŤ 

 

 

ČLOVEK A VOĽNÝ  ČAS 

 

Vzťahy v demokratickej spoločnosti 

 

Správanie sa na verejnosti 

 

Medziľudské vzťahy 

 

Vzťahy v rodine a manželstve 

 

Mravný profil človeka 

 

Empatia 

 

Asertívne správanie 

 

Kamarátstvo, priateľstvo, láska 

 

Zdravotno-sociálna starostlivosť 

 

Zdravotné poistenie 

 

Dôchodkové zabezpečenie 

 

Domov, rodina 

 

Rodinné tradície a zvyky 

Žiak vie: 

-opísať vlastnými slovami medziľudské 

vzťahy v demokratickej spoločnosti 

-vymenovať zásady 

spoločenského správania a 

etikety. 

-opísať vlastnými slovami 

medziľudské vzťahy a toleranciu 

v demokratickej spoločnosti. 

-popísať vlastnými slovami 

vzťahy v rodine a v manželstve. 

 

-opísať vlastnými slovami mravný profil 

človeka. 

-vyjadriť vlastnými slovami 

vciťovanie sa do problémov 

iných ľudí. 

-popísať pojem asertívne 

správanie. Vyjadriť vlastnými 

slovami rozdiel medzi 

asertívnym správaním, agresiou a 

pasivitou. 

-demonštrovať správny  spôsob 

získavania kamaráta, priateľa. Opísať 

vlastnými slovami  kamarátstvo, 

priateľstvo. 

-vyjadriť vlastnými slovami 
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Vzájomné vzťahy v rodine 

 

Rodina a rodinní priatelia 

 

Vzťah k občanom  

so zvláštnymi potrebami 

 

 

rozdiely medzi  kamarátstvom a 

priateľstvom a láskou. Opísať vlastnými 

slovami vzťah medzi chlapcom a 

dievčaťom. 

 

-vymenovať  zariadenia ústavnej 

zdravotnej starostlivosti a ich 

poslanie. Uviesť príklad využitia 

lekárskej služby 1.pomoci. 

Popísať zariadenia sociálnych  

služieb, oddelenia sociálnej  

pomoci. 

-vlastnými slovami opísať 

zdravotnú starostlivosť, 

prevenciu a význam zdravotného 

poistenia. 

-opísať vlastnými slovami  pojmy 

dôchodkové zabezpečenie, 

starobné poistenie, invalidné poistenie 

KRAJINA  

V   KTOREJ ŽIJEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁRODNOSTNÉ MENŠINY 

 

Štátoprávne usporiadanie nášho štátu 

 

Hlavné mesto Slovenska 

 

Štátne symboly 

 

Práva občanov 

 

Povinnosti občanov 

 

Vzájomné spolužitie 

 

Žiak vie: 

-vysvetliť pojem štátoprávneho 

usporiadania nášho štátu. 

-vlastnými slovami opísať hlavné mesto 

Slovenska. 

-vymenovať štátne symboly. 

-vlastnými slovami opísať  základné 

ľudské práva 

-opísať vlastnými slovami povinnosti 

občanov 

 

-vlastnými slovami opísať ukážky 

vzájomného spolužitia národov, 

národnostných menšín s majoritnou 

spoločnosťou.  
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ZASTUPITEĽSKÉ  

ORGÁNY, ORGÁNY 

MIESTNEJ SPRÁVY, 

ORGANIZÁCIE 

 

POVOLANIE K PLNOSTI 

ŽIVOTA  

 

 

 

 

Tolerancia 

Diskriminácia 

 

Rasizmus 

 

Xenofóbia 

 

Medziľudské vzťahy v  

demokratickej spoločnosti 

 

Asertivita 

 

Riešenie konfliktov 

 

 

 

 

Vysvetliť  používanie jazyka  

menšín v úradnom styku.  

-popísať vlastnými slovami  

toleranciu - znášanlivosť v  

oblasti viery a svetonázoru, 

rešpekt  a uznanie rôznorodosti 

svetových kultúr, foriem a 

spôsobov života ľudí. 

-definovať pojem diskriminácie. Uviesť 

príklad diskriminácie na základe 

rasového pôvodu, 

zdravotného stavu, veku,  

pohlavia, sexuálnej orientácie, 

vierovyznania. 

-definovať pojem rasizmus.  

Uviesť príklady rasizmu ako 

diskriminačnej teórie.  

-definovať pojem xenofóbie. Uviesť 2 

smery xenofóbie ako formy šovinizmu. 

-vlastnými slovami opísať medziľudské 

vzťahy v 

demokratickej spoločnosti 

-definovať pojem asertivita. Vlastnými 

slovami opísať rozdiel medzi 

asertívnym a agresívnym a pasívnym 

správaním. 

-vymenovať zásady 

spoločenského správania sa a  

riešenie konfliktov v skupine. 

 

-vyjadriť vlastnými slovami  

poslanie a úlohy matriky. 

-vlastnými slovami opísať  

spôsob vybavenia osobných dokladov 
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-popísať pojem voľby. Vyjadriť 

vlastnými slovami voľba kandidáta, 

politickí zástupcovia, volebné obdobie, 

volebná komisia, hlasovanie 

-vymenovať neziskové organizácie, ich 

úlohy a poslanie 

-vyjadriť vlastnými slovami poslanie, 

úlohy a význam UNICEF 

 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Domáce práce a údržba, 

formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

  

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 

vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 

metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

Formy:  

- frontálna: – pracuje sa s celou triedou spoločne 
- samostatná: - frontálna - celá trieda pracuje na rovnakej úlohe 

       - diferencovaná – individuálna – žiaci podľa schopností riešia úlohy rôznej náročnosti 
       - skupinová – žiaci pracujú v skupinách podľa schopností 

Metódy práce:                   
- výklad učiteľa 
- zážitkové metódy učenia- hra, metódy tvorivej dramatizácie, didaktická hra, tvorivé metódy 
- nadmerné zvýrazňovanie informácii 
- viacnásobné opakovanie 
- IVP 
- algoritmizácia obsahu vzdelávania 
- intenzívnej spätnej väzby 
- zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácii 
- motivačné metódy 
- fixačné metódy 
- projektové vyučovanie 
- práca s pracovnými listami,  s výukovými programami PC 
- demonštračné metódy 

 

Učebné zdroje  

- Knihy o rodine, napr.: Jiři Fišer, Dalibor Gregor, Marta Klímová, Jaroslava Sellnerová: Základy rodinného života,  

Bratislava 1986,   

- František Chorvát- Juraj Orlík: Slušnosť naša každodenná  

- Ondrej Kondáš: Psychohygiena 

- Časopisy a knihy o bývaní, napr.: Doc.Ing.arch. Ján Zemko, DrSc.,MUDr.Anna Zemková: Kultúra bývania             

na Slovensku 
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- Internet 
 

Hodnotenie predmetu:  
Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl  

– 1. júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené             

na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky 
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika predmetu 

Na vzdelávaciu oblasť Umenie a kultúra predmetu hudobná výchova je vyčlenená 1hodina týždenne v treťom ročníku štúdia. 
Predmet Hudobná výchova v Praktickej škole svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a 
prehlbuje ho. Hudobná výchova vychádza zo spojenia materinskej reči, spevu, pohybu, tanca a ďalších hudobných činností - 
inštrumentálnej hry, aktívneho počúvania. 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Hudobná  výchova 1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

              Cieľom predmetu je estetická kultivácia hlasu a tanečných pohybov žiakov s ťažiskom v samostatnej tvorivej 
činnosti, rozvíjať zmyslové a emocionálne vnímanie, rozvíjať tvorivosť, kreativitu a improvizáciu, prehlbovať rozvoj 
motorických zručností  na hudobných nástrojoch, rozvíjať komunikačné schopnosti, rozvíjať a prehlbovať učenie sociálneho 
porozumenia, rozvíjať schopnosť spolupracovať pri spoločných činnostiach. 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. 

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. 
HUDOBNÉ ČINNOSTI, ktoré sú obsahom vo všetkých troch ročníkoch: 
Spevácke činnosti  

a) Dychové cvičenia - kľudný nádych, hospodárne dýchanie - frázovanie - fráza na jeden nádych, rýchly nádych 
medzi frázami  

b) Artikulačné cvičenia - nácvik správnej, jasnej, zreteľnej a zvučnej výslovnosti  
c) Hlasové cvičenia - silný a slabý hlas, dĺžka hlasu, precvičovanie intenzity hlasu  
d) Sluchové cvičenia - opakovanie tónov, melódie, intonácie intervalov, rozlíšenie durovej a molovej tóniny  

Učebné osnovy 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne 

Ročník 3. ročník 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 
64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania 
ISCED 2C  - nižšie stredné vzdelanie   

 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

e) Jednohlasne alebo dvojhlasne spievať rytmické piesne s jednoduchou melódiou.   
Inštrumentálne činnosti  

- Správne uplatňovanie rytmických a rytmicko-melodických orffových nástrojov, ich vkusné a citlivé využívanie.  
- Rozvíjanie hudobnej tvorivosti.  

Hudobno-pohybové činnosti  
- Správne držanie a ovládanie vlastného tela, základné polohy tela - stoj, kľak, sed a ľah. Pohyb tela na mieste - 

hlavou, trupom, ramenami, nohami. Chôdza, beh, poskok, rytmické pohyby. Spájanie základných pohybových 
prvkov                    do harmonického celku. Nácvik základných krokových variácií karičky alebo čardáša.  

Počúvanie hudobných ukážok  
Motivácia - základné informácie o tom, čo budeme počúvať, poučenie o hudobnej ukážke, dobe vzniku skladby, o 
skladateľovi, zaradení skladby do hudobného žánru. Uvedenie vlastného vzťahu učiteľa k danej hudbe, opakované 
rozhovory so žiakmi              po skončení ukážky. 
 

 

Medzipredmetové vzťahy:  
Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch slovenský jazyk, formou IKT  
( výučbové programy, internet) 
  
Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 
vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 
metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 
Formy:  

- frontálna: – pracuje sa s celou triedou spoločne 
- samostatná: - frontálna - celá trieda pracuje na rovnakej úlohe 

       - diferencovaná – individuálna – žiaci podľa schopností riešia úlohy rôznej náročnosti 

Tematický celok 
Vzdelávacie výstupy 
 

 
HUDOBNÉ 
A INŠTRUMENT
ÁLNE ČINNOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
HUDOBNO-
POHYBOVÁ 
ČINNOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUDOBNÉ 
UKÁŽKY 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spevácke činnosti, spievanie ľudových a 
umelých piesní.  
 
Jednohlasné, dvojhlasné spievanie.  
 
Nácvik príležitostných piesní k ročným 
obdobiam a sviatkom.  
 
Inštrumentálne činnosti, vhodné 
využívanie orffových nástrojov.  
 
Spájanie základných pohybových prvkov 
do hudby.  
 
Krokové variácie realizované v súlade s 
hudbou.  
 
Nácvik základných krokových variácií 
valčíka a moderného tanca.  
 
 
Počúvanie hudobných ukážok, ľudová 
tvorba, tvorba známych skladateľov.  
 
Zaradenie počúvaných hudobných 
ukážok do hudobného žánru.  
 
Rozvíjanie hudobnej tvorivosti.  
Návšteva koncertu. 
 

 
Žiak ovláda a rozlišuje ľudové a moderné piesne. 
 
Žiak dokáže s pomocou učiteľa zaspievať jednoduchý 
dvojhlas. 
Vie vystúpiť verejne a zaspievať pred publikom pri 
príležitosti sviatkov a osláv. 
Pozná nástroje Orffovho inštrumentára, vie ich použiť. 
 
Žiak pozná základné kroky valčíka, moderného tanca, 
tanečné kroky vie vyjadriť rytmicky správne. Rozlišuje 
rýchle a pomalé tempo, veselé a smutné skladby. 
 
 
 
 
Žiak pozná piesne z ľudovej tvorby a skladby známych 
skladateľov. 
Rozlišuje rýchle a pomalé tempo, veselé a smutné 
skladby. 
Dokáže intonovať vlastnú melódiu. 
Pozná zásady spoločenského správania na kultúrnom 
podujatí. 
 
 
 
 
 
 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

       - skupinová – žiaci pracujú v skupinách podľa schopností 
Metódy práce:                   

- výklad učiteľa 
- zážitkové metódy učenia- hra, metódy tvorivej dramatizácie, didaktická hra, tvorivé metódy 
- nadmerné zvýrazňovanie informácii 
- viacnásobné opakovanie 
- IVP 
- algoritmizácia obsahu vzdelávania 
- intenzívnej spätnej väzby 
- zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácii 
- motivačné metódy 
- fixačné metódy 
- projektové vyučovanie 
- práca s pracovnými listami,  s výukovými programami PC 
- demonštračné metódy 
- hra na hudobnom nástroji  
- návšteva hudobného vystúpenia 

 
Učebné zdroje 

- učebnica hudobnej výchovy  
- spevník  
- časopisy.  

 
Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí podľa Metodický pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl – 1. júna 
2011   na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 
Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 
kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 
vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
 
 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

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. Dotáciou 1 vyučovacej hodiny chceme dosiahnuť kvalitnejšie vypracovanie tém, 
rozšíriť vedomosti o prácu s hlinou.  

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Výtvarná  výchova 1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho 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. Získať základy práce s hlinou. 
Odporúcané cinnosti: kresba, malba, koláž, kombinované techniky, priestorové 
vytváranie. 
Odporúcané námety: Hry detí, cinosti ludí v rozlicných rocných obdobiach, športy, 
dekoratívne predmety. 
 
Témy  a  vzdelávacie výstupy 

Učebné osnovy 

Názov predmetu 
Výtvarná  výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33  hodín ročne 

Ročník 3. ročník 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25,  
Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania 
ISCED 2C - nižšie stredné vzdelanie  
  
  

 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Témy Vzdelávacie výstupy 

Výtvarné  
a technické 
osvojovanie 
skutočnosti. 
 
 

Vyjadrenie vlastných predstáv rôznymi výtvarnými 
prostriedkami. 
Vyjadrenie priestoru.  
Rozvíjanie fantázie a predstáv. 
Tematické práce. 
 

Žiak vie  
-vyjadriť vlastné predstavy rôznymi 
výtvarnými prostriedkami. 
- vyjadriť výtvarné priestor.  
- rozvíjať fantáziu a predstavy 
-výtvarné stvárniť rôzne tematické práce 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

 

Medzipredmetové vzťahy:  
Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Slovenský jazyk, Pracovné 
vyučovanie, formou IKT   ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 
  
Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 
vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 
metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 
Formy:  

- frontálna: – pracuje sa s celou triedou spoločne 
- samostatná: - frontálna - celá trieda pracuje na rovnakej úlohe 

       - diferencovaná – individuálna – žiaci podľa schopností riešia úlohy rôznej náročnosti 
       - skupinová – žiaci pracujú v skupinách podľa schopností 

Metódy práce:                   
- výklad učiteľa 
- zážitkové metódy učenia- hra, metódy tvorivej dramatizácie, didaktická hra, tvorivé metódy 
- nadmerné zvýrazňovanie informácii 
- viacnásobné opakovanie 
- IVP 
- algoritmizácia obsahu vzdelávania 
- intenzívnej spätnej väzby 
- zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácii 
- motivačné metódy 
- fixačné metódy 
- projektové vyučovanie 
- práca s pracovnými listami,  s výukovými programami PC 
- demonštračné metódy 

 
Učebné zdroje 

literatúra  

Internet 
 

Hodnotenie predmetu:  
Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl  

– 1. júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 
Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené             
na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 
vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne formy a metódy hodnotenia.

Experimentovani
e a práca s 
výtvarnými 
prostriedkami. 
 
 
 
 
Výtvarné umenie 
a životné 
prostredie. 
 
 

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. 
 
Návšteva SNG. Poznať jednotlivé výtvarné žánre. 
Poznať najznámejších slovenských i svetových 
maliarov . 
Návšteva Bienále ilustrácií. 
Poznať rozdielnosti architektúry (moderná, 
historická, ľudová). 

 
- poznávanie a rozdelenie farieb  
- zhotoviť dekoratívne práce z papiera, 
textilu, prírodnín a rôzne koláže. 
- výtvarné stvárnenie prírody v rôznom 
ročnom 
 
 
-pozná jednotlivé výtvarné žánre 
- pozná  najznámejších slovenských i 
svetových maliarov . 
- poznať rozdielnosti architektúry 
(moderná, historická, ľudová). 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

  

Charakteristika predmetu  

Telesná a športová 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. 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Telesná  výchova 2 0 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom telesnej a športovej 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. 

Témy  a  vzdelávacie výstupy 

Učebné osnovy 

Názov predmetu 
Telesná  výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66  hodín ročne 

Ročník 3. ročník 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25,  
Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania 
ISCED 2C - nižšie stredné vzdelanie  
  
  

 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Témy Vzdelávacie výstupy 

 
KONDIČNÉ, 
KOMPENZAČNÉ 
A RELAXAČNÉ 
CVIČENIA 
 
 
 
 
 
 
 
GYMNASTIKA, 
RYTMICKÁ 
GYMNASTIKA A 

 
Cvičenie bez náradia /preťahovacie,   
dynamické, dychové, uvoľňovacie, 
vytrvalostné, obratnostné, pohyblivostné,  
kompenzačné, relaxačné/ 

 
Cvičenie s náradím /s krátkym a dlhým 
švihadlom, s krátkou  palicou, s ľahkými 
loptami, s plnými loptami, s obručou, so  
šatkou/  
 
 
Základné akrobatické cvičenia /kotúľ vpred a 
vzad a jeho obmeny/ 
 

Žiak: 
-vie cvičiť podľa názoru učiteľa, ľahšie cviky 
vie predviesť a zacviť aj sám 
 
 
 
-vie pracovať so švihadlom, palicou, loptou, 
šatkou, obručou 
 
 
 
 
-Rozvinul koordinačné schopnosti a kĺbovú 
pohyblivosť 
 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 
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Medzipredmetové vzťahy:  
Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Zdravotná výchova, formou 
IKT   ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 
  
Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 
vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 
metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 
Formy:  

- frontálna: – pracuje sa s celou triedou spoločne 
- samostatná: - frontálna - celá trieda pracuje na rovnakej úlohe 

       - diferencovaná – individuálna – žiaci podľa schopností riešia úlohy rôznej náročnosti 
       - skupinová – žiaci pracujú v skupinách podľa schopností 

 

TANEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
POHYBOVÉ HRY 
 
 
 
 
 
 
 
ŠPORTOVÉ HRY 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATLETIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NETRADIČNÉ 
ŠPORTY 
A ČINNOSTI 
VHODNÉ PRE 
RODINNÚ 
POHYBOVÚ 
ČINNOSŤ  
 

Estetika pohybu, rytmizované pohyby a 
zmeny polôh i s obmenou /chôdza,  poskoky, 
beh, obraty, pohyby paží a nôh/ 
Vyjadrenie hudby a rytmu pohybom 
/vyjadrenie hudby, rytmu vlastnou  
predstavou pohybov/ 
 
Základy tanca. 
 
Pohybové hry pre rozvoj obratnosti a 
pohyblivosti.  
 
Pohyblivé hry bežecké, loptové, súťažné.  
 
Pohybové hry gymnastické, atletické. 
 
 
Futbal, vybíjaná, prehadzovaná, volejbal.  
 
Hráčska činnosť jednotlivca, hráčska 
kombinácia.  
 
Zápas podľa zjednodušených pravidiel. 
 
 
Beh /30-60m, vytrvalostný beh a vytrvalostný 
beh striedaný  chôdzou, súvislý vytrvalostný 
beh podľa možností a schopností  žiakov, 
pokus o súťaž v behu s meraním rýchlosti/ 
 
Skoky do diaľky /s rozbehom/ 
 
Hod loptičkou, granátom. 
 
 
Základy jogy, stolný tenis , bicyklovanie, 
bedminton, soft tenis a iné. 

-Rozvinul koordinačné schopnosti a kĺbovú 
pohyblivosť, vedomú kinestetickú 
diferenciáciu pohybov 
-Dokázal vykonať dané výkony v rámci 
svojich možností 
 
 
-pozná určitý druh tanca 
 
-pomenovať a poznať základné herné 
činnosti jednotlivca, poznať názvy hier 
realizovaných  vo výučbe. 
-aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a 
rešpektovať ich. 
-ukázať a uplatniť správnu techniku 
manipulácie s náčiním. 
-ukázať a uplatniť správnu techniku herných 
činností jednotlivca v hrách realizovaných vo 
výučbe. 
-využiť naučené zručnosti z hier v rôznom 
prostredí (telocvičňa, príroda,) a aplikovať ich 
aj v bežnom živote (vo voľnom čase) 
 
 
 
-demonštroval vytrvalostný beh a hod 
granátom, resp. kr.loptičkou v rámci svojich 
možností 
 
 
 
 -demonštroval skok do diaľky a odrazové 
cvičenia 
 
 
 
-sa oboznámil so základmi jogy a inými 
netradičnými športmi 
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Metódy práce:                   
- výklad učiteľa 
- zážitkové metódy učenia- hra, metódy tvorivej dramatizácie, didaktická hra, tvorivé metódy 
- nadmerné zvýrazňovanie informácii 
- viacnásobné opakovanie 
- IVP 
- algoritmizácia obsahu vzdelávania 
- intenzívnej spätnej väzby 
- zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácii 
- motivačné metódy 
- fixačné metódy 
- projektové vyučovanie 
- práca s pracovnými listami,  s výukovými programami PC 
- demonštračné metódy 

 
Učebné zdroje 

- Internet 
- Pavel Klapaš, Pohyb a ja 
- Milan Polášek, Jóga 

Hodnotenie predmetu:  
Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl  

– 1. júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 
Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené             
na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 
vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne formy a metódy hodnotenia.



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

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. 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Rodinná výchova 1 0 1 

 

1. Ciele vyučovacieho predmetu 

Hlavným cieľom je 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. Cieľom predmetu je: 

- Pripraviť sa na príchod dieťaťa do rodiny 
- Poznať vývoj dieťaťa 
- Vedieť komunikovať medzi rodičmi a deťmi 
- Poznať druhy postihnutia dieťaťa a starostlivosť o choré dieťa 

 

2. Témy a vzdelávacie výstupy 

Učebné osnovy 

Názov predmetu 
Rodinná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 ročne 

Ročník 3. ročník 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25,  
Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania 
ISCED 2C - nižšie stredné vzdelanie  
  
  

 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Témy  Vzdelávacie výstupy 

VZNIK  MANŽELSTVA 
 
 
 
PRÍCHOD DIEŤAŤA  
DO RODINY 
 
 
 
 
 

Biologická a fyzická zrelosť človeka 
Predpoklady na založenie rodiny 
Duševný a sexuálny vzťah 
 
 
 
Tehotenstvo 
 
Starostlivosť o tehotné ženy 
 
Narodenie dieťaťa 

Žiak vie: 

- zodpovedné  pristupovať k založeniu 

vlastnej rodiny 
-vyjadriť vlastnými slovami pojem 
tehotenstvo. 
-popísať starostlivosť o tehotné ženy. 
-opísať narodenie dieťaťa. 
-vlastnými slovami opísať zmeny v živote 
rodiny. 
-popísať starostlivosť o novorodenca. 
-povedať vlastnými slovami režim dňa matky 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

 
Medzipredmetové vzťahy:  
Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Domáce práce a údržba, 
formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 
 
Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 
vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 
metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 
Formy:  

- frontálna: – pracuje sa s celou triedou spoločne 
- samostatná: - frontálna - celá trieda pracuje na rovnakej úlohe 

       - diferencovaná – individuálna – žiaci podľa schopností riešia úlohy rôznej náročnosti 
       - skupinová – žiaci pracujú v skupinách podľa schopností 

Metódy práce:                   
- výklad učiteľa 
- zážitkové metódy učenia- hra, metódy tvorivej dramatizácie, didaktická hra, tvorivé metódy 
- nadmerné zvýrazňovanie informácii 
- viacnásobné opakovanie 
- IVP 
- algoritmizácia obsahu vzdelávania 
- intenzívnej spätnej väzby 
- zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácii 
- motivačné metódy 
- fixačné metódy 
- projektové vyučovanie 
- práca s pracovnými listami,  s výukovými programami PC 
- demonštračné metódy 

 
Učebné zdroje  

DIEŤA V RODINE 
 
 
 
 
 
 
 
VZŤAHY RODIČOV 
A DETÍ 
 
 
 
 
CHORÉ DIEŤA A 
DIEŤA 
S POSTIHNUTÍM 

Zmeny v živote rodiny 
 
Starostlivosť o novorodenca 
 
Režim dňa 
Psychomotorický vývoj dieťaťa - 
jednotlivé obdobia 
Formovanie osobnosti dieťaťa 
 
Rozbor filmu k problematike  o  
výchove a starostlivosti o dieťa v  
rodine 
 
Komunikácia medzi rodičmi a deťmi 
 
Pochvaly a tresty 
Riešenie a predchádzanie problémom 
 
Bežné ochorenia dieťaťa 
 
Najčastejšie nákazlivé choroby 
 
Význam hygienických návykov 
 
Starostlivosť o dieťa s postihnutím 
 
 
Druhy postihnutia 
Výchova dieťaťa s postihnutím 
 

a novorodenca 
 
-vymenovať jednotlivé obdobia a 
psychomotorický vývoj  dieťaťa. 
-popísať formovanie osobnosti dieťaťa. 
-popísať  výchovu a starostlivosť o dieťa v 
rodine. 
 
 
 
-demonštrovať komunikáciu medzi rodičmi a 
deťmi. 
-opísať pochvaly a tresty 
-vlastnými slovami opísať riešenie a 
predchádzanie problémom. 
 
-opísať vlastnými slovami starostlivosť. 
-vymenovať najčastejšie  
nákazlivé choroby a ich prejavy.  
-popísať význam hygienických návykov. 
-vlastnými slovami opísať starostlivosť o 
dieťa s postihnutím.  
-vymenovať druhy postihnutí 
-popísať výchovu dieťaťa s postihnutím. 
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- Knihy o rodine, napr.: Jiři Fišer, Dalibor Gregor, Marta Klímová, Jaroslava Sellnerová: Základy rodinného života,  

Bratislava 1986,   

- František Chorvát- Juraj Orlík: Slušnosť naša každodenná  

- Ondrej Kondáš: Psychohygiena 

- Časopisy a knihy o bývaní, napr.: Doc.Ing.arch. Ján Zemko, DrSc.,MUDr.Anna Zemková: Kultúra bývania             

na Slovensku 

- Internet 
 

Hodnotenie predmetu:  
Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl  

– 1. júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 
Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené             
na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 
vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

 

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 
 

 
 

Učebné osnovy 

Názov predmetu 
Zdravotná  výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

Ročník 3. ročník 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25,  
Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania 
ISCED 2C - nižšie stredné vzdelanie  
  
  

 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

 
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. 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Zdravotná  výchova 2 0 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom zdravotnej výchovy je 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. 

- Opakovať a prehĺbiť učivo z 1. a 2. ročníka 
- Zopakovať si jednotlivé sústavy človeka 
- Oboznámiť sa so správnou životosprávou 
- Poznať základné hygienické potreby 
- Vedieť prvú pomoc pri poranení oka, ucha, nosa, jazyka 
- Poznať prvú pomoc pri strate vedomia 
- získať vedomosti o príčinách šírenia pohlavných chorôb a ich škodlivých 

dôsledkoch na ľudský organizmus 
3. my a vzdelávacie výstupy 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 
OPAKOVANIE 
UČIVA Z 1.a 
2.ROČNÍKA 
 
 

 
Oporná sústava a pohybová sústava 
 
 
Dýchacia sústava 
Tráviaca sústava 

Žiak vie: 
-opísať opornú a pohybovú sústavu 
 
-vymenovať časti dýchacej a tráviacej sústavy 
 
-vlastnými slovami popísať sústavu krvného 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

 
Medzipredmetové vzťahy:  
Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Výchova k mravnosti 
a občianstvu, Telesná výchova,, formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 
  
Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 
vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 
metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 
Formy:  

- frontálna: – pracuje sa s celou triedou spoločne 
- samostatná: - frontálna - celá trieda pracuje na rovnakej úlohe 

       - diferencovaná – individuálna – žiaci podľa schopností riešia úlohy rôznej náročnosti 
       - skupinová – žiaci pracujú v skupinách podľa schopností 

 
Metódy práce:                   

- výklad učiteľa 
- zážitkové metódy učenia- hra, metódy tvorivej dramatizácie, didaktická hra, tvorivé metódy 
- nadmerné zvýrazňovanie informácii 
- viacnásobné opakovanie 
- IVP 
- algoritmizácia obsahu vzdelávania 
- intenzívnej spätnej väzby 
- zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácii 

 
 
 
 
 
 
 
ZMYSLOVÉ 
ORGÁNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
NERVOVÁ 
SÚSTAVA 
 
 
 
 
 
 
ROZMNOŽOVA-CIA 
SÚSTAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sústava krvného obehu 
 
 
Vylučovacia sústava 
 
 
Rozdelenie zmyslových orgánov-zrak, 
sluch,čuch, chuť,hmat. 
 
Stavba jednotlivých zmyslových orgánov:  
Oko - zrak, stavba  
Poruchy, choroby zraku, prevencia 
 
Ucho - sluch, stavba 
 
Funkcia nervovej sústavy.  
Mozog, miecha, nervy.  
 
Nervová činnosť. Reflexy. Myslenie.  
 
Duševná hygiena. 
 
 
Zmysel a funkcia rozmnožovania.  
 
Pohlavné orgány ženy. Pohlavné orgány 
muža.  
 
Vznik nového jedinca.  
 
Osobná hygiena muža a ženy.  
 
Prednáška – sexuálna výchova. 
 

obehu 
 
--načo nám slúži vylučovacia sústava, koža 
 
-aké zmysly človek má, pozná ich funkciu 
 
-nakresliť oko podľa predlohy 
-opísať poruchy a choroby zraku, prevenciu pred 
chorobami a úrazmi 
 
-čo je dôležité uložené v uchu 
 
-pozná funkciu NS 
-opísať funkciu mozgu, miechy, 
nervov 
-vyjadriť vlastnými slovami význam NS, 
reflexy,myslenie 
-vlastnými slovami  popísať 
duševnú hygienu 
 
-význam rozmnožovania 
 
- vyjadriť vlastnými slovami 
význam pohlavných orgánov ženy a muža 
-ako vznikne nový človek  
 
-vlastnými slovami opísať hygienu muža a 
ženy 
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- motivačné metódy 
- fixačné metódy 
- projektové vyučovanie 
- práca s pracovnými listami,  s výukovými programami PC 
- demonštračné metódy 

 
Učebné zdroje  

- Prírodopis pre 8. roč. ŠZŠ,(SPN, Bratislava 2001) 
- Internet 
- Encyklopédie 
 

Hodnotenie predmetu:  
Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl  

– 1. júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 
Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené             
na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 
vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 
4. 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. 
 

 Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Príprava jedál a výživa 3 0 3 

 
Ciele vyučovacieho 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. Žiak má:   

- poznať tepelné spracovanie potravín 
- zostaviť jedálny lístok 
- poznať kuchárske knihy 
- pripraviť jedlo z polotovarov 
- pripraviť bezmäsité jedlá, omáčky, múčniky 
- oboznámiť sa s konzervovaním, zmrazovaním, sušením. 

 
Témy a vzdelávacie výsledky 
 

Učebné osnovy 

Názov predmetu 
Príprava jedál a výživa 

Časový rozsah výučby 3 hodiny  týždenne / 99 ročne 

Ročník 3. ročník 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25,  
Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania 
ISCED 2C - nižšie stredné vzdelanie  
  
  

 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Témy Vzdelávacie výstupy 

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). 
 
 

- žiak vie povedať rozdiel medzi   varením, 
pečením, dusením a vyprážaním,  
- s pomocou dokáže pripraviť jedlá    týmito 
spôsobmi 
 
 
 
 
Žiak vie, pozná: 
 
-zostaviť jedálny lístok za pomoci učiteľa 
-zdravotné problémy pri ktorých sa drží diéta 
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Medzipredmetové vzťahy:  
Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Domáce práce a údržba, 
formou IKT ( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 
 
Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 
vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 
metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 
Formy:  

- frontálna: – pracuje sa s celou triedou spoločne 
- samostatná: - frontálna - celá trieda pracuje na rovnakej úlohe 

       - diferencovaná – individuálna – žiaci podľa schopností riešia úlohy rôznej náročnosti 
       - skupinová – žiaci pracujú v skupinách podľa schopností 

Metódy práce:                   
- výklad učiteľa 
- zážitkové metódy učenia- hra, metódy tvorivej dramatizácie, didaktická hra, tvorivé metódy 
- nadmerné zvýrazňovanie informácii 
- viacnásobné opakovanie 
- IVP 

JEDÁLNY LÍSTOK, 
DIÉTY, RECEPTY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÍPRAVA JEDÁL 
Z POLOTOVAROV 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEZMASITÉ 
JEDLÁ. OMÁČKY. 
MÚČNIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONZERVOVANIE 
 
 

Zostaviť jedálny lístok.  
 
Poznať rôzne zdravotné diéty.  
 
Poznať kuchárske knihy s rôznym 
zameraní. 
 
 
Príprava polievok.  
 
Bujóny.  
 
Príprava hotových jedál (pizza, parené 
buchty...).  
 
Príprava hotových mrazených múčnikov. 
 
 
Príprava jedál zo zemiakov, zeleniny, 
ryže, cestovín.  
 
Príprava jedál zo strukovín, vajec, syrov a 
tvarohu.  
 
Studené a teplé omáčky.  
 
Pečené, nepečené múčniky. 
 
 
 
 
 
Spracovanie ovocia a zeleniny.  
 
Príprava kompótov a ovocných štiav.  
 
Príprava sterilizovanej a nakladanej 
zeleniny.  
 
Zmrazovanie, sušenie. 

-rôzne druhy kuchárskych kníh 
 
 
 
- význam polievok, druhy polievok.  
-vývary - zeleninový a mäsový.  
-závarky a vložky do polievok 
- využitie polotovarov 
 
 
-pripraviť podľa pracovného postupu jedlo 
 
 
- pripraviť s pomocou jedlá zo zemiakov, zeleniny, 
ryže, cestovín,  strukovín, vajec, syrov a tvarohu.  
 
 
-postup pri príprave omáčok 
 
 
 
-pozná druhy múky 
 
 
 
  
-pripraviť s pomocou jednoduché  múčniky 
 z kysnutého cesta,  palacinkového, zemiakového, 
piškótového. 
 
 
 
 
 
-druhy spracovania ovocia a zeleniny 
-prípravu kompótov a ovocných štiav.  
-prípravu sterilizovanej a nakladanej zeleniny.  
 
-postup pri zmrazovaní, sušení  
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- algoritmizácia obsahu vzdelávania 
- intenzívnej spätnej väzby 
- zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácii 
- motivačné metódy 
- fixačné metódy 
- projektové vyučovanie 
- práca s pracovnými listami,  s výukovými programami PC 
- demonštračné metódy 

 
Učebné zdroje: 

- Internet 
- Odborná literatúra, výber podľa možnosti učiteľa, napr.: Časopisy o modernom bývaní, Ikea - obrázkový 

časopis, Rady pre domácnosť, Parádne stolovanie, Stolování pro každého, 
- Kuchárske knižky 
 

Hodnotenie predmetu:  
Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl  

– 1. júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 
Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené             
na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 
vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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UČEBNÉ OSONOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 

Charakteristika predmetu: 

Učebný predmet domáce práce a údržba domácnosti 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.  

Naučiť žiakov kvalitné vykonávanie jednotlivých zručností, ktoré dosiahneme neustálym opakovaním. Naučiť žiakov 

jednoduché pestovateľské  práce, s ktorými sa najčastejšie stretávajú v bežnom živote a v domácnosti. Učiteľ si rozsah a hĺbku 

prispôsobuje podľa podmienok školy a schopností žiakov. 

 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Domáce práce a údržba 

domácnosti 
1 2 3 

 

  
Ciele vyučovacieho predmetu: 

Cieľom predmetu domáce práce a údržba domácnosti v Praktickej škole je poskytnúť základné vedomosti, zručnosti              

a návyky na zvládnutie domácich prác. Naučiť žiakov šetrne a hospodárne zaobchádzať s vybavením domácnosti,           

viesť ich k šetreniu energií / elektrina, voda, plyn /. Viesť žiakov k dodržiavaniu bezpečnostných predpisov pri práci.       

Naučiť žiakov jednoduché pestovateľské práce. 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Domáce práce a údržba domácnosti 

Časový rozsah výučby 3 hodina týždenne/ 99 hodín ročne 

Ročník 3. ročník 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 

Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 
64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania 
ISCED 2C - nižšie stredné vzdelanie   
  
  

 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 
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Ciele vyučovacieho predmetu v 3.ročníku: 

- Vedieť základné vybavenie pri domácej údržbe 
- Praktizovať údržbu domácich spotrebičov 
- Vedieť údržbu jednotlivých miestností v byte, estetika miestností 
- Poznať zdroj vody 
- Triediť odpad 
- Vedieť praktizovať všeobecnú technológiu pestovania rastlín 

 

 Témy a vzdelávacie výstupy: 

Témy Vzdelávacie výstupy 

 

DROBNÁ ÚDRŽBA 

V DOMÁCNOSTI. 

BEZPEČNOSŤ  

PRI PRÁCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚDRŽBA 

DOMÁCICH 

ELEKTRO-

SPOTREBIČOV 

 

 

 

 

 

Základné vybavenie pri domácej údržbe 

 

Rozdelenie pracovných nástrojov 

a náradia 

 

 

Vybavenie domácnosti technikou 

 

 

Organizácia pracovného priestoru 

 

 

Vlastnosti horľavín, plynov, elektrickej 

energie 

 

 

Bezpečnosť pri práci 

Výmena žiaroviek 

 

Čistenie a údržba elektrických mixérov, 

mlynčekov a robotov  

 

Obsluha elektrického sporáka /variča/ 

Žiak vie: 

-aké základné vybavenie by mala obsahovať jedna 

domácnosť 

 

-ukázať a pomenovať jednotlivé nástroje a náradie 

používané pri údržbe domácnosti 

 

-vymenovať technické vybavenie domácnosti 

 

-uložiť nástroje a náradie na pracovnom stole 

 

-vymenovať vlastnosti 

horľavín, plynu, elektrickej 

energie 

 

-dodržiavať bezpečnosť pri práci 

-vymeniť žiarovku 

 

-vyčistiť elektrický mixér, mlynček, ručný mlynček  

 

-zapnúť jednotlivé platne, rúru na el. sporáku 

 

-všetky dôležité tel.čísla:150,155,158,112 
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HAVARIJNÉ 

SITUÁCIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYT A  JEHO 

ÚDRŽBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚDRŽBA 

RODINNÉHO 

DOMU 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité čísla pri havarijných situáciách 

 

Zabránenie havárie 

 

 

 

Informácie o odborníkoch pre 

náročnejšie opravy 

 

 

 

 

 

Údržba jednotlivých  

miestností v byte, dome 

 

Estetika miestnosti 

 

 

Tesnenie okien, dverí 

 

 

Funkcie záclon, závesov. Ich údržba 

a vešanie 

 

Regulácia kúrenia, vetranie 

 

 

 

 

-skontrolovať pred odchodom možné zdroje havárií / 

voda, plyn, el. spotrebiče a pod./ 

 

-vyhľadať v telefónnom 

zozname čísla havarijnej 

služby, vodárne, elektrárne, plynárne príp. firmy 

poskytujúce opravy 

 

 

-pozametať podlahu, poumývať podlahu, poutierať prach

  

 

- vlastnými slovami vysvetliť 

pojem estetika 

 

-vysvetliť význam tesnenia 

okien, dverí 

 

-vysvetliť funkciu záclon, 

závesov. 

 

-vysvetliť význam regulácie 

kúrenia, vypnúť, zapnúť ventil na radiátore 

 

-vymenovať možné zdroje 

vody.  

-vysvetliť význam šetrenia vodou. 

 

-nakresliť dom a jeho okolie 

-urobiť poriadok okolo domu /školy/, vyzberať odpadky, 



Spojená škola, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Rodinná výchova, formou IKT 

( výučbové programy, Planéta vedomostí, internet) 

Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri vyučovaní. 

Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie metód a foriem 

práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 

Formy:  

- frontálna: – pracuje sa s celou triedou spoločne 
- samostatná: - frontálna - celá trieda pracuje na rovnakej úlohe 

       - diferencovaná – individuálna – žiaci podľa schopností riešia úlohy rôznej náročnosti 
       - skupinová – žiaci pracujú v skupinách podľa schopností 

Metódy práce:                   
- výklad učiteľa 
- zážitkové metódy učenia- hra, metódy tvorivej dramatizácie, didaktická hra, tvorivé metódy 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROBNÉ ÚPRAVY 

NEMOTOROVÝCH 

VOZIDIEL 

Zdroj vody, šetrenie vodou, ručná 

pumpa 

 

 

Okolie domu, údržba 

 

 

 

Časti, údržba, opravy bicykla 

Domáce kutilstvo 

Modelovanie, vyrezávanie, vyšívanie 

Zhotovenie dekoračných predmetov 

Čistenie ,  maľovanie a natieranie 

lavičiek a pod. 

 

Zásady dodržiavania bezpečnosti pri 

práci 

Opakovanie telefónnych čísel 

dôležitých v kritických situáciách 

 -  kyprenie /ryľovanie,  okopávanie,orba/,    urovnávanie /hrabanie, 

vyhrabať trávu,  

-čo je estetika okolia domu 

 

-vlastnými slovami vysvetliť význam triedenia odpadu 

-pozná farby pre triedenie odpadu 

 

 

 

 

- získať základné vedomosti o údržbe a opravy 
bicykla 

- praktická zručnosť, kladný vzťah k práci 

Praktická zručnosť :   

- modelovanie, vyrezávanie, vyšívanie 

- zhotovenie dekoračných predmetov 
- čistiť a natierať lavičky 

 

 

Upevniť nadobudnuté vedomostí o bezpečnosti 

Zopakovať dôležité telefónne čísla 

Utvrdzovanie učiva 
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- nadmerné zvýrazňovanie informácii 
- viacnásobné opakovanie 
- IVP 
- algoritmizácia obsahu vzdelávania 
- intenzívnej spätnej väzby 
- zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácii 
- motivačné metódy 
- fixačné metódy 
- projektové vyučovanie 
- práca s pracovnými listami,  s výukovými programami PC 
- demonštračné metódy 

 

Učebné zdroje: 

- Internet 

- Odborná literatúra, výber je na učiteľovi, napr.: Zdravé bývanie, Úspory energie v domácnosti, Časopisy 

o modernom bývaní, Ikea - obrázkový časopis, Rady pre domácnosť, Parádne stolovanie, Stolování pro každého, 

Spoločenský bontón, Provoz a údržba domácnosti, Opravy v domácnosti, 499 tipov pre domácnosť 

 

Hodnotenie predmetu:  
Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl  

– 1. júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 

Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené na 

kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 
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 UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY 

 
Charakteristika predmetu 
Vyučovací pomocné práce v kuchyni je zameraný na osvojenie si niektorých zručnosti, ktoré bude žiak vykonávať na 
konkrétnom pracovisku - v reštauračných a stravovacích zariadeniach. Nakoľko práce v stravovacích zariadeniach môžu byt 

rôzne, treba žiakov naučiť základné práce, ktoré sa vykonávajú v každej kuchyni. 
Pomocné práce by sa mali vykonávať v skutočnom stravovacom zariadení. Vyučovací pomocné práce v kuchyni je 
zameraný na osvojenie si niektorých zručnosti, ktoré bude žiak vykonávať na konkrétnom pracovisku - v reštauračných a 
stravovacích zariadeniach. Nakoľko práce v stravovacích zariadeniach môžu byt rôzne, treba žiakov naučiť základné práce, 
ktoré sa vykonávajú v každej kuchyni. Pomocné práce by sa mali vykonávať v skutočnom stravovacom zariadení. 
 

 Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Pomocné práce v kuchyni 5 2 7 

 
Ciele vyučovacieho predmetu 
Na vzdelávaciu oblasť predmetu pomocné práce v kuchyni je vyčlenených 7 hodín týždenne.                                        
Dotáciou 2 hodín do ŠkVP chceme dosiahnuť kvalitné vykonávanie jednotlivých zručností, ktoré dosiahneme neustálym 
opakovaním. Naučiť žiakov jednoduché práce v kuchyni, s ktorými sa najčastejšie stretávajú v bežnom živote a v domácnosti. 
Učiteľ si rozsah a hĺbku prispôsobuje podľa podmienok školy a schopností žiakov 
Predmet pomocné práce v kuchyni v Praktickej škole svojím obsahom nadväzuje na učivo predmetu príprava jedál a výživa, 
rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Vyučovací predmet pomocné práce v kuchyni je zameraný na osvojenie si niektorých 
zručností, ktoré bude žiak vykonávať na konkrétnom pracovisku – v reštauračných a stravovacích zariadeniach, to znamená 
naučiť základné práce, ktoré sa vykonávajú v každej kuchyni.  
Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov: Hygiena a poriadok v kuchyni, Stolovanie a základné pravidlá 
stolovania, Nákup a uskladňovanie potravín, Čistenie a krájanie zeleniny a ovocia, Bezpečnosť a hygiena v kuchyni , 
Sanitárne práce v kuchyni, Čistenie a krájanie. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete úzko 
súvisia s poznaním bežných pomocných prác v kuchyni, ktoré môžu využiť v stravovacích zariadeniach, ale aj vo vlastnej 
domácnosti. Pri zostavovaní tematického plánu sme prihliadali na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopnosti 
žiakov. Predmet vedie žiakov k tomu, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti o organizácii pomocných prác v kuchyni, o 
dodržiavaní bezpečnostných a hygienických predpisov.  
Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu pomocné práce v kuchyni majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností, 
zručností a návykov žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie 
vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť 
motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom. 
 
 
 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu 
Pomocné práce v kuchyni 

Časový rozsah výučby 7 hodín týždenne / 231 ročne 

Ročník 3. ročník 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25,  
Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania 
ISCED 2C - nižšie stredné vzdelanie  
  
  

 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 
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Témy a vzdelávacie výstupy 
 
Témy                                                                                    Vzdelávacie  výstupy 
Hygiena a poriadok v kuchyni  Žiak: 
Dodržiavanie bezpečnostných  
a hygienických predpisov  

  Dodržiaval bezpečnostné a 
hygienické predpisy  

  

 
Dodržiavanie osobnej hygieny    Dodržiaval osobnú hygienu    
Prvá pomoc a príčiny úrazov    Oboznámil sa s podávaním 1.pomoci pri úrazoch 

na pracovisku  
  

Význam poriadku a čistoty v kuchyni    Vyjadril vlastnými slovami význam poriadku a 
čistoty v kuchyni  

  

Používanie čistiacich prípravkov    Používal čistiace prostriedky    
Ukladanie odpadkov    Ukladal odpadky    
Zbieranie použitého riadu    Zbieral použitý riad    
Umývanie, utieranie a ukladanie riadu, príborov    Umýval, utieral a ukladal riad, príbor    
Odkladanie pracovných nástrojov na správne 
miesto  

  Odkladal pracovné nástroje na správne miesto    

Umývanie, utieranie a ukladanie nástrojov, 
strojov a pracovného náradia  

  Umýval, utieral a ukladal nástroje, stroje a pracovné 
náradie  

  

Elektrické spotrebiče, ich využitie a bezpečnosť 
pri práci Obsluha elektrických spotrebičov.  

  Oboznámiť sa s využitím elektrických spotrebičov a s 
bezpečnosťou pri práci . Obsluhoval elektrospotrebiče - 
zapol, vypol elektrospotrebiče.  

  

Čistenie elektrických spotrebičov    Vyčistil elektrické spotrebiče    
  
   Vykonal sanitačné práce v jedálni a  

pripravil jedáleň na vydávanie obedov.  
 

Jednoduchá úprava stolov    Upravil stoly na podávanie obedov    
  

Nákup a posudzovanie potravín pri nákupe  
( chuť, vzhľad, dátum výroby, výber, cena, 
váženie....)  

  Posudzoval čerstvosť a kvalitu potravín pri nákupe    

Zásady skladovania potravín  
( pivnica, komora, chladnička )  

  Vymenoval zásady skladovania potravín    

Hygiena práce pri uskladňovaní potravín    Vyjadril vlastnými slovami hygienu 
práce pri uskladňovaní potravín  

  

  
Triedenie, čistenie a krájanie zeleniny    Triedil, čistil a krájal zeleninu    
Triedenie, čistenie a krájanie ovocia    Triedil, čistil a krájal ovocie    
Triedenie strukovín a obilnín    Triedil strukoviny a obilniny    
    
Bezpečnosť pri práci, príčiny úrazov , 
zdroje úrazov  

  Popísal bezpečnosť pri práci, príčiny 
úrazov  

  

Osobná hygiena    Dodržiaval osobnú hygienu    
Hygiena v kuchyni    Demonštroval hygienu v kuchyni.    
využitie a bezpečnosť pri práci.  
Obsluha elektrospotrebičov  

  Pomenoval elektrospotrebiče v 
kuchyni. Vlastnými slovami popísal 
bezpečnosť práce s nimi.Obsluhoval 
elektrospotrebiče  

  

Príprava ohrievacích zariadení na vydávanie 
stravy , čistenie ohrievacích zariadení  

  Pripravil ohrievacie zariadenie na 
vydávanie stravy. Vyčistil ohrievacie 
zariadenie po vydaní stravy.  

  

  
Druhy čistiacich prostriedkov používaných  
v kuchyni  

  Rozlíšil čistiace prostriedky 
používané v kuchyni podľa druhu a 
spôsobu použitia  

  

Umývanie podlahy    Ovládal postupy pri mechanickom 
upratovaní - zametanie, žmýkanie 
handry, umývanie podlahy  
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Umývanie kuchynskej linky    Ovládal postupy pri mechanickom 
umývaní kuchynskej linky zvonka, 
zvnútra.  

  

Čistenie a upratovanie iného príslušenstva 
kuchyne- sklad, dvere, obklady...  

  Ovládal postupy pri umývaní a 
čistení skladu, obkladov, dverí...  

  

Umývanie, utieranie odkladanie tanierov, 
príborov a iného inventára  

  Ovládať umývanie,utieranie a 
odkladanie inventára  

  

  

Stolovanie - základné pravidlá stolovania    Demonštroval základné pravidlá 
stolovania.  

  

Zásady spoločenského správania    Popísal zásady spoločenského 
správania.  

  

Jednoduché skladanie servítky    Zložil servítku na trojuholník    
Základy obsluhy    Demonštroval základy obsluhy.    
  
BOZP pri práci v kuchyni, zdroje úrazov, 
prevencia úrazov  

  Dodržiaval BOZP pri práci v 
kuchyni,označil zdroje úrazov v 
kuchyni.  

  

Protipožiarna ochrana, možné zdroje 
požiarov, prevencia požiarov  

  Označil zdroje požiarov v kuchyni, 
vlastnými slovami popísal prevenciu 
požiarov,povedal kde sa musí 
ohlásiť požiar  

  

Hygiena v kuchyni, osobná hygiena    Dodržiaval hygienu v kuchyni a 
osobnú hygienu  

  

  
Umývanie podlahy    Ovládal postupy pri mechanickom 

upratovaní- zametanie, žmýkanie 
handry, umývanie podlahy  

  

Umývanie obkladačiek, dverí, kuchynskej 
linky....  

  Ovládal postupy pri umývaní a 
čistení obkladov, dverí, kuchynskej 
linky...  

  

Umývanie, utieranie odkladanie tanierov, 
príborov a iného inventára  

  Ovládať umývanie,utieranie a 
odkladanie inventára  

  

Čistenie elektrospotrebičov, ohrievacích 
zariadení stravy.  
Príprava ohrievacích zariadení  
na vydávanie stravy  

  Vyčistil elektrospotrebiče, pripravil 
ohrievacie zariadenie na vydávanie 
stravy, vyčistil ohrievacie zariadenie 
stravy.  

  

Nákup potravín  

Nákup čerstvých potravín - ovocia, zeleniny    Posudzoval čerstvosť a kvalitu 
ovocia, zeleniny  

  

Nákup čerstvých potravín - pekárenské 
výrobky  

  Posudzoval čerstvosť a kvalitu 
pekárenských výrobkov  

  

Nákup čerstvých potravín- mäsa a mäsových 
výrobkov  

  Posudzoval čerstvosť a kvalitu mäsa 
a mäsových výrobkov  

  

Nákup mlieka a mliečnych výrobkov    Našiel na obale dobu trvanlivosti 
mlieka a mliečnych výrobkov.  

  

Nákup polotovarov    Našiel na obale trvanlivosť 
polotovaru  

  

Uskladnenie čerstvých potravín a 
polotovarov  

  Povedal kde uskladní čerstvé 
potraviny. Povedal kde uskladní 
polotovary  

  

  
Čistenie a krájanie ovocia a zeleniny    Očistil a pokrájal zeleninu a ovocie    
Krájanie mäsových výrobkov    Nakrájal mäsové výrobky - párky, 

salámu...  
  

Krájanie pekárenských výrobkov    Nakrájal pekárenské výrobky   
Krájanie syrov    Nakrájal syr  
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Medzipredmetové vzťahy:  
Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Domáce práce a údržba, 
Príprava jedál a výživa. 
 
Stratégie vyučovania: 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 
vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 
metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 
Formy:  

- frontálna: – pracuje sa s celou triedou spoločne 
- samostatná: - frontálna - celá trieda pracuje na rovnakej úlohe 

       - diferencovaná – individuálna – žiaci podľa schopností riešia úlohy rôznej náročnosti 
       - skupinová – žiaci pracujú v skupinách podľa schopností 

Metódy práce:                   
- výklad učiteľa 
- zážitkové metódy učenia- hra, metódy tvorivej dramatizácie, didaktická hra, tvorivé metódy 
- nadmerné zvýrazňovanie informácii 
- viacnásobné opakovanie 
- IVP 
- algoritmizácia obsahu vzdelávania 
- intenzívnej spätnej väzby 
- zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácii 
- motivačné metódy 
- fixačné metódy 
- projektové vyučovanie 
- práca s pracovnými listami,  s výukovými programami PC 
- demonštračné metódy 

 
Učebné zdroje: 

- Internet 
- Odborná literatúra, výber podľa možnosti učiteľa, napr.: Časopisy o modernom bývaní, Ikea - obrázkový 

časopis, Rady pre domácnosť, Parádne stolovanie, Stolování pro každého, Technológia pre 1.roč.SOU, 
- Kuchárske knižky 

 
Hodnotenie predmetu:  

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl  
– 1. júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 
Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené             
na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 
vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 
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UČEBNÉ OSNOVY PRE ŽIAKOV SO STREDÝN STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 
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. 
 

Predmet Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program Spolu: 

Pomocné práce v kuchyni 5 2 7  

 
Ciele vyučovacieho predmetu: 
 
 Cieľom voliteľného predmetu pomocné práce v kuchyni je získať zodpovednosť za zdravý spôsob ţivota, 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. 
 
Témy a vzdelávacie výstupy: 
 

Témy Vzdelávacie výstupy 

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. 
 

 
 
 
- vie dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy 
- vie dodržiavať osobnú hygienu 
- vie vyjadriť vlastnými slovami význam poriadku a čistoty v kuchyni 
- vie rozčleniť zariadenie a vybavenie kuchyne, vysvetliť bezpečnosť a hygienu 
v kuchyni. 
- vie vymenovať zásady skladovania potravín a plánovať nákupy  

 

 

- vie vyjadriť vlastnými slovami význam poriadku a čistoty v kuchyni 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Pomocné práce v kuchyni 

Časový rozsah výučby 7 hodín týždenne, spolu 231 hodín 

Ročník Druhý 

Škola 
Spojená škola, Praktická škola, Hviezdoslavova 25, Spišská 
Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu 64920 00  Praktická škola 

Stupeň vzdelania nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 
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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. 
 
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. 

- vie používať čistiace prostriedky 
- vie triediť a ukladať odpadky v kuchyni 
 
 
 
 
- oboznámiť sa s využitím elektrických spotrebičov a s bezpečnosťou pri práci . 
vie obsluhovať elektrospotrebiče - zapnúť, vypnúť elektrospotrebiče. 
- vie vyčistiť elektrické spotrebiče 
 
 
 
 
- vie odkladať pracovné nástroje na správne miesto 
- vie dodržiavať bezpečnostné predpisy pri práci. 
- vie demonštrovať využitie pracovných pomôcok a nástrojov 
- vie demonštrovať údržbu pracovných pomôcok a nástrojov. 
 
 
 
 
 
 
- ovláda umývanie, utieranie a odkladanie inventára 
- vie demonštrovať čistenie a uskladňovanie zemiakov, zeleniny, ovocia. 
 
 
 
 
- vie popísať prípravu teplých nápojov - čaj, káva, kakao 
- vie demonštrovať prípravu čaju, kávy, kakaa 
- vie pomenovať postup prípravy polievok 
- vie pomenovať a demonštrovať postup jednoduchého občerstvenia. 
 
 
 
 
- vie popísať základný kuchynský servis na rôzne príležitosti. 
- vie demonštrovať použitie a ukladanie kuchynského servisu. 
- vie pravidlá pri použití kuchynského servisu.  
- vie popísať starostlivosť o kuchynský servis. 
 
 
 
 
 
 
- vie demonštroval základné pravidlá stolovania. 
- vie popísať zásady spoločenského správania. 
- vie demonštrovať základy obsluhy. 
 

 
Spolu:  231 hodín  

 
Medzipredmetové vzťahy:  
 

Medzipredmetové vzťahy sú vypracované formou prierezových tém v jednotlivých predmetoch Domáce práce a 
údržba, Príprava jedál a výživa. 
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Stratégie vyučovania:  
 

Využitie hlavne zážitkových foriem vyučovania, objavovať učivo so žiakmi formou hier, využitie názoru pri 
vyučovaní. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je vhodný výber a použitie metód a foriem práce. Výber a použitie 
metód a foriem práce je výlučne v kompetencii učiteľa, ktorý daný predmet vyučuje. 
  
Formy práce: 
 

 frontálna výučba 

 frontálna a individuálna práca žiakov 

 skupinová práca žiakov 

 práca s knihou 

 demonštrácia a pozorovanie 
 
Metódy práce: 

 informačno-receptívna - výklad 

 reproduktívna -riadený rozhovor 

 rozhovor, riešenie úloh 

 demonštračná 

 cvičenie, ukážka, práca s pomocou učiteľa 
 
Učebné zdroje: 
  
E.Brhlík:, J.Romańuk:Technológia pre 2. a 3. ročník stredných odborných učiliíšť, 

J.Háľ, K.Štepánek: Zariadenie závodov 

R. Schaller, A. Forró, P.Kružliak: Potraviny a nápoje 

M. Matejka, I.Balogová: Technológia pre 1. ročník stredných odborných učilíšť učebný odbor kuchár – čašník 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí podľa Metodických  pokynov MŠVVaŠ SR č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl  
– 1. júna 2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. 
Slovné hodnotenie musí obsahovať slovný popis práce a výsledok činnosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude založené             
na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 
vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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