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ÚVOD 

Vzdelávací program pre žiakov s VPU charakterizuje ich výchovu a vzdelávanie 

a objasňuje a vysvetľuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť 

o takýchto žiakov. V týchto prípadoch je potrebné zvoliť a zo strany školy zabezpečiť úpravu 

podmienok, foriem, metód pedagogickej a výchovnej práce a tiež optimálny prístup vo výchove 

a vzdelávaní žiaka s VPU a súčasne rešpektovať úpravy, vyplývajúce z prítomných porúch 

učenia nielen vo vzdelávaní, ale aj v hodnotení a klasifikácii. 

Základná škola zabezpečuje podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní, a to               

v zmysle § 94 ods. 1 a § 2 písmeno s) zákona č. 245/2008 Z. z. v školskej integrácii, t. j.                   

v triede alebo výchovnej skupine spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy. Pri výchove 

a vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami učenia (ďalej len VPU) sa postupuje v súlade  

s platnou legislatívou podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami 

učenia.  

Tento vzdelávací program je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre jednotlivé 

stupne vzdelávania. Pre výchovno – vzdelávací proces žiakov s VPU platia všetky ustanovenia 

uvedené v Štátnom vzdelávacom programe pre žiakov s VPU. 

 

1. Princípy a ciele výchovy a vzdelávania 

 

Žiaci základných škôl so ŠVVP  bez školského začlenenia aj v školskej integrácii  plnia 

rovnaké ciele vzdelávania ako ostatní žiaci základných škôl na primárnom a nižšom 

sekundárnom stupni vzdelávania. Cieľom vzdelávania  takýchto žiakov je, aby každý žiak v 

škole zažil úspech. Naša škola poskytuje základné vzdelanie všetkým žiakom, pričom 

vychádzame z princípu rovnakého zaobchádzania  a otvorenosti pre všetkých, humánnosti, 

individuálneho prístupu, rešpektovania osobnosti.  

Cieľom vzdelávania žiakov so ŠVVP  (VPU, ADHD) je pripraviť ich na vzdelávanie                      

na akejkoľvek strednej škole s prihliadnutím na ich schopnosti a možnosť vykonávať zvolenú 

profesiu. Žiaci s VPU plnia rovnaké ciele vzdelávania ako ostatní žiaci základných škôl 

v primárnom  a nižšom strednom vzdelávaní. 

 

2.   Stupeň vzdelania  

-  ISCED 1  - primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy, 

-  ISCED 2  - nižšie stredné vzdelávanie. – 2. stupeň základnej školy. 

 

3.  Profil absolventa 

Osvojené kľúčové kompetencie absolventa základnej školy zodpovedajú profilu 

absolventa primárneho a nižšieho stredného stupňa školského vzdelávania v základnej  škole.  

 

4. Pedagogické stratégie 

Na základe našej  primárnej diagnostiky navrhujeme žiakov na psychologické 

a špeciálno-pedagogické  vyšetrenia, ktoré vykonávajú naše partnerské poradenské zariadenia, 

ktoré sú zaradené v Centrálnej sieti škôl a školských zariadení. Škola úzko spolupracuje  



s viacerými odbornými zariadeniami, keďže škola nemá vlastného školského špeciálneho 

pedagóga ani školského psychológa. Zariadenia, s ktorými škola úzko spolupracuje sú 

oprávnené vydávať rozhodnutia o školskom začlenení ( individuálnej integrácií ), platné pre 

našu školu.  

    Psychológ a špeciálny pedagóg, ktorí sú určení  pre našu školu, poskytnú odbornú 

intervenciu žiakom s VPU, rodičom a taktiež zamestnancom školy. Poskytujú odborné 

poradenstvo   v oblasti vzdelávania žiakov s  VPU. Triedny/a  učiteľ/ka  oboznámi všetkých 

vyučujúcich so závermi odborných vyšetrení (psychologickom,  špeciálnopedagogickom, 

logopedickom) i s diagnózami, uvedenými v správach z týchto vyšetrení. Jednotliví vyučujúci 

pedagógovia sa dôkladne oboznámia so správami a najmä s odporúčaniami pre výchovno – 

vzdelávací proces žiakov s  VPU, takisto s Individuálnym výchovno - vzdelávacím programom 

konkrétneho žiaka. Úzko spolupracujú so  psychológom/ičkou z CPPPaP,  špeciálnym/ou 

pedagógom/ičkou z CŠPP, príp. aj  so špeciálnym pedagógom poradenského zariadenia, 

ktorého je žiak klientom. 

 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  

Základná škola zabezpečuje integrované vzdelávanie žiakom so zdravotným 

znevýhodnením (ďalej len ZZ) : 

 

6. Charakteristika výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP 

 

 Podľa tohto vzdelávacieho programu sa vzdelávajú žiaci, ktorí majú 

diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia (VPU). Medzinárodná klasifikácia 

chorôb, 10. revízia (MKCH-10) v kategórii Poruchy psychického vývinu (F 80-89) samostatne 

vymedzuje Špecifické poruchy školských zručností (F 81) a rozlišuje: F 81.0 špecifickú poruchu 

čítania ( dyslexia), F 81.1 špecifickú poruchu hláskovania (dysortografia), F 81.2 špecifickú 

poruchu aritmetických schopností (dyskalkúlia), F 81.3 zmiešanú poruchu školských zručností 

(súčasný výskyt dyskalkúliu s dyslexiou alebo dysortografiou), F 81.8 iné vývinové poruchy 

školských zručností (uvádza  sa dysgrafia) a F 81.9 nešpecifikovanú vývinovú poruchu 

školských zručností (neschopnosť učiť sa). Pre všetky uvedené poruchy platí, ţe sa objavujú od 

raného štádia osvojovania si danej zručnosti.  

V MKCH – 10 (1992) sú do skupiny pervazívnych vývinových porúch zahrnuté tieto 

diagnostické kategórie: detský autizmus (F84.0), atypický autizmus (F84.1), Rettov syndróm 

(F84.2), iná dezintegratívna porucha v detstve (F84.3), hyperaktívna porucha spojená                          

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

pervazívne vývinové poruchy (F84.6), nešpecifikovaná pervazívna vývinová porucha (F84.9). 

 

 

 

  

7. Vzdelávacie oblasti 

 

Obsah školského vzdelávania žiakov so ŠVVP v školskej integrácii v základných 

školách je rovnaký ako obsah školského vzdelávania žiakov základných škôl. Vo vzdelávacej 

oblasti jazyk a komunikácia je zaradený predmet individuálna logopedická intervencia (ILI) a 



rozvíjanie špecifických funkcií (RŠF), ako špecifické predmety určené pre žiakov s narušenou 

komunikačnou schopnosťou a s VPU. 

 

 

ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV S 

VPU 

ISCED1 

  

  

Vzdelávacia oblasť Predmety 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk 

Matematika a práca s informáciami 

Matematika 

Informatika 

Človek a príroda 

Prvouka 

Prírodoveda 

Človek a spoločnosť  Vlastiveda 

Človek a hodnoty Náboženská výchova 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Zdravie a pohyb 

Telesná výchova 

Dopravná výchova 

Špeciálno – pedagogická podpora Rozvíjanie špecifických funkcií 

  

  

ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŽIAKOV 

S VPU 

ISCED2 

  
  

Vzdelávacia oblasť Predmety 



Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk 

Druhý cudzí jazyk 

Práca s umeleckým textom 

Človek a príroda 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

Mediálna výchova 

 Finančná gramotnosť 

Človek a hodnoty  Náboženská výchova 

Matematika a práca s informáciami 

Matematika 

Informatika 

Človek a svet práce 

Pracovné vyučovanie 

Technika  

Pestovateľské  práce 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 

Špeciálno-pedagogická podpora Rozvíjanie špecifických funkcií 

  

 

8.  Charakteristika predmetov ILI a RŠF 

Vyučovací predmet Individuálna logopedická intervencia (ILI) je určený žiakom s 

narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS) alebo v rámci NKS aj so špecifickými 



vývinovými poruchami učenia. Počet vyučovacích hodín v týždni je daný rámcovým učebným 

plánom (UP) v príslušnom vzdelávacom programe pre deti a žiakov so zdravotným 

znevýhodnením schváleným Ministerstvom školstva SR. 

  

Vyučovací predmet Rozvíjanie špecifických funkcií (RŠF) je určený pre žiakov, ktorí 

majú špecifické vývinové poruchy učenia. Počet vyučovacích hodín v týždni je daný rámcovým 

učebným plánom (UP) v príslušno vzdelávacom programe pre deti a žiakov so zdravotným 

znevýhodnením schváleným Ministerstvom školstva SR. 

 

8.1 Ciele predmetov ILI a RŠF 

 

Cieľom predmetu ILI je v maximálnej miere podporiť rozvoj reči a jazykových 

schopností ako predpokladu k realizácii určitého komunikačného zámeru a ako nutnej 

podmienky pre úspešné zvládnutie čítania a písania. Cieľom logopedickej intervencie je 

odstrániť alebo aspoň zmierniť narušenie komunikačnej schopnosti a eliminovať edukačné 

nedostatky, ktoré z nej vyplývajú. 

Sekundárnym cieľom ILI je prevencia vzniku porúch správania ako následku 

neúspechu v komunikácii a v osvojovaní si gramotnosti. V širšom meradle podporuje ILI 

sociálnu a edukačnú adaptáciu a integráciu detí a mládeže s NKS do spoločnosti. Čiastkové 

ciele a obsah predmetu ILI vychádzajú z logopedickej diagnostiky. 

U detí a mládeže s viacnásobným postihnutím a ťažkým stupňom NKS ide o rozvoj 

komunikačných schopností k najbližšej zóne ich vývinu tak, aby boli schopní zrealizovať svoj 

komunikačný zámer podľa svojich potrieb zrozumiteľne pre komunikačného partnera. 

  

Cieľom predmetu RŠF je v maximálnej miere podporiť rozvoj špecifických funkcií ako 

predpokladu k úspešnému zvládnutiu čítania, písania a počítania. Ciele tohto predmetu sú 

rozpracované v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch v predmete slovenský jazyk a 

literatúra pre každý ročník 1. stupňa základnej školy ISCED 1 a pre 2. stupeň základnej školy 

ISCED 2.     

Cieľom špeciálnopedagogickej reedukácie je odstrániť alebo aspoň zmierniť VPU a eliminovať 

edukačné nedostatky, ktoré z nich vyplývajú.  

           Sekundárnym cieľom RŠF je prevencia vzniku porúch správania ako následku 

neúspechu v komunikácii a v osvojovaní si gramotnosti. V širšom meradle podporuje RŠF 

sociálnu a edukačnú adaptáciu a integráciu detí a mládeže s VPU do spoločnosti.  

           Čiastkové ciele a obsah predmetu RŠF vychádzajú z psychologickej, 

špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky.  

Cieľ: pripraviť žiakov na vzdelávanie na akejkoľvek strednej škole s prihliadnutím na ich 

schopnosti a možnosť vykonávať zvolenú profesiu. Odporúča sa zaradenie predmetu 

komunikačné kompetencie alebo predmetu, ktorého obsahom sú grafomotorické zručnosti, 

manuálne zručnosti, zhotovovanie mnemotechnických a kompenzačných pomôcok. Voliteľné 

predmety v školskom vzdelávacom programe sa v prípade potreby začleneným žiakom posilnia 

predmetmi ako Rozvíjanie špecifických funkcií, prvého cudzieho jazyka a podobne.  

Všeobecným cieľom predmetu, ktorý sa prelína každým ročníkom je rozširovanie funkčnej 

komunikácie v kategóriách:  

o žiadanie osobných potrieb,  

o reakcie na správanie iných ľudí,  

o komentovanie,  

o žiadanie informácií,  



o vyjadrovanie pocitov,  

o vyjadrovanie prosociálnych postojov.  

o budovať schopnosti empatie,  

o vytvárať kognitívnu bázu na rozvíjanie primeraného správania,   

o vyjadrovať sa primerane v obchode,  

o byť schopný pýtať sa (dávať otázky), 

o primerane sa vyjadrovať o počasí,  

o chápať, čo znamená: koniec - začiatok,  

o dokázať si zvoliť vhodný televízny program.  

Sekundárnym cieľom predmetu je zmierňovanie prejavov problémového správania.  

 

8.2 Vzdelávacie štandardy 

 

Vzdelávacie štandardy pre žiakov s VPU sú rovnaké ako pre ostatných žiakov 

primárneho alebo nižšieho stredného stupňa. Vzdelávacie štandardy slúžia pre učiteľov, aby 

vedeli, kam majú smerovať svoje pedagogické pôsobenie. 

Individuálne schopnosti jednotlivých žiakov nemožno zovšeobecňovať a dosiahnuté výkony sú 

limitované samotnými VPU. Preto nemôžu byť ustanovené štandardy pre vyučovací predmet 

ILI a RŠF. 

 

8.3  Rámcový obsah vzdelávania predmetu RŠF 

 

   

Ciele stimulácie Obsah stimulácie Pomôcky, hry 

Rozvíjať taktilné a 

kinestetické vnímanie 

  

Rozvíjanie vnímania, 

poznávania, diferenciačných 

schopností. 

Hry a hračky, materiál 

s rôznym povrchom, 

hmotnosťou, teplotou... 

Rozvíjať sluchovú a 

zrakovú gnóziu 

(vnímanie, diferenciácia, 

pamäť). 

  

Rozvíjanie pamäti (akusticko-

verbálna a zraková, pracovná 

pamäť). 

Poznávacie procesy 

(zachovanie, priraďovanie, 

zoraďovanie, triedenie -

kategorizácia). 

Pracovné listy na fóliách, 

zvukové hračky, CD 

Rozvíjať priestorovú 

orientáciu (orientácia v 

makropriestore, orientácia v 

mikropriestore) a orientáciu 

v čase 

  

Rozvíjanie priestorovej a 

časovej orientácie. 

Nácvik pravo-ľavej orientácie 

(telesná schéma, rovinná a 

časová orientácia). 

Serialita (nácvik sekvencií, 

postupnosti). 

Intermodalita (audiovizuálny 

vzťah). 

Pracovné listy, hry na tele, 

názorné hry a hračky 

Rozvíjať motorické 

schopnosti 

  

Rozvíjanie oromotoriky, 

vizuomotoriky, jemnej a 

hrubej motoriky, 

Pracovné listy, hry 

a hračky, motanice, 

skladačky, lego, 



Ciele stimulácie Obsah stimulácie Pomôcky, hry 

grafomotoriky, 

fonograforytmiky. 

navliekanie korálkov, 

lepenie, strihanie 

Matematika     

Rozvíjať predčíselné 

predstavy 

  

Zoskupovanie pod hlavné 

pojmy, vytváranie analógii, 

rozpoznávanie a použitie 

pravidla, rozpoznávanie 

súvislostí. 

Triedenie, množstvo, veľkosť, 

zaradenie, usporiadanie, 

porovnávanie, postreh, logika. 

Pochopenie predčíselných 

pojmov veľkosť, tvar, dĺžka, 

počet. 

Kocky(tvar, farba), pásiky, 

testy, hlavolamy, bludiská, 

Rozvíjať číselné predstavy 

  

Osvojiť si stálosť množstva 

Pojem číslo, zápis čísla, 

množstvo, rad čísel, číselná os, 

rozklad čísel, párne a nepárne 

čísla, porovnávanie, zmena 

množstva. 

Schopnosť porovnávať 

množstvo vyjadrené číslami. 

Schopnosť prirodzene 

rozkladať čísla.  

Číselná os, kalendár čísel, 

pracovné listy 

Naučiť žiakov matematické 

operácie a vzťahy medzi 

nimi 

  

Osvojiť si okruh 

matematických a číselných 

pojmov. Význam znamienok, 

názorné príklady, manipulácia 

s predmetmi, sčítanie a 

odčítanie, násobenie a delenie, 

tabuľky, orientácia v 

tabuľkách, zlomky. Potreba 

dať zmysel číselným situáciám 

hľadaním súvislostí medzi 

novými informáciami 

a nadobudnutými 

vedomosťami. Porozumenie 

významu zmyslu/významu 

čísel. Rozpoznanie hrubých 

počtových chýb. 

  

Kocky, paličky, žetóny, 

tabuľky, 

karty 0 – 9 (sčitovanie, 

odčitovanie bez prechodu 

cez základ 10, sčitovanie 

a odčitovanie s prechodom, 

násobenie, delenie), 

karty (sčitovanie, 

odčitovanie pod seba 3-

ciferných čísel) 

motanica (sčitovanie, 

odčitovanie dvojciferných 

čísiel, násobenie, delenie), 

SUDOKU (karty), 

DOMINO (k desatinným 

číslam, k zlomkom) 

TESTY 

Naučiť žiakov riešiť slovné 

úlohy 

  

Chápanie matematických 

pojmov a ich „prevod“ do 

bežného života. 

Slovné úlohy z bežného 

života. 

Plagát: o...viac 

o...menej 

...krát viac 

...krát menej, 

testy, motanica 



Ciele stimulácie Obsah stimulácie Pomôcky, hry 

Naučiť žiakov geometria 

  

Základné geometrické pojmy, 

tvary, vzťahy; 

Rozvíjanie konštruktívneho 

a tvorivého myslenia. 

  

Hry a manipulácia s 

predmetmi a útvarmi 

v rovine a v priestore, 

manipulácia s rysovacími 

pomôckami 

Pochopiť jednotky a 

prevody jednotiek 

  

Jednotky dĺžky, hmotnosti, 

objemu, plochy – 

názorne a prakticky. 

Tabuľky, pomôcka na 

prevody jednotiek 

Naučiť algoritmy a zmeny 

algoritmu 

  

Praktické úlohy z bežného 

života. 

Motanica (sčitovanie, 

odčitovanie dvojciferných 

čísiel, násobenie, delenie), 

Naučiť sa orientovať v 

rovine a v priestore 

  

Hry a manipulácia s 

predmetmi a útvarmi v rovine 

a v priestore 

Praktické úlohy z bežného 

života. 

Geometrické útvary, 

rovinné útvary, veľkosť, 

dĺžka 

Naučiť sa orientovať v čase 

  

Následnosti, postupnosti, 

sekvencie. 

Kalendár, hodiny, časové 

úseky a pod., pracovné listy 

Cudzí jazyk Fixovanie základov jazyka. Motanice, pexesá, PC hry 

Oblasť čítania s porozumením 

Osvojiť si/fixovať techniku 

čítania; porozumenie na 

úrovni viet a slov 

Fixácia grafém, slabík 

(otvorené, zatvorené) a čítania 

podľa úrovne (slabikové, slov, 

viet, krátkych textov) 

Pracovné listy, vytvorené 

texty 

Osvojiť si stratégie na 

čítanie s p o rozumením 

literárneho textu 

Aktivácia informácií o téme; 

predpovedanie deja na základe 

nadpisu a ilustrácií; orientácia 

v texte, vyhľadanie konkrétnej 

udalosti; prerozprávanie deja 

podľa osnovy; určenie hlavnej 

myšlienky; prepojenie 

prečítaného s vlastnými 

skúsenosťami. 

Pracovné listy, úlohy, 

cvičenia vytvorené k téme, 

obrázkový materiál 

Osvojiť si stratégie na 

čítanie s p o rozumením 

literárneho textu 

Aktivácia informácií o téme; 

vizualizácia prečítaného; 

identifikácia témy na základe 

nadpisu; orientácia v texte; 

identifikácia novej a známej 

informácie; tvorba poznámok, 

tabuliek, pojmových máp 

Obrázky a graficky 

zvýraznené častí textu; 

farbičky, rôzne značky 

  

 



  

8.4 Proces predmetu RŠF 

 

Vyučovací predmet Rozvíjanie špecifických funkcií sa vyučuje v rámci 

disponibilných hodín a to hlavne vo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia. Obsah aktivít, 

ktoré vykonáva špeciálny pedagóg, musí byť v súlade s mentálnymi a komunikačnými 

schopnosťami dieťaťa, bez ohľadu na fyzický vek. 

Predmet RŠF vyučuje špeciálny pedagóg, t.j. absolvent vysokoškolského štúdia v súlade s 

platnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo školský logopéd. 

Vyučovacia hodina RŠF prebieha v malých skupinách žiakov. 

9. Všeobecné odporúčania pre postup učiteľa žiaka s VPU vo výchovno-vzdelávacom 

procese.  

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ: 

 

- akceptuje žiaka s VPU a rešpektuje špecifiká jeho osobnosti;  

- rešpektuje správanie žiaka spôsobené jeho narušením;  

- podporuje a taktne usmerňuje jeho spôsoby sebarealizácie;  

- povzbudzuje žiaka a vytvára príležitosti pre pozitívne hodnotenie;  

- stimuluje rozvíjanie tých schopností, ktoré v dôsledku narušenia nie sú dostatočne vyvinuté;  

- podporuje všetky snahy žiaka o ústnu i písomnú komunikáciu a vedie ku komunikatívnosti  i 

ostatných spolužiakov;  

- žiakovi dôveruje a oslovuje ho rovnakým spôsobom ako ostatných spolužiakov;  

- poskytuje žiakovi podnety na hodnotiace myslenie a vedie ho k primeranému sebahodnoteniu;  

- vedie žiaka k samostatnosti a pozitívnym prístupom zvyšuje jeho sebadôveru;  

- kladie na žiaka primerané požiadavky, nezľavuje v nárokoch a neoslobodzuje ho od činností, 

ktoré môže s individuálnou pomocou učiteľa alebo spolužiakov zvládnuť;  

- zachováva diskrétnosť o problémoch žiaka s VPU a nereferuje o nich pred inými žiakmi, či 

rodičmi. 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ zohľadňuje špecifiká osobnosti a poznávacích 

procesov žiaka s VPU, ktoré môžu byť prítomné, napr.:  

 

 ťažkosti pri niektorých myšlienkových operáciách;  

 pomalé tempo zapamätávania a narušenie pamäti;  

 motorická instabilita;  

 nedostatky vo vývine psychomotorických zručností. 

 znížená miera koncentrácie a vytrvalosti pozornosti;  

 neadekvátne emocionálne reakcie;  



 zvýšená unaviteľnosť;  

 znížená sebadôvera;  

 nerovnomerné výkony a i.  

K zmierneniu prejavov a dôsledkov vyššie uvedených negatívnych vplyvov na vzdelávanie 

v triede zabezpečí vyučujúci žiakovi nasledujúce podmienky:  

- umiestni žiaka v triede tak, aby mohol vnímať výklad učiteľa všetkými zmyslami;  

- do lavice posadí žiaka s takým spolužiakom, ktorý bude schopný a ochotný v prípade potreby 

pomôcť,  

- v prípade potreby k práci so žiakom prizve špeciálneho pedagóga,  

- pracovný postup vo výchovno-vzdelávacom procese konzultuje so školským špeciálnym 

pedagógom,  

- pri práci so žiakom používa vhodné pomôcky (po dohode so špeciálnym pedagógom)  a učí 

ho s nimi pracovať aj samostatne,  

- a ďalšie podmienky podľa konkrétnych odborných odporúčaní (z poradenského zariadenia  a 

školského špeciálneho pedagóga).  

 

Pre porozumenie a osvojenie preberaného učiva učiteľ:  

- používa efektívne stratégie učenia,  

- pracuje s námetom v takom rozsahu, ktorý je primeraný veku a mysleniu žiaka.  

V individuálnych prípadoch konzultuje rozsah učiva so špeciálnym pedagógom.  

- pri vyučovaní využíva skúsenosti žiaka a nadväzuje na ne,  

- nové pojmy vždy vysvetlí a objasní ich v rôznych súvislostiach,  

- využíva názorný materiál a poskytuje žiakovi možnosť manipulácie s ním,  

- nové učivo usporiada po krokoch a dodržiava postupnosť od jednoduchého k zložitejšiemu,  

- systematicky sa venuje žiakovi individuálne, aby žiak postupne preberal celé učivo,  

- poskytne žiakovi dostatok možností na precvičovanie a osvojenie učiva,  

- priebežne si overuje ako žiak porozumel učivu alebo úlohe,  

- pri skúšaní a overovaní vedomostí žiaka volí formu písanú, ústnu i praktickú – uprednostňuje 

tú formu, ktorú v aktuálnom čase, prípadne aj pre konkrétny druh úloh  

- odporúča poradenské zariadenie,  

- otázky a úlohy zadáva tak, aby žiak mohol odpovedať jednoznačne,  

- pri skúšaní a hodnotení žiaka si overí, či žiak porozumel zadanej úlohe.  

 

Pri vzdelávaní žiaka s VPU je nevyhnutná úzka spolupráca školy a rodiny, vytvorenie atmosféry 

spoločnej zodpovednosti a ujasnenia cieľov i postupov vedúcich k ich dosiahnutiu.  

V priebehu nižšieho sekundárneho vzdelávania je potrebné pomôcť žiakovi s VPU pri jeho 

profesionálnej orientácii a tým prispieť k jeho úspešnému sociálnemu začleneniu. 



10. Rámcový učebný plán pre žiakov s VPU  

 

 UČEBNÝ PLÁN platný od 1.9.2019 

ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves  

pre žiakov s vývinovými poruchami učenia šk.rok 2019/20 
 

 

vzdelávacia 
oblasť 

 

 
 

vyučovací predmet 

 

ročník 
NSV 

 

5. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

∑ 
 

24 

 

 

Jazyk a 
komunikácia 

 

slovenský jazyk a literatúra 

 

5 
 

4+1 

 

5 

 

5 

 

19+1 

anglický jazyk 

 

 3 
 

3 

 

 3 

 

3 

 

   12 
 

21 

 

  II. cudzí jazyk 
  

     1 1 1 3 

Matematika a 
práca s 
informáciami 

 
 
 
 
 

Človek a 
príroda 

 
 
 
 

Človek a 
spoločnosť 

 

matematika 

 

   4+1 
 

     4 

 

   4+1 

 

5 

 

17+2 

informatika 

 

1 
 

1 

 

1 

 
 

 

  3 

 
Človeka a 
príroda 

fyzika 
 

 1 
 

2 
 

 1+0,5 
 

4+0,5 
 

chémia 

 

 2 2 

 

 1+0,5 

 

5+0,5 

 
biológia 

 

2 2 
 

1 

 

1 

 

  6 

 
Človek a 
spoločnosť 

dejepis 

 

   1 1 

 

1 

 

   2+1 

 

5+1 

 
geografia 

 

   2 1 

 

1 

 

1 

 

5 

 
občianska náuka 

 

  1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

5 

 

Človek a 
hodnoty 

 

náboženská výchova 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 

 Človek a svet   
práce 

technika 
 

  1 1 
 

1 
 

1 
 

   4 
 

Umenie a kultúra    

 

  hudobná výchova 

 

  1 1 1   3 

výtvarná výchova   1 1 1 1    4 

Zdravie a 
pohyb 

 

   

telesná a športová výchova 

 

2 
 

     2 

 

     2 

 

2 

 

8 

Špeciálno- 
pedagogická 

podpora 

  rozvíjanie špecifických funkcií 3 2 2 2   9 

   základ 
 

27 
 

28 

 

29 

 

27 

 

111 

voliteľné (disponibilné) hodiny 

 

1 
 

2 
 

2 
 

  3 
 

8 
 

  spolu 
 

28 
 

30 
 

31 
 

30 
 

   119 
 

         

 



 Rešpektujúc RUP pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre primárne 

a sekundárne vzdelávanie je  Rámcový učebný plán ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves  takmer 

totožný s rámcovým učebným plánom podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň 

základnej školy ISCED 1 a podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej 

školy ISCED 2 s nasledovnými špecifikami:   

Predmet RŠF sa vyučuje jednak v rámci  disponibilných hodín UP pre bežné triedy 

ZŠ(viď in ŠkVP) a taktiež v rámci samostatného predmetu RŠF, ktorý je súčasťou UP ZŠ 

pre žiakov s VPU. 

a) V  5. ročníku sa  predmet RŠF vyučuje : 

1.  v súlade s UP pre bežné triedy ZŠ a to v predmetoch _    1 VH- TEV. 

2. v súlade s UP pre žiakov s VPU a to v samostatnom predmete RŠF 2 VH.  

c) 7.r. – predmet RŠF sa vyučuje v rámci 2. disponibilnej hodiny, ktorú sme pridali do 

predmetu druhý CJ alebo disponibilnej hodiny, ktorá bola pridaná do predmetu telesná výchova  

a to v závislosti od odporúčania špeciálno-pedagogického vyšetrenia.  Častokrát práve žiakov 

s VPU sa odporúča buď nehodnotiť, alebo dokonca oslobodiť od vyučovania tohto predmetu.    

Na vyučovaní cudzích jazykov a vyučovacích predmetov zo vzdelávacej oblasti Človek a svet 

práce sa trieda môže deliť na dve skupiny podľa podmienok školy.  

d) 8.r. – RŠF sa vyučuje v rámci disponibilnej hodiny pridanej v predmete CJ ( v závislosti od 

záverov uvedených v Správe zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia -) a v samostatnom 

predmete RŠF. 

e) 9.r. –RŠF sa vyučuje  v rámci disponibilnej hodiny pridanej v predmete CJ a  PUT. 

 

Do školského vzdelávacieho programu si školy, okrem iných predmetov, podľa potreby 

môžu zaraďovať aj špecifické predmety zamerané na korekciu, terapiu a reedukáciu dôsledkov 

zdravotného znevýhodnenia žiakov, napr. tvorivé písanie, tvorivé čítanie, pohybová výchova, 

terapeutické a korektívne cvičenia.  Na vyučovaní špecifických predmetov, zameraných na 

korekciu, terapiu a reedukáciu dôsledkov zdravotného znevýhodnenia žiakov, sa môže trieda 

deliť na dve skupiny podľa podmienok školy.  

 

Podľa vzdelávacích programov pre žiakov so ZZ platných od 1. 9. 2016 a 1. 9. 2017 sa 

budú v šk. r. 2019/2020 vzdelávať: 

 žiaci so zdravotným znevýhodnením,( nižšie stredné vzdelávanie) – v 5.ročníku, 

7. až 9. ročníku. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


