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Mgr. Mária Juranová 

Čítanie s porozumením 

Abstrakt: V príspevku je priblíţený postup práce pri získaní čitateľských a jazykových 

zručností sluchovo postihnutých detí. 

Kľúčové slová: sluchovo postihnutý ţiak, čítanie s porozumením, čitateľské zručnosti, 

písomná forma jazyka, posunkovanie 

 

  Základom učenia je získavanie, spracovanie a aplikovanie určitých informácií. Kvalita 

získavania je ovplyvnená kognitívnymi, afektívnymi a psychomotorickými schopnosťami. 

Tieto zloţky sa postupne rozvíjajú, ale nie u kaţdého dieťaťa v rovnakej miere a kvalite. 

Hlavným cieľom vyučovania na prvom stupni základných škôl by malo byť čítanie 

s porozumením a učitelia by mu mali venovať hlavnú pozornosť. Čítanie by nemalo prebiehať 

iba na hodinách čítania, ale na všetkých vyučovacích hodinách.  

  Čítanie u sluchovo postihnutých je zručnosť v transponovaní tlačeného alebo písaného 

textu do jeho vedomia. Jednoducho povedané: dieťa nielen číta, ale spracováva informácie 

obsiahnuté v texte. 

Prebieha v troch fázach: 

1. Zrakom sa zachytí sústava grafických znakov, 

2. Znaky sa prevedú do sústavy zvukových resp. u nepočujúcich artikulačných znakov 

3. Zvukovej, u nepočujúcich artikulačnej a posunkovej podobe sa prisúdi určitý význam. 

 

Základné úlohy čítania sú: 

1. Vzdelávacia – spočíva vo vzdelávacej funkcii 

2. Zábavná – vyţitie  

3. Konvenčná – čítanie ako sociálna potreba 

Správne čítanie je vlastne zhoda čítaného textu s jeho tlačenou alebo písanou podobou. Je 

zaloţená na presnom vnímaní a doslovnej reprodukcii. Správne čítanie si vyţaduje znalosť 

písmen pre jednotlivé hlásky, správnu artikuláciu, automatizáciu čítania slabík, slov a ich 

chápania. Správne čítanie sa nacvičuje pri elementárnom čitateľskom výcviku, v našich 

podmienkach v prípravnom aţ prvom ročníku. 

Čítanie s porozumením znamená čítať efektne, aby ţiak čo najviac prečítal a aby 

čítanému aj rozumel. Najvyšším stupňom čítania pri práci s textom je samostatne 

reprodukovať prečítaný text. 

Proces porozumenia je ovplyvnený rodinným prostredím, školou a aj samotným ţiakom. 

Pokiaľ sa týka rodiny, je dôleţité si uvedomiť aké je jej materiálne a sociálne prostredie. 

V mnohých rodinách je nedostatok kníh, nahrádzajú sa knihy nie vţdy vhodnými 
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multimediálnymi prostriedkami, rodičia nemajú na dieťa čas, sú neochotní s dieťaťom čítať 

a pod. V školách nie sú vţdy druhy učebníc prispôsobené individuálnym potrebám ţiaka, 

často krát prevládajú neefektívne spôsoby učenia, vyuţívajú sa nevhodné metódy vzdelávania 

a pod. U značnej časti sluchovo postihnutých ţiakov badať nezáujem o čítanie ale i o učenie 

samotné i keď majú naň výborné predpoklady, ale na druhej strane sú to i deti so špecifickými 

vývojovými poruchami učenia a správania. 

  Na efektívne čítanie by mal učiteľ myslieť uţ pri prvom kontakte s hláskou – 

s písmenom. Pri vyvodení prvých hlások, tieto treba ihneď spájať do slov a slová do 2 

slovných v ďalšom mesiaci do troj aţ päťslovných viet. Samozrejme je maximálne dôleţitá 

podpora čítania písaním. Uţ naši nestori špeciálnej pedagogiky ako hovorili: „Čo dieťa nevie 

správne napísať, to nevie ani hovoriť a pri čítaní s porozumením mu to robí problémy“.  

Chyby vo vzdelávaní a výchove najmä pri výučbe čítania sluchovo postihnutých detí sa 

prejavujú ako odlišnosti a nápadnosti ako v hovorenom jazyku, tak aj v jeho písomnej forme. 

Môţeme ich zhrnúť nasledovne: 

- odlišné zastúpenie slovných druhov / v najväčšej miere sa prezentujú podstatné mená 

a slovesá, menej prídavné mená, zámená, číslovky a neohybné slovné druhy sa 

vyskytujú veľmi málo, resp. nesprávne, 

- slová písané sú častejšie chybné / majú nesprávny tvar, vyskytuje sa zámena hlások, 

vyskytujú sa slová bez zmyslu/, 

- prevaţujú jednoduché vety / z nich najmä holé, alebo 3- členné vety/ na úkor súvetí 

/Juranová, 1999, Strnadová, 1998, Hudáková, 2002/. 

 Na ilustráciu pouţijeme tri príklady z prác detí piateho ročníka, pričom sa jedná 

o nepočujúce deti, ktorých rodinné pomery, ako aj osobnostné, vôľové a intelektové 

schopnosti sú pribliţne rovnaké. / Z výskumu porovnávania detí nečítajúcich a čítajúcich 

mimo čítankovú literatúru na 1. stupni ZŠ pre sluchovo postihnutých, Juranová,1996-98. 

Ţiakom bol ponúknutý na prečítanie rovnaký text za rovnakých podmienok/.  

 

V prvom prípade dieťa nečítalo na prvom stupni ţiadnu mimo čítankovú literatúru. Jeho 

jazyk je nasledovný: 

Ivan ide. Má doma. Postaviť dom. Bude. Ţena sa volá Jero. Je šikové. Má víno a ţeje 

spokojnosť. Syn sa volá Ivan. Má dva dcára Matej a katika. Ivan bola ţena. Ţena volá borika. 

Borika hádanka. Ivan má syn a ide pracovať Amerika. 

 

Jed. 

veta 

Súvetie Pod. 

Meno 

Príd. 

meno. 

Zám. Čísl. Slov. Prísl. Spoj. Chyb. 

slovo 

Spolu 

slov 

11 2 15 0 2 1 14 1 3 7 43 

 

V druhom prípade dieťa čítalo mimo čítankovú literatúru, avšak upravovanú – 

zjednodušovanú učiteľkou slovenského jazyka: 
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Ivan býva starý dom. Má pekný dom. Matúš bol námorník. Jeho ţena volá Jera. Je veľmi 

šikovná a teší sa. Teší sa vinice a ţijú spokojne. Majú tri deti. Dve dcáry a jeden syn. Otec 

súhlasí, Ivan ide do Ameriky. 

Jed. 

veta 

Súvú Pod. 

meno 

Príd. 

meno 

Zám. Čísl. Slov. Prísl. Predl. Spojky Zlé 

slovo 

Spolu 

slov 

5 4 12 3 3 3 11 2 1 3 1 40 

 

V treťom prípade dieťa čítalo od začiatku školskej dochádzky krásnu literatúru bez 

úprav. 

Ivan býval v starom dome. Franič išiel bývať do svojho domu. Mate bol námorník. Oţenil sa 

a postavil nový dom. Jeho ţena sa volala Jera. Bola veľmi šikovná. Mali vinice a ţili veľmi 

spokojne. Mali syna Ivana a dve dcéry Matiju a Katicu. Ivan sa oţenil a ţena bola Barica. 

Jera a Barica sa neustále hádali. Mate sa nahneval na manţelku. A povedal, ţe múdry ustúpi. 

Dve dcéry išli do sluţby. Syn Ivan veľa rozmýšľal, nepovedal čo. Ivan išiel za oteckom a 

povedal, ţe chce ísť pracovať do Ameriky. 

 

Jed. 

veta 

Súv. Pod. 

meno 

Príd. 

meno 

Zám. Čísl. Slov. Prísl. Predl. Spojky Chyb. 

slovo 

Spolu 

slov 

8 6 29 4 8 3 25 4 6 10 0 89 

 

Z ukáţok vidíme ohromný vplyv čítania s porozumením na myslenie, chápanie textu 

ako i jeho spracovanie a potvrdenie vyššie uvedených citácií / Juranová, Stranádová, 

Hudáková/. 

Vieme, ţe základom osvojovania čítania s porozumením u sluchovo postihnutých je 

počúvanie rozprávanie / aj v posunkoch/ vypytovanie a rozhovory. V jeho procese je potrebné 

postupovať od chápania reči, rečovej aktivity, cez chápanie symbolov, schopnosti ich 

uchovávať v pamäti, aţ k schopnosti ich rozlišovať. Je dôleţité, aby učiteľ vyuţíval 

v pracovnom procese metódy a formy ktoré rozvíjajú kvalitu čítania s porozumením. Deti 

v prípravnom aţ prvom ročníku s radosťou pouţívajú jazyk. Veľmi rýchlo sa im rozvíja 

slovník. Ako teda pracovať so sluchovo postihnutými deťmi, aby sme mohli u nich hovoriť, 

ţe čítajú s porozumením? 

Na ilustráciu predkladám na ukáţku pár základných postupov práce ktoré moţno 

aplikovať v jednotlivých ročníkoch na 1. Stupni základných škôl. 

- Tabuľka ukladania prvých slov, ktoré sa dieťa učí hovoriť a čítať. Prikladaním do 

tabuľky nastáva tvorenie prvých viet, pri ktorých si dieťa automaticky osvojuje základné 

gramatické znalosti. Tabuľka s vkladaním kaţdého nového slova by mala byť v kaţdej triede 

prípravného ročníka. Dôleţité pri tom je, ţe dieťa samé manipuluje s textom / najprv skladá 

písmenká, potom slová/, ktorému začína prirodzene rozumieť a spája ich s iným učivom, 

ktoré si neskôr prirodzene osvojí. / Slovné druhy/. 

Aký? Aká? Aké? Kto?  Čo?  Čo robí? Kde? 

Malá  bába papá tu 
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Milá mama  sedí doma, na ulici 

  havo je tam 

 

Texty, ktoré pred sluchovo postihnuté dieťa predkladáme obsahujú určité percento 

neznámej slovnej zásoby a môţu obsahovať i štruktúry, ktoré učiteľ so ţiakom ešte 

nepreberal. Napr. skloňovanie, predloţky.  

Malý  maco je v lese. 

Veľká  Zuza  plače na ulici. 

 

Sluchovo postihnuté dieťa zvykáme pracovať aj s takýmto textom, aby vedelo 

odhadnúť význam neznámej slovnej zásoby / prípadne gramatických štruktúr/ z kontextu. 

Po postupnom nácviku jednotlivých písmen a artikulácii hlások, slov, jednoduchých 

viet a postupnom rozširovaní slovnej zásoby, zadávame riešiť dieťaťu určité úlohy. 

Môţu to byť: 

a) Rozvíjanie chápania slov: 

- Priraďovanie slov k obrázkom, 

- Zoraďovanie slov, 

- Zoskupenie slov podľa jednotlivých kritérií 

- Vyhľadávanie slov 

b) Rozvíjanie chápania viet: 

- Skladanie viet zo slov 

- Správne poskladanie porozhadzovaných slov do vety 

-  Slová z dvoch viet roztriediť a poskladať 

- Tvorenie viet piktografmi, 

- Spojenie viet s obrázkami, 

- Doplnenie viet, 

- Vyjadrenie viet kresbou, pantomímou 

- Priradenie otázky k odpovedi 

- Vkladanie podobných slov do textu 

c) Rozvíjanie chápania textu: 

- Určovanie časových vzťahov, 

- Vyjadrenie príčiny, 

- Chápanie hierarchických vzťahov, 

- Technika výberu správnych odpovedí, 

- Dotváranie textu, 

- Tvorenie obsahu podľa osnovy alebo obrázkov, 

- Práca s metaforami, 
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- Vtipy a hádanky, prešmyčky, rébusy, zostavovanie osem - smeroviek.. 

- Diskusia, 

- Opis a rozprávanie, 

- Tvorenie vlastného textu, /denníky, listy pre rodičov, odkazov, básní, rozprávok, 

tvorivé dokončenie príbehu 

- Pantomíma, divadelná hra 

- Vety z dvoch jednoduchých článkov roztriediť a poskladať správne celok 

- Priradiť nadpis k jednoduchému textu 

- Vkladanie celých synonymických viet do textu 

- Hľadanie informácie v texte, ktorú dieťaťu predloţíme, pričom vyuţívame rôzne 

zdroje / denníky, časopisy, internet, beletria, populárno – náučná literatúra... 

 

Pri predloţení zaujímavých úloh súvisiacich s radostným objavovaním nového sa 

prehlbuje záujem o čítanie a dieťa čoraz viac rozumie predloţenému textu. Nadväzuje sa 

rečový kontakt nielen s učiteľom, ale i s kamarátmi a rodičmi. Samozrejme, ţe je dôleţité 

i vychovať rodičov na podporu spoločného čítania s dieťaťom. Škola by mala sluchovo 

postihnutým deťom zjednodušovať texty len v prípravnom ročníku, prípadne v prvom. 

V ostatných ročníkoch musia deti narábať s textom, ktorý majú i deti beţnej populácie. Tým 

sa strácajú rozdiely medzi obidvomi komunitami a zabezpečuje sa úspešnosť v ďalšom 

období. V období, kedy sluchovo postihnutí sú schopní efektívne čítať rôzne texty na všetky 

témy v danom jazyku, porozumieť im a získať informácie potrebné na splnenie úloh, či uţ vo 

fyzike, biológii etickej výchovy a pod. 

 

 Mgr. Mária Juranová 

Občianske zdruţenie Svet ticha 

Hrdličkova 17 

833 20 Bratislava 

e-mail: svetticha.oz@gmail.com 
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Mgr. Jitka Vítová 

Možné příčiny neúspěchu žáků se sluchovým postižením v matematice 

(zpracování výsledků z mezinárodní soutěţe v Bratislavě) 

 

Problematiku výuky matematiky u ţáků se sluchovým postiţením můţeme s ohledem 

na celkovou koncepci evropského vzdělávacího systému rozdělit na učivo, pouţité metodiky a 

cíle výchovně-vzdělávacího procesu na prvním a druhém stupni. Učivo prvního stupně je 

spojeno s názorností, manipulací a mechanickým počítáním, tj. činnostmi, které jsou pro ţáky 

se sluchovým postiţením zcela přirozené a respektují jejich vývoj. Druhý stupeň je obecně 

spojován se změnou systému, tj. nástupem různých učitelů odborných předmětů. Pro ţáka se 

sluchovým postiţením nastává situace komunikačně značně komplikovaná. Se změnou učitele 

přichází kaţdou hodinu také změna komunikačního systému a v případě ţáka, který je 

odkázán na odezírání, nemusí být mluva vyučujícího vţdy čitelná. Také se mění poţadavky 

učitele na ţáka, jeho schopnosti a dovednosti v hodinách matematiky. Schopnost 

mechanického počítání jiţ není dostačující, učitel poţaduje po ţácích vlastní úsudek a aplikaci 

principů z běţného ţivota, které však ţák se sluchovým postiţením nemusí mít v důsledku 

jazykového deficitu dostatečně osvojeny. 

Starší školní věk můţeme charakterizovat jako období, ve kterém se ţáci setkávají 

s odbornými předměty a pracují s odbornými texty. Jazyk se stává především prostředkem pro 

další rozvíjení a vzdělávání ţáka. Na druhou stranu odborné předměty mají ţákovi nejen 

pomoci rozvíjet samostatný logický úsudek, ale zároveň rozšiřovat slovní zásobu. Je tedy 

nutné, aby si ţák osvojil nový termín v obou jazycích mluveném i znakovém (Foisack, 2008)  

Jazykové kompetence ţáků i učitelů významně ovlivňují jejich vzájemnou 

komunikaci, vztahy, osobnostní rozvoj, chování při výuce i dosahování školních výsledků. Ve 

vztahu učitel – ţák dochází k předávání a výměně informací, které je nutné kódovat a 

dekódovat. Ve třídách základních škol pro ţáky se sluchovým postiţením najdeme ţáky 

s různým stupněm sluchové vady. Kaţdý ţák upřednostňuje podle své vady i svých moţností 

různý typ komunikace, coţ od učitele vyţaduje znalost znakového jazyka, odborné 

terminologie a metodiky daného předmětu. Zmíněné poţadavky jsou schopni splnit pouze 

aprobovaní pedagogové s aktivní znalostí znakového jazyka a metodiky vzdělávání ţáků se 

sluchovým postiţením. Zároveň však kaţdý učitel přispívá svým chováním, specifickými 
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dovednostmi, stylem vedení třídy, odbornou připraveností i způsobem a formou komunikace 

se ţáky k utváření vhodných podmínek pro osvojení učiva a jeho dalšímu rozvoji. 

Výsledky výzkumů v anglosaských zemích
1
 i v našich podmínkách

2
 ukazují jiţ 

několik desítek let sníţený výkon ţáků se sluchovým postiţením v matematice oproti jejich 

slyšícím vrstevníkům. Přestoţe práce studentů, kteří se zúčastnili mezinárodní vědomostní 

soutěţe v Bratislavě ve školním roce 2008 – 2009, poskytují pouze částečný obraz o dané 

skutečnosti, domníváme se, ţe stojí za zmínku seznámit s nimi širší veřejnost. 

V loňském roce se soutěţe zúčastnilo celkem 37 ţáků ze základních škol Slovenské, 

České a Maďarské republiky. Jednalo se o ţáky se sluchovým postiţením
3
, kteří pouţívali 

jako kompenzační pomůcky sluchadlo nebo kochleární implantát. 

Při sestavování testů jsme vycházeli z učiva 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku. Počet úloh v 

jednotlivých testech se pohyboval od dvanácti do patnácti, podle obsahu a obtíţnosti učiva v 

daném ročníku. Soutěţící vypracovávali úlohy samostatně po dobu 60 minut a měli moţnost 

výběru ze čtyř odpovědí. Více neţ polovina studentů dosáhla výsledků lepších neţ padesát 

procent. Protoţe nemáme moţnost porovnat výsledky ţáků se sluchovým postiţením 

s úspěšností jejich intaktních vrstevníků, zaměříme se v další části na rozbor jednotlivých 

úloh. 

 

 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník celkem 

počet ţáků 5 8 8 8 8 37 

úspěšnost 

ţáků větší 

neţ 50% 

3 3 5 6 8 25 

 

Neúspěšné úlohy 

Na první pohled je zřejmé, ţe úlohy, ve kterých byli ţáci neúspěšní, obsahují 

mnohem více textu neţ ty, ve kterých byli úspěšní. Na základě vlastní zkušenosti si dovoluji 

konstatovat, ţe s řešením předkládaných úloh se ţáci se sluchovým postiţením potýkají nejen 

na základní škole, ale také na odborném učilišti či střední škole. Důvodů je hned několik, ať 

logických či pro matematika zcela nepochopitelných. 

 

 

                                                           
1
 O výzkumech prováděných v anglicky mluvících zemích referuje ve své publikaci podrobněji Nunes (2004). 

2
 Dané problematice se blíţeji věnovaly autorky Minárová 2002, Zborteková 2002, Šarátková 2006, Domancová 

2007, Vítová 2005. 
3
 Podmínkou pro účast na soutěţi je sluchová ztráta větší neţ 60dB. 
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5. ročník 

Příklad 1 Kolik různých trojciferných čísel je možné zapsat pomocí číslic 3, 0, 7? 

Každou číslici použijeme pouze jednou. 

 

Základ úspěšného řešení dané úlohy tkví ve znalosti pojmů číslo a číslice, ve 

schopnosti tyto dva pojmy rozlišit a přiřadit jim správný význam. V případě znakového 

jazyka lze tuto podmínku splnit jen velmi obtíţně. Pro tyto dva pojmy totiţ dva jednoznačně 

odlišné znaky neexistují. Tlumočník znakového jazyka zadání této úlohy běţně přetlumočí 

opisem. Z pohledu matematika však potom úloha ztrácí na smyslu. S úlohou se však potýkají 

rovněţ ţáci nedoslýchaví nebo s kochleárním implantátem. Z pohledu českého jazyka se 

jedná o dvě slova, která jsou si velice podobná, a která mají stejný základ. 

 

Příklad 2 Zaokrouhlete čísla na desítky: 181, 326 4 12,58 45,06  361,1. 

Zaokrouhlená čísla sečtěte. 

Jaký dostanete součet? 

 

V této úloze musí mít ţák osvojen pojem zaokrouhlit, zaokrouhleno, desítky a 

desetiny. Desetinná čísla řešení této úlohy komplikují. V případě pouţití celých čísel lze 

předpokládat větší úspěšnost. 

 

7. ročník 

Příklad 3 Zahrada má tvar obdélníka. Celková plocha je 1200m
2
. 

Delší strana zahrady je dlouhá 40 metrů. Jak velký má zahrada obvod? 

 

Úspěšné řešení úlohy předpokládá analýzu všech údajů. Ţák si musí uvědomit, co 

znamená slovo plocha a obvod, jaký je mezi nimi vztah. O jaký tvar se jedná, jaké má 

vlastnosti, jaké údaje potřebuje k řešení atd. 

 

Příklad 4 Vypočítej: 

8

13
4

1
3

 

 

Příklad předpokládá znalost smíšeného čísla, zlomků a pravidel pro počítání s nimi. 
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Úspěšné úlohy 

Úlohy, v jejichţ řešení byli ţáci 100% úspěšní, jsou z větší části zaloţené pouze na 

numerickém počítání. Podle Bloomovy taxonomie kognitivních cílů řadíme příklad 3 do 

základní kategorie zapamatování, ve které si ţák musí vybavit daná fakta, v našem případě 

pojem poloměr. V příkladech 1, 3, 4, 5, 6, 7 si ţáci musí vybavit určité postupy a pravidla pro 

správné řešení, a proto hovoříme o tzv. aplikaci. Milým překvapením pro nás byla úspěšnost 

ţáků v úloze 8, jejímţ základním předpokladem je čtení s porozuměním a následná analýza 

dat zobrazených v grafu.  

 

5. ročník 

Příklad 1 Vypočítej? ( 15 . 3 – 9) : (54 : 6) = 

 

7. ročník 

Příklad 2 Urči hodnotu výrazu (vypočítej): w + w + w + w = 

 

8. ročník 

Příklad 3 Podívej se na obrázek. Jak se jmenuje tato úsečka? 

 

 

 

 

 

Příklad 4 Vypočítej: 
80

15

80

38

80

14

80

72
 

 

9. ročník 

Příklad 5 Vypočítej: 

3

24
3

3

1
2

2

1
2(

2

 

 

Příklad 6 659 kusů jablek má hmotnost 336 kg. 505 kusů bude mít hmotnost asi: 
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Příklad 7 Vypočítej: x)1x(3  

 

Příklad 8 Graf ukazuje: počet lidí v knihovně a počet půjčených knih 

 

Přečtěte věty. Jsou věty správné? 

ano – ne   Nejméně lidí přišlo do knihovny ve středu. 

ano – ne   Nejvíc knih bylo půjčených v pondělí. 

 

Ucelený soubor faktorů, které mohou být důvodem nízké úspěšnosti ţáků se 

sluchovým postiţením v matematice a následně také abstraktně-logickém myšlení, uvádí 

Gregory (1991): 

 specifikum matematického jazyka: 

- odborné matematické výrazy, které je nutné osvojit si a porozumět 

jejich významu před řešením úloh, 

- specifický matematický význam slov odlišný od obecného významu 

běţně pouţívaných slov, 

- symboly pouţívané samostatně nebo v matematických větách, 

 jazyková gramotnost a matematika (Pau, 1995 in Gregory, 1991): 

- otázka vzájemného vztahu mezi čtením s porozuměním a schopností 

řešit matematické úkoly, 

- otázka přizpůsobení zadání úloh (dodrţení „matematického příběhu“ 

v pořadí po sobě jdoucích početních úkolů), 

 matematika v kaţdodenním ţivotě: 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

počet lidí v knihovně

počet půjčených knih
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- nedostatečné bezděčné vnímání „matematických“ informací - Gregory 

upozorňuje např. na šest kategorií pouţívání číslovek, které se u intaktní 

populace v předškolním věku pouţívají naprosto běţně (dětské říkanky, ustálené 

sekvence, odříkávání číslic, počítání určitých věcí, matka a dítě se v počítání 

střídají, příleţitostné uţití), zatímco u dětí se sluchovým postiţením a jejich 

rodičů je tato mimovolnost značně ztíţena jiţ způsobem komunikace. Příkladem 

můţe být jiţ číslice jedna, dva a úplně běţná situace při obouvání a zavazování 

bot dítěte. Zatímco slyšící rodič komentuje zavazování bot svého slyšícího dítěte 

– jedna noha (bota), druhá noha (bota) a přitom současně obouvá botu a 

zavazuje tkaničku, rodič dítěte neslyšícího ať má zvolený jakýkoliv komunikační 

kód, není schopen tyto dvě činnosti dělat zároveň. 

 specifika pouţívání znakového jazyka: 

- zadávání matematických úloh ve znakovém jazyce např. klíč k řešení 

nebo zmatené zadání, 

- ukazování předmětů a znakování jsou dva odlišné procesy, 

- nedostatek matematických znaků. 

 

Závěr 

Jako učitelka matematiky jsem zcela přesvědčena, ţe studenti se sluchovým 

postiţením jsou schopni dosáhnout stejných výsledků v matematice jako jejich slyšící 

vrstevníci. Zároveň si však den co den uvědomuji, jak těsně souvisí matematika s jazykem a 

komunikačními kompetencemi ţáka i učitele. Prvotním úkolem všech výchovných 

pracovníků je umoţnit ţákům jejich osobnostní rozvoj a respektovat jejich individualitu. 

V případě ţáků neslyšících povaţujeme za nezbytné (Minárové, 1998 -  upraveno autorkou): 

 respektovat kulturní odlišnosti Neslyšících
4
, 

 vnímat neslyšící děti jako jedince omezené sluchovým vjemem, ale ne s 

omezenými intelektovými schopnostmi, 

 zabezpečit co nejranější odbornou péči a pro ně nejpřístupnější kvalitní 

oboustrannou komunikaci s okolním světem (zprostředkování světa pohádek, vysvětlovat jim 

společenské dění okolo nich, apod.), 

 neredukovat učební plány pro ţáky se sluchovým postiţením, 

                                                           
4
 Pojem Neslyšící označuje skupinu a vztah k ní, zatímco pojem neslyšící spojujeme s neschopností mluvit a 

slyšet (Paddenová a Humphries in Homoláč, 1995). 
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 zajistit sníţený počet ţáků ve třídě, 

 při výuce českého jazyka klást větší důraz na zvládnutí písemné formy českého 

jazyka s co největším stupněm porozumění, 

 zabezpečit funkční spolupráci učitelů, tlumočníků, vychovatelů a rodičů 

neslyšících dětí a odborníků z poradenských zařízení. 
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PaedDr. Jana Verešová PhD. 

Využívanie netradičných metód a IKT vo vyučovaní žiakov  

so sluchovým postihnutím. 

 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá moţnosťami vyuţívania netradičných vyučovacích 

metód a IKT vo vyučovacom procese ţiakov so sluchovým postihnutím. Zavádzanie 

informačných a komunikačných techník do vyučovacieho procesu na základných školách je 

jedným z cieľov modernizácie školstva v Slovenskej republike. Aby mohla byť modernizácia 

školstva úspešná musí sa v prvom rade modernizovať myslenie učiteľov, pedagógov 

a v neposlednom rade ţiakov. Výnimkou nie sú ani učitelia a pedagogickí pracovníci 

v školách pre ţiakov so sluchovým postihnutím. Pre lepšiu motiváciu a zvyšovanie pozornosti 

týchto ţiakov je vhodné vyuţívať netradičné metódy vo vyučovaní. 

Summary: The paper deals discusses of nontraditional teaching methods and ICT for 

teaching students with hearing disabilities. Deployment of information and communication 

technologies in teaching process in primary schools is one of the objectives of modernization 

of education in the Slovak Republic. To be successful modernization of education must be 

primarily to modernize the thinking of teachers, educators and students. For more motivation 

and raising the attention of students is appropriate to use unconventional teaching methods. 

Kľúčové slová: netradičné metódy vo vyučovaní, informačné a komunikačné 

technológie, ţiaci so sluchovým postihnutím, výchovno-vzdelávací proces, činné učenie. 

Keywords: unconventional methods of teaching, information and communication 

technologies, students with hearing disabilities, the educational process, active learning. 

 

  Podľa Európskej siete expertov na vzdelávacie technológie, ktorej členmi sú 

zástupcovia z dvanástich krajín EÚ a Švédska a cieľom ktorej je rozširovať vedomosti o tom, 

ako sa dajú vyuţívať multimédia a IKT pri vyučovaní, prešiel vývoj IKT vo vzdelávaní za 

posledných 20 rokov tromi fázami: 

1. Prvá fáza prebehla koncom 70. a na začiatku 80. rokov. Do škôl boli dodávané 

prvé počítače, ale neexistovala ţiadna koncepcia zapojenia tejto techniky do 

osnov rôznych predmetov. 

2. Druhá fáza nastala príchodom multimediálnych počítačov, ktoré spôsobili 

zmenu pohľadu na moţnosť uplatnenia IKT vo vzdelávaní. V mnohých 

krajinách boli naštartované štátom podporované pilotné projekty, ktoré 

pomohli financovať rozvíjajúci sa priemysel edukačných programov [4]. 
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3. Teraz sa nachádzame v tretej fáze, kedy všetky krajiny EÚ prisudzujú kľúčový 

význam internetu [4]. Na Slovensku je cieľom Projektu INFOVEK napojenie 

všetkých škôl v Slovenskej republike na internet, spojené s vyuţitím tohto 

média v pedagogickom procese [7]. V súčasnosti je do Projektu INFOVEK 

zapojených 850 základných a stredných škôl. 

 

Výchovno-vzdelávací proces musí reagovať na poţiadavky súčasnej doby, ktoré sa 

prejavujú prostredníctvom nových metód vo vyučovacom procese. Ak si chceme udrţať krok 

s vývojom školstva vo svete, musíme sústavne sledovať aktuálne trendy, ktoré sa objavujú v 

iných štátoch [2]. V posledných desiatich rokoch k nám z anglosaských krajín prenikali nové 

netradičné metódy, ktoré sa úspešne zavádzajú aj do vyučovania ţiakov so sluchovým 

postihnutím. 

Z projektu Milénium vyplynula úloha reformy školstva s hlavným cieľom – zmeniť 

tradičnú encyklopedicko-memorovaciu a direktívno-neţivotnú edukáciu na tvorivo–humánnu 

a poznatkovo-hodnotnú [1]. Učiteľ v dnešnej dobe sa musí naučiť zmysluplne vyuţívať 

netradičné vyučovacie metódy s podporou informačných a komunikačných technológií [6]. 

  Na Spojenej škole internátnej na Hrdličkovej ulici v Bratislave sa snaţíme motivovať 

ţiakov a vzbudzovať u nich záujem o jednotlivé predmety pomocou zavádzania netradičných 

prístupov a metód do vyučovania.  

Pre podobné prístupy v edukácii existuje pomenovanie "činné učenie" resp. "činnostný 

prístup" v anglosaských krajinách je to „active learning“ [3].  

 

K netradičným metódam vyuţívaným na našej škole napríklad na hodinách 

prírodopisu a technickej výchovy patria napríklad: projektové vyučovanie, skupinové a 

kooperatívne vyučovanie, problémové vyučovanie, záţitkové učenie, integrované tematické 

vyučovanie (ITV), dramatizácia a vyuţívanie informačných a komunikačných technológií 

(IKT). 

Projektové vyučovanie 

Podstatou je riešenie určitej úlohy komplexného charakteru - projektu, ktorý buď 

vychádza z praktických potrieb, alebo je s praxou úzko spätý. Musí byť pre ţiakov zaujímavý 
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a natoľko významný, aby sa s jeho riešením mohli identifikovať, aby ich práca zaujímala a 

bola pre nich zmysluplná.  

 

Skupinové a kooperatívne vyučovanie 

Pre skupinové vyučovanie je charakteristické rozdelenie ţiakov do skupín podľa 

rôznych hľadísk, napríklad podľa záujmu, druhu činnosti, náročnosti úloh, náhodným alebo 

zámerným delením. Skupinu tvoria dvaja aţ siedmi ţiaci. Práca v skupine zlepšuje priebeh 

učenia a vyuţíva sa často najmä vo fáze precvičovania a upevňovania poznatkov a zručností.  

Kooperatívne vyučovanie je skupinovým vyučovaním, v ktorom sú zdôrazňované 

sociálne aspekty - komunikačné kompetencie, celoţivotné pravidlá, súťaţivosť je 

nahradzovaná spoluprácou. Výsledky jednotlivca sú podporované činnosťou celej skupiny a 

celá skupina profituje z práce svojich členov.  

 

Problémové vyučovanie 

Pri tomto spôsobe učenia učiteľ systematicky zapája ţiakov do procesov hľadania 

problémov a ich riešení. Samostatne riešia teoretické a praktické problémy, získavajú 

vedomosti, zručnosti a skúsenosti z tvorivej činnosti. Problémová situácia musí obsahovať 

motiváciu a základné vedomosti, zručnosti týkajúce sa obsahu. Má byť primeraná veku, 

intelektovým schopnostiam ţiakov. Dôleţitá je atmosféra dôvery, akceptácie a empatie 

učiteľa.  

 

Zážitkové učenie 

Spája v sebe záţitkové a skúsenostné metódy. Je zaloţené na osobnej aktivite človeka. 

Najdôleţitejší je záţitok, ktorý vzniká pri aktívnom riešení najrozličnejších úloh, reálnych aj 

modelových. Následnou reflexiou (usmerňovanou pedagógom), sa záţitok transformuje do 

podoby skúsenosti, vyuţiteľnej v praxi. Okrem odborných vedomostí a zručností sú dôleţité 

aj sociálne zručnosti, schopnosť interakcie a spolupráce. Učiteľ ţiakov usmerňuje, pri 

rozmýšľaní nielen nad výsledkom ale aj nad procesom – cestami, ktorými sa k výsledku 

dopracovávajú. Ich vzťah je partnerský, pričom ţiaci preberajú veľkú časť zodpovednosti za 

učenie.  

 

Integrované tematické vyučovanie (ITV)  
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Komplexný vzdelávací program ITV vychádza z biológie učenia. Rovnocennú 

pozornosť venuje osobnostnému rozvoju dieťaťa aj jeho rozumovému – kognitívnemu 

rozvoju. Úlohy obsahovo vychádzajú z kľúčového učiva. Pre ITV je charakteristická výučba v 

blokoch. Vyučovací blok trvá 90 minút a obsahuje  

 vtiahnutie - motiváciu,  

 výklad učiva,  

 individuálnu prácu na zadanej aplikačnej úlohe,  

 prezentáciu individuálnej práce,  

 skupinovú prácu na výberovej aplikačnej úlohe,  

 prezentáciu skupinovej práce,  

 hodnotenie či spätnú väzbu.  

Počas blokovej výučby sa integrujú predmety a striedajú činnosti. Pri ITV je dôsledne 

dodrţiavaná myšlienka, ţe skutočný ţivot je najlepším kurikulom, rovnako ako priama 

skúsenosť a vedecké poznatky.  

 

Dramatizácia 

Dramatizácia je činnosť ţiakov aj učiteľov, ktorá vyúsťuje do predvedenia divadelnej 

hry, rolovej hry, prednesu alebo umeleckého či filmového spracovania. Pohyb, pantomíma 

a herecké stvárnenie témy je prirodzeným prejavom ţiakov so sluchovým postihnutím. Preto 

je vyuţitie dramatizácie vhodné pri všetkých výchovno-vzdelávacích aktivitách u takto 

postihnutých ţiakov.  

 

Vyuţívanie IKT 

Vyuţívanie informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní na beţných aj 

špeciálnych školách by malo byť v dnešnej dobe samozrejmosťou. Vyuţívajú sa najmä 

informácie z Internetu, pracuje sa s matematickými a hotovými výučbovými programami. 

Vyuţívanie IKT v predmetoch kladie na učiteľa zvýšené nároky na prvotnú prípravu, 

výsledkom však je nadobudnutý záujem ţiakov o výučbu. 

Vyučovanie pomocou počítačovej techniky sa stáva neoddeliteľnou súčasťou 

vyučovacieho procesu v škole 21. storočia, pretoţe ho výrazne skvalitňuje. Pri učiteľskej 
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práci sa osvedčilo vyuţívanie predovšetkým prezentácií v programe PowerPoint. Program 

PowerPoint umoţňuje do prezentácie vkladať krátke videoklipy alebo pohyblivé obrázky. 

Tieto videoklipy vhodne dopĺňajú učiteľov výklad nového učiva. 

 

Formu prezentácií v programe PowerPoint v našej škole začali na hodinách 

prírodopisu vyuţívať aj ţiaci. Prezentácie nahrádzajú doteraz pouţívané referáty, ktoré neboli 

tak zaujímavé a motivujúce pre ostatných ţiakov. Ţiaci sa pomocou vyuţívania IKT naučia 

svoju prácu prezentovať, obhajovať svoje názory a postoje, prijímať konštruktívnu kritiku 

a komunikovať. Pri vyuţívaní IKT na vyučovaní sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy a 

ţiaci sa zlepšujú aj v práci s počítačom. 

 

Ako príklady vyuţitia programu PowerPoint vo vyučovacom procese uvádzame 

vyučovaciu hodinu prírodopisu realizovanú v učebni s interaktívnou tabuľou na Spojenej 

škole internátnej na Hrdličkovej ulici v Bratislave.  

Príkladom vyuţívania dramatizácie, skupinového vyučovania, problémového a 

záţitkového vyučovania, ako aj vyuţitia multimediálnej techniky je uvedená hodina 

technickej výchovy (2 x 45 minút) u chlapcov na rovnakej škole. 

 

Model vyučovacej hodiny prírodopisu s vyuţitím prezentácií v programe PowerPoint 

 

Ročník: 8. ročník ZŠ pre ţiakov so sluchovým postihnutím 

Tematický celok: Nerudné bohatstvo 

Téma hodiny: Ropa a zemný plyn – zásoby sa míňajú. 

Časti vyučovacej hodiny: opakovanie, výklad učiteľa s vyuţitím prezentácie v programe 

PowerPoint, ţiacke referáty s vyuţitím prezentácie v programe PowerPoint, opakovanie 

prebratého učiva 

Vyučovacie pomôcky: počítač, interaktívna tabuľa.  
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Priebeh vyučovacej hodiny: 

1. časť: Opakovanie predchádzajúcich učív formou päťminútovky (5 otázok na tému rudné 

bohatstvo, rudy...)  

2. časť: Prezentácia učiteľa v programe PowerPoint na tému „Nerudné bohatstvo – ropa 

a zemný plyn.“ Charakteristika, zloţenie a vyuţitie ropy a zemného plynu.  

Ropa, 

zemný plyn,

uhlie

 

Ropa
• hnedá až zelená horľavá kvapalina

• pravdepodobne vzniká rozkladom 
zvyškov rastlín a živočíchov

• nachádza sa vo vyšších vrstvách 
zemskej kôry

• ropa je zmesou ľahkých a ťažkých 
uhľovodíkov, 

• k vzniku ropy sú potrebné tri druhy 
hornín a to 

- usadené z ktorých sa uvoľňujú
uhľovodíky, 

- porózne horniny, ktoré
udržiavajú ropu a plyn 

- a na koniec nepriepustná
vrstva ktorá slúži ako krycia vrstva

 

Zemný plyn
natural gas

• je prírodný horľavý plyn

• je to zmes uhľovodíkov

• tvorí ho metán, propán a bután

• je ľahší ako vzduch

• je bezfarebný a bez zápachu

• spaľovanie je čisté a bez zápachové

• je považovaný za ekologické palivo

• objavili ho v roku 1918 v naftovom 
poli v Texase

• aby sme spoznali , že zemný plyn 
uniká pridávajú sa do neho 
chemikálie aby bol ľahko 
spoznateľný

 

Uhlie

• uhlie je čierne alebo tmavohnedé

• horľavá hornina

• získava sa z povrchových alebo z hlbinných dolov 
predovšetkým sa používa ako palivo

• v dnešnej dobe je uhlie veľmi dôležitou surovinou pre výrobu 
energie

• uhlie vzniklo z rastlinných a živočíšnych zvyškov, ktoré boli 
uložené v vzduchotesnom vodnom prostredí kde je nízky 
obsah kyslíka a tak zabraňoval ich úplnému rozkladu a 
oxidácii

• má vysokú výhrevnosť
 

3. časť: Ţiacke referáty formou prezentácie v programe PowerPoint na tému:  

 „Pohonné hmoty dnes - výhody a nevýhody pohonných hmôt vyrobených z ropy 

a zemného plynu.“ 
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PohonnPohonnéé hmoty v dnehmoty v dneššnej dobenej dobe

Dnes sa do Dnes sa do ááut, autobusov a nut, autobusov a náákladných kladných 

ááut pouut použžíívajvajúú hlavne:hlavne:

–– BenzBenzíínn

–– NaftaNafta

–– LPGLPG

–– CNGCNG

 

•• BenzBenzíínn je kvapalnje kvapalnáá zmes prchavých zmes prchavých 
uhuhľľovodovodííkov vyrobenkov vyrobenáá z ropy a z ropy a ďďalalšíších ch 
prpríídavných ldavných láátok .tok .

Výhody benzVýhody benzíínových motorov snových motorov súú::

-- dynamikadynamika
-- zvukzvuk
-- cena autacena auta

NevýhodyNevýhody benbenzzíínovýchnových motorov smotorov súú::

–– vysokvysokáá spotreba spotreba 

BenzBenzíínn

 

NaftaNafta

•• MotorovMotorováá naftanafta je kvapalnje kvapalnéé palivo tvorenpalivo tvorenéé zmesou zmesou 
ťťaažžššie odpariteie odpariteľľných uhných uhľľovodovodííkov a kov a ďďalalšíších prch príídavných davných 
lláátok. tok. 

Výhody naftových motorovVýhody naftových motorov

-- nníízka spotrebazka spotreba
-- nie vynie vysoksokáá cena cena 

Nevýhody naftových motorovNevýhody naftových motorov

-- vyvyššíšší hlukhluk
-- nepekný zvuk motoranepekný zvuk motora
-- horhorššia dynamika jazdyia dynamika jazdy
-- nafta viac smrdnafta viac smrdíí

 

LPGLPG

•• LPG je skvapalnenLPG je skvapalnenáá zmes uhzmes uhľľovodovodííkov kov ––

proppropáán a butn a butáán.n.

•• PouPoužžíívanie LPG v autvanie LPG v autáách pomohlo k ch pomohlo k 

leplepššiemuiemu vzduchu na uliciach. vzduchu na uliciach. 

•• LPG nie je LPG nie je šškodlivý plyn a nemôkodlivý plyn a nemôžže e 

znezneččistiistiťť spodnspodnéé vody ani pôdu.vody ani pôdu.

  

 

Výhody LPG sVýhody LPG súú::

-- ninižžššia cena aia cena ažž o 50% oproti benzo 50% oproti benzíínu,nu,

-- dlhdlhššia ia žživotnosivotnosťť motora, motorovmotora, motorovéého oleja ho oleja 
-- ekologickekologickéé autautáá

-- autautáá majmajúú dve ndve náádrdržže = dlhe = dlhšíší dojazddojazd

-- nníízka hluzka hluččnosnosťť autaauta

-- viac viac ččerpacerpacíích stanch stanííc na LPGc na LPG

Nevýhody LPG sNevýhody LPG súú::

-- o nieo nieččo nio nižžšíší výkon, výkon, 

-- nemnemôôžžuu parkovaparkovaťť v podzemných garv podzemných garáážžach, ach, 

-- vyvyššššie nie nááklady na klady na úúdrdržžbu auta, bu auta, 

-- menej miesta v kufri.menej miesta v kufri.

 

CNGCNG

•• CNGCNG –– je alternatje alternatíívne palivovne palivo

-- je to stlaje to stlaččený zemný plyn.ený zemný plyn.

AutAutáá s pohonom na CNG vyps pohonom na CNG vypúšúšťťajajúú menej menej 

šškodlivých lkodlivých láátok do ovzdutok do ovzduššia ako vozidlia ako vozidláá

na naftový alebo benzna naftový alebo benzíínový pohon. nový pohon. 
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•• Výhody Výhody ááut s pohonom na CNG:ut s pohonom na CNG:

-- ekologickekologickéé, , 

-- bezpebezpeččnnéé, , 

-- nemônemôžžu kontaminovau kontaminovaťť pôdy ani spodnpôdy ani spodnéé
vody, vody, 

-- dlhdlhšíší dojazddojazd

-- dlhdlháá žživotnosivotnosťť motora,motora,

-- CNG je dobrý aj pre naCNG je dobrý aj pre našše pee peňňaažženky, enky, 
lebo jazda s pohonom na CNG ulebo jazda s pohonom na CNG uššetretríí aažž
45% n45% náákladov.  kladov.  

 

SituSituáácia okolo ncia okolo nááss
•• Na Slovensku mNa Slovensku mááme me dnesdnes

asi 420 asi 420 ááutut na zemný plyn. na zemný plyn. 

V V BratislaveBratislave jazdjazdíí 160 160 

autobusov na CNG.autobusov na CNG.

•• Vo svete sa CNG pouVo svete sa CNG použžííva oveva oveľľa viac. a viac. 

•• V 60 krajinV 60 krajináách po celom svete jazdch po celom svete jazdíí viac viac 
ako 9,9 miliako 9,9 milióóna na ááutut na CNG. na CNG. 

•• Najviac Najviac ááut na CNG jazdut na CNG jazdíí v Argentv Argentííne. ne. 

•• V EurV Euróópe je na prvom mieste Taliansko, pe je na prvom mieste Taliansko, 
kde jazdkde jazdíí asi 580 000 asi 580 000 ááut s CNG. ut s CNG. 

 

 „Autá v budúcnosti – aké pohony do áut budeme vyuţívať v budúcnosti.“ 

 

AutAutááv budv budúúcnosticnosti
Samuel Samuel KolembusKolembus

 

Je dôležité hľadať nové možnosti pohonu 

v doprave, ktoré budú zdravšie, lepšie pre 

vzduch, menej hlučné a ich výroba nebude 

potrebovať ropu.

 

MoMožžnosti pohonu v budnosti pohonu v budúúcnosti.cnosti.

Zásoby ropy budú už len na 30 až 40 

rokov. Možnosťou do budúcnosti sú

alternatívne – náhradné palivá.  

• Biopalivá – sú to palivá vyrobené hlavne 

z olejov rastlín (repka, kukurica), 

• Zemný plyn – skratka CNG, 

• Vodík - vodíkovo-palivové články.

 

AutAutáá na vzduchna vzduch

• Prvé auto na vzduch –

VODÍK – bolo vyrobené

už pred 30 rokmi.

• Naozaj auto môže pracovať na vzduch. 

• Vzduch vyrába energiu v aute aby mohol 
pracovať motor. Spotreba takého auta je 

1 EURO na 100km. 

• Teplota vyčisteného vzduchu, vypusteného z 
výfuku sa pohybuje medzi –30 °C a 0 °C, preto 
sa môže použiť pri klimatizácii auta.

• Auto na vzduch, by mala vyrábať firma Tata 
Motors v Indii. 
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Auto na baterkyAuto na baterky

• Najrýchlejšie auto na batérie sa zapísalo do 
Guinessovej knihy rekordov. Toto auto pracuje 
na normálne tužkové baterky typu AA.

Japonské auto Oxyride potrebuje iba toľko 
energie ako ovládač na televíziu. 

Toto auto môže ísť rýchlosťou až 120 km/hod. 
Na túto rýchlosť potrebuje 192 tužkových batérií.

Na skúškach auto šoféroval Takashi Sudo. 

Malé auto bolo vyrobené z umelých 

vlákien a celkovo váži menej ako 

42 kilogramov. 

 

HybridnHybridnéé automobilyautomobily

• Motorový priestor hybridných automobilov sa skladá z 
dvoch pohonných jednotiek, ktoré spolupracujú : 

1. spaľovací motor, benzínový alebo naftový 

2. elektromotor. 

Hybridy pomáhajú k lepšiemu životného prostrediu. 
Dnes sú hybridné autá obľúbené najmä v Amerike. 

Najviac hybridných áut sa vyrába v 

Japonsku v značkách Toyota a 

Honda. 

 

 

4. časť: Opakovanie prebratého učiva formou otázok zo strany ţiakov a odpovedí zo strany 

prezentujúcich (učiteľ a dvaja ţiaci).  

Krátke cvičenie pomocou prezentácie v programe pover point. 

KVÍZ

Čo si pamätáš?

 

Kvíz č.1

Motorový priestor hybridných 

automobilov sa skladá z:

spaľovací motor, 

batéria,

uhľovodík,

elektromotor. 

 

Kvíz č.2

Stlačený zemný plyn má

skratku:

LPG,

SND,

CNG,

ZŠI.

 

Kvíz č.3

Z ropy sa vyrábajú pohonné

hmoty:

LPG,

benzín,

biopalivá,

nafta.
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Model vyučovacej hodiny technickej výchovy s vyuţitím záţitkového učenia, 

dramatizácie a multimediálnych pomôcok 

 

Ročník: 6., 7., 8. ročník ZŠ 

Tematický celok: Automobilový priemysel 

Téma hodiny: Ako budeme jazdiť v budúcnosti – tvorba videoklipu 

Časti vyučovacej hodiny: motivácia, výklad učiteľa, tvorba ţiackych nápadov – výroba 

plagátov a návrhov pre automobilové závody, vytvorenie videoklipu.  

Pomôcky: farby, štetce, plagáty, videokamera, PC.  

Priebeh vyučovacej hodiny: 

1. časť: Motivácia – kaţdého chlapca zaujímajú automobily a dopravné prostriedky. Čím 

novšie a nezvyčajnejšie, tým zaujímavejšie. Ako motiváciu sme vyuţili obrázky 

a články z automobilových časopisov. 

2. časť: Učiteľ na úvod vyučovacej hodiny podáva správy z automobilového priemyslu vo 

svete aj na Slovensku, charakterizuje časti automobilu, funkciu jednotlivých dielov. 

V stručnosti spomenie vyuţívanie pohonných hmôt dnes a ekologických palív do 

budúcnosti.  

3. časť: Učiteľ ţiakom zadá úlohu – vymyslieť, nakresliť a rozpracovať auto budúcnosti pre 

jeden z automobilových závodov. Ţiaci pracujú v skupinkách po dvoch. Kreslia 

návrhy, plagáty, píšu popis k jednotlivým častiam auta. 

4. časť: Z výsledkov svojej práce ţiaci zostavia a nafilmujú krátky videoklip s pouţitím 

videokamery. Klip upravia pomocou počítača v programe Windows Movie Maker. 
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Záver 

Vyuţívanie spomínaných netradičných vyučovacích metód nám pomáha zvýšiť 

efektívnosť vo výchovno-vzdelávacom procese ţiakov so sluchovým postihnutím. Ovládanie 

týchto metód učiteľmi je zaujímavé pre ţiakov, pretoţe im spôsobuje radosť z učenia sa a 

zvyšuje ich entuziazmus, motiváciu a samostatnosť v práci. Citlivý prístup učiteľa motivuje 

rovnako podpriemerných ako aj talentovaných ţiakov so sluchovým postihnutím.  

Nadobudnuté vedomosti a zručnosti vyuţívajú ţiaci v kaţdodennej komunikácii i na 

iných hodinách. Pomocou zavádzania netradičných metód do vyučovania sa tieţ zlepšila 

interakcia medzi ţiakom a učiteľom a vznikla aj priama spätná väzba. U ţiakov so sluchovým 

postihnutím sa vedomosti nadobudnuté touto formou dlhšie uchovávajú a vďaka motivačnej 

zloţke sa zväčšila aj miera pozornosti ţiakov. Ţiaci trávia viac času pri učení, ktoré je 

zaujímavejšie a zábavnejšie. 

Aj napriek zvýšeným nárokom na prípravu učiteľa pri vyuţívaní IKT ako aj 

netradičných metód vo vyučovaní, je táto forma vyučovania veľmi vhodná pre ţiakov so 

sluchovým postihnutím pre svoju názornosť a osobnú skúsenosť ţiakov. 
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Felix Mária Zdenko Ţiška 

Duchovná starostlivosť pre Nepočujúcich 

filozoficko-teologická reflexia 

 

Skôr ako začneme uvaţovať o duchovnej starostlivosti pre Nepočujúcich, zameriame 

náš pohľad na človeka ako bytosť, ktorá je vrcholom stvorenia. „Človek je na jednej strane 

bytosťou, ktorá je vo svete. Má hmotné telo, ktoré podlieha všetkým prírodným zákonom. 

Zároveň však všetko hmotné presahuje. Transcenduje svojou poznávacou schopnosťou, 

svojou slobodnou vôľou, schopnosťou s druhými tvoriť spoločnosť a vstupovať do osobného 

vzťahu s Bohom. Človeka nie je moţné adekvátne vysvetliť, ak berieme do úvahy len jeho 

hmotnú stránku. Je to duch prijatý hmotou, resp. telo oţivené dušou ako jedna bytosť.“
5
 Podľa 

rakúskeho filozofa Coretha „v človeku neexistuje čisto biologická prirodzenosť, ktorá by 

nebola formovaná a preniknutá duchom.“
6
 

 Minulosť a aj prítomnosť nám dokazujú rôzne formy vnímania človeka. Cez evolučné, 

personálne, filozofické, materialistické a iné ďalšie pohľady na človeka sa nám ponúkajú 

rôzne názory a skúsenosti. Kaţdá z týchto skúseností svojim spôsobom pomáha samotnému 

človeku k sebauvedomeniu a plnohodnotnému rozvoju. Tomuto rozvoju sa venujú viaceré 

oblasti nášho spoločenského ţivota. Vznikajú inštitúcie a ústavy, ktoré systematicky pracujú 

na programoch a formách rozvoja výchovy a vzdelávania. Jednou z týchto oblastí je duchovná 

starostlivosť.  

V duchovnej starostlivosti sa predovšetkým opierame o tradíciu a vedecké poznatky či 

skúsenosti teológov a religionistov. Nie v poslednom rade sa musíme spoliehať aj na osobné 

skúsenosti kaţdého jednotlivca. Najdôleţitejšou skúsenosťou v duchovej oblasti je udalosť 

teofánie – Boţieho sebazjavenia nám ľuďom. Pre nás kresťanov je prameňom spoznávania 

teofánie Sväté Písmo – Biblia. 

Práve „Biblia nám ponúka integrálny pohľad na človeka. Nesnaţí sa ho rozčleniť na 

časti, ale telesné aj duchovné nám predstavuje v jednote. Absolutizovanie niektorých stránok 

totiţ zatieňuje iné. Osvietenstvo absolutizovalo rozum, ktorý vraj nepotrebuje Boha, vieru, 

Cirkev. René Descartes poníma dušu a telo ako dve nezlučiteľné substancie, ktoré ale nemôţu 

mať nič spoločné. Potom ale nevedel vysvetliť, ako na seba môţu navzájom vplývať. Dodnes 

niekedy mylne biblické rozprávanie interpretujeme viac v duchu Descartovho dualizmu neţ 

klasickej kresťanskej filozofie, ktorá predstavovala človeka ako jednotu. Sú v tom pozostatky 

či následky novoplatonizmu, ktorý často v gnostickom duchu povaţoval ducha za dobro 

a hmotu za zlo.“
7
 

                                                           
5
 FRONC, G.: Postmoderný alebo kresťanský človek? In: http://www.uski.sk/frm_2009/ran/2007/ran-2007-1-

05.htm. 
6
 CORETH, E.: Co je člověk? Praha, Zvon, 1994, s. 140. 

7
 FRONC, G.: Postmoderný alebo kresťanský človek? In: http://www.uski.sk/frm_2009/ran/2007/ran-2007-1-



30 
 

 Poznanie, ţe človek je jednotou duše a tela nás privádza k vedomiu, ţe nemôţeme 

ignorovať jednu z týchto zloţiek človeka. V súčasnosti je ľudstvo nadšené zo svojich 

schopností. Je prezentovaná mienka, ţe človek ako vrchol tvorstva nemá na tomto svete 

konkurenciu v inom stvorení. Jeho zručnosť je pritom všetkom stále v rozvoji. Intelekt ľudí sa 

buduje uţ od prvých rokov ţivota a v školách sa mu venuje niekoľko rokov. Na druhej strane 

stojí človek, ktorý hľadá nádej istotu a zmysel svojho ţivota v duchovnej rovine.
8
 Materiálna 

rovina ho úplne neuspokojuje. Človek totiţ preţíva rôzne sklamania a bolesti, ktoré ho vedú 

k mnohým otázkam. 

Pri hľadaní odpovedí na svoje otázky a pri skúmaní Boţieho zjavenia v Biblii 

nachádza istotu a dôstojnosť. „Jedinečnosť ľudskej dôstojnosti väzí v povolaní človeka byť v 

spojený s Bohom. Človek je pozvaný hneď od svojho vzniku nadviazať dialóg s Bohom. Veď 

jestvuje jedine preto, ţe ho Boh z lásky stvoril a ţe ho z lásky neprestajne udrţuje.“
9
 Boţia 

starostlivosť o človeka mu dáva istotu a nádej, ktorá mu pomáha prekonávať okolnosti 

s ktorými sa stretá v tomto čase a priestore. 

Pre tých, ktorí sa venujú duchovnej starostlivosti je preto dôleţité poznať v prvom 

rade človeka ako osobu, ktorá je originálna a ktorá ţije v túţbe osobného naplnenia. Pretoţe, 

pokiaľ nenájde osoba svoje naplnenie a svoj rozvoj, bude sa jej náročnejšie budovať 

spoločenstvo s Bohom a z ďalšími ľuďmi. Tu vystupuje do popredia jedna zo základných 

ľudských potrieb, ktorou je starostlivosť o duchovný ţivot. 

  

Pre kaţdého človeka, teda aj pre Nepočujúcich, je dôleţitá duchovná starostlivosť. Je 

potrebné uvedomiť si, kto sú,,Nepočujúci“. „V súvislosti s nazeraním na nepočujúcich ako na 

osoby, ktoré majú určité sociálne, kultúrne a jazykové osobitosti, sa rozoberajú aj aspekty 

Spoločenstva Nepočujúcich. 

J. Kyle (1990) hovorí o nasledujúcich:  

1. pravidlá správania 

2. zvyky 

3. tradície 

4. kultúra samotná“
10

 

  

Nepočujúci sú originálnou kultúrou, ktorá má svoju históriu, tradície a zvyky. Je 

špecifická aj svojím jazykom, ktorým jej členovia komunikujú. Charakteristické prvky 

posunkového jazyka sú na prvý pohľad ľahko identifikovateľné. Na druhej strane pri hlbšom 

                                                                                                                                                                                     
05.htm. 
8
 Porov. Gaudium et Spes (bod 3), dokument II. vatikánskeho koncilu o Cirkvi v súčasnom svete, www.kbs.sk. 

9
 Gaudium et Spes (bod 19), dokument II. vatikánskeho koncilu o Cirkvi v súčasnom svete, www.kbs.sk. 

10
 TARCSIOVA, D.: Pedagogika sluchovo postihnutých. Bratislava, UK, 2008 s. 87. 
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a dôkladnejšom pozorovaní si musí kaţdý priznať mnoţstvo otázok, ktoré sa v ňom objavia. 

„Problematika osôb so sluchovým postihnutím, ich existencia v majoritnej spoločnosti, je 

natoľko zaujímavá, ţe je predmetom skúmania aj ďalších vedných disciplín (sociológie, 

kultúrnej antropológie...). Je potrebné poznať situácie, do ktorých sa tieto osoby dostávajú, 

pozitívne spôsoby riešenia, ktoré vyuţívajú, pretoţe na základe nich je moţné nazerať aj na 

problematiku ich vzdelávania.“
11

 Presne tento istý postoj sa týka aj duchovnej starostlivosti, 

ktorá nie je o nič menej dôleţitá, ak nie potrebnejšia ako samotný intelektuálny rozvoj 

ktoréhokoľvek človeka. Toto si spoločnosť a Cirkev uvedomila a začala poskytovať pomoc 

Nepočujúcim vo forme charitatívnej sluţby. Táto sluţba na jednej strane pomáhala 

Nepočujúcim vo všeobecnom rozvoji, ale stavala ich do pozície outsiderov v „počujúcej 

Cirkvi.“
12

 Pre Nepočujúcich bolo náročné prijímať obmedzenia, ktoré sú dôsledkom ich 

hluchoty. Nebolo pre nich totiţ najbolestnejším samotné sluchové postihnutie, ale to ako 

s nimi zaobchádzala počujúca spoločnosť. Namiesto pomoci prijatia a duchovného uzdravenia 

im bol stále predostieraný ich hendikep.
13

 

 Pokrok nastáva v zmene, keď si aj samotná rímskokatolícka Cirkev uvedomila vďaka 

načúvaniu, ţe Nepočujúci sa necítia ako postihnutí, ale cítia sa originálni. Originálni v tom, ţe 

aj oni chcú svojim spôsobom vytvárať vzťahy s Bohom a s inými. Ich hluchota nie je totiţ iba 

„nedostatkom“, ale je aj obohatením. Niektorí sami priznávajú, ţe Boh ich naučil počúvať 

celým telom. Ich oči vidia radosť, bolesť a smútok, ktoré sú niekedy skryté v slovách, ale uši 

ich srdca to počujú a taktieţ čítajú reč tela hovoriaceho. Vďaka tomu poznajú celú osobnosť, 

ktorú potom môţu milovať.
14

 

 Táto skúsenosť je veľmi podstatná pre oblasť duchovnej starostlivosti pre 

Nepočujúcich. V októbri 2009 sa na pôde Vatikánu konala medzinárodná konferencia kde aj 

pápeţ Benedikt XVI. zdôraznil: „Ţiaľ, skúsenosti nepočujúcich ľudí nie vţdy svedčia o 

skutkoch pohotového prijatia, presvedčenej solidarity a vrelého spoločenstva.“
15

 V závere 

svojho príhovoru pápeţ povzbudil Nepočujúcich: „Drahí sluchovo postihnutí bratia a sestry, 

vy ste nielen prijímateľmi posolstva Evanjelia, ale skrze krst ste aj jeho ohlasovateľmi. Takto 

kaţdý deň ţijete ako svedkovia Pána, vo svojich konkrétnych ţivotných okolnostiach robíte 

Krista a jeho Evanjelium známym.“
16

  

Tieto slová sú zárukou a zároveň povzbudením pre Nepočujúcich ako plnohodnotne 

akceptovaných členov Cirkvi. Preto aj „náboţenská indiferencia a takmer neexistujúca, 

náboţenská prax aj zoči-voči ťaţkým problémom ľudskej existencie vzbudzuje nie menšie 

starosti a úpadok, neţ výslovný ateizmus. Aj keď sa kresťanská viera ešte udrţala v 

niektorých jej tradičných a rituálnych výrazových formách, stále viac sa vylučuje z 

významných okamihov ţivota ako je narodenie, utrpenie a smrť. Z toho vyplývajú veľké 

                                                           
11

 TARCSIOVA, D.: Pedagogika sluchovo postihnutých. Bratislava, UK, 2008 s. 88. 
12

 Porov.: BROESTERHUIZEN, M.: Viera v kultúre Nepočujúcich. http://www.icfdeafservice.org. 
13

 Porov.: BROESTERHUIZEN, M.: Viera v kultúre Nepočujúcich. http://www.icfdeafservice.org. 
14

 Porov.: BROESTERHUIZEN, M.: Viera v kultúre Nepočujúcich. http://www.icfdeafservice.org. 
15

 Benedikt XVI. – príhovor na medzinárodnej konferencii vo Vatikáne Nepočujúci človek v ţivote Cirkvi. 2009, 

www.nepocujuci.fara.sk. 
16

 Benedikt XVI. – príhovor na medzinárodnej konferencii vo Vatikáne Nepočujúci človek v ţivote Cirkvi. 2009, 

www.nepocujuci.fara.sk. 
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záhady a otázky, ktoré zostávajú nezodpovedané a stavajú moderného človeka pred bezútešné 

sklamania, alebo ho vedú k pokušeniu zničiť ľudský ţivot, ktorý také otázky kladie. Oproti 

tomu v iných oblastiach a krajinách sa aţ dodnes udrţala ţivá kresťanská ľudová zboţnosť a 

náboţnosť; avšak tomuto morálnemu a duchovnému dedičstvu hrozí zánik v konfrontácii s 

komplexnými procesmi predovšetkým sekularizácie a šírenia siekt.“
17

 

  

Je výzvou do budúcich dní vytvoriť úzku spoluprácu k lepšiemu rozvoju 

spoločenského, ako aj duchovného ţivota Nepočujúcich. Skúsenosť dnešnej situácie ukazuje, 

ţe Nepočujúci túţia spoznávať duchovný ţivot a v ňom napredovať. Nepočujúci sa sami 

stávajú ohlasovateľmi Evanjelia. To je totiţ poslaním Cirkvi. „>>Aby mohla Cirkev plniť toto 

poslanie, jej povinnosťou je ustavične skúmať znamenia časov a vysvetľovať ich vo svetle 

evanjelia tak, aby vedela odpovedať kaţdej generácii primeraným spôsobom na večné otázky 

človeka o zmysle terajšieho a budúceho ţivota a o ich vzájomnom vzťahu. Treba teda poznať 

a chápať svet, v ktorom ţijeme: jeho očakávania, snahy a jeho neraz dramatický ráz.<< 

(Gaudium et Spes 4) Táto výzva II. vatikánskeho koncilu dala podnet k systematickému 

skúmaniu problematiky nepočujúcich z pohľadu teológie. Ide tu predovšetkým o náboţenské 

vnímanie a liturgické slávenie. Teológia predovšetkým v západnej Európe urobila veľké 

pokroky.“
18

 Týmto sa postupne vytvára priestor pre odbornú spoluprácu teológie s inými 

vedami, ako sú napríklad medicína, surdopédia, sociológia a iné. 

 

 V závere chceme uviesť ţivotnú skúsenosť svätého Františka z Assisi. František a jeho 

spolubrat sa vybrali do mesta kázať. So svojim spolubratom prechádzali mestom sem a tam a 

mlčali. Po dlhšom čase sa František zastavil. Spolubrat sa ho spýtal: Ideme uţ kázať? 

František mu na to pokojne odpovedá: Nie, veď uţ sme kázali. Ideme domov. Spolubrat mu 

na to reagoval: Ako to, ţe sme uţ kázali, veď sme ešte nič nepovedali! Svätý František sa na 

neho pozrel a povedal: Svojim ţivotom sme kázali a prehovárali k tomuto svetu.
19

  

 Skúsenosť ţivota nám hovorí, ţe najlepším učiteľom je príklad.
20

 Snaţme sa vytvárať 

„spoločný svet“, v ktorom má svoje miesto kaţdý človek, či je počujúci, alebo nepočujúci. 

Neuzatvárajme si cestu k sebe a spoznávajme aj to, čo je za tým čo vidíme našimi očami. To 

nás naučí komunikácii a budovaniu duchovného ţivota. Táto skúsenosť bude aj pre 

nepočujúcich konkrétnou formou, ktorej porozumejú a ktorá pomôţe ich duchovnému rastu. 

 

 

                                                           
17

 Christifideles laici (bod 34), apoštolská exhortácia Jána Pavla II. o povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a vo 

svete, www.kbs.sk. 
18

 Ţiška, Z.: Formy a perspektívy odovzdávania viery nepočujúcim. Diplomová práca, 2009, Bratislava TFTU. 
19

 Porov.: Františkánské prameny. 1982, Rím, Velehrad – Křesťanská akademie.  
20

 Poznámka: Je známy výrok Boţieho sluţobníka pápeţa Jána Pavla II., ktorý často zdôrazňoval, ţe „dnešná 

doba nepotrebuje učiteľov ale svedkov.“ Týmto výrokom nechce pp. Ján Pavol II. dehonestovať učiteľské 

poslanie. Skôr mu ide o osobný príklad kaţdého jednotlivca. 



33 
 

 

Mgr. Felix Mária Zdenko Ţiška, OFM 

Kňaz pre n/Nepočujúcich v Bratislave 

Františkánska 2 

81101 Bratislava 

felix.ofm@centrum.sk 

www.nepocujuci.fara.sk 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Vzdelávací program pre ţiakov                 
so sluchovým postihnutím 
ISCED 1,2

Mgr. Iris Domancová, PhD.

Štátny pedagogický ústav, 

Bratislava

 

Základné pojmy

 vzdelávací program pre ţiakov so sluchovým 

postihnutím 

 vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia

 vzdelávacia oblasť Matematika a práca           

s informáciami

 špecifické predmety

 voliteľné hodiny

 školský vzdelávací program

 

Riešiteľský tím

 Mgr. Iris Domancová, PhD., RNDr. Mária Tatranská, 
Mgr. Miriam Daubnerová, Mgr. Viktória Hromádková, 
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD., Mgr. Mária Vašková,          
Mgr. Peter Borovský, Mgr. Ľubica Jägrová,           
Mgr. Silvia Neuvirthová, Mgr. Silvia Vidová,    
PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, Mgr. Adriana 
Poltárska, RNDr. Oľga Minárová, Mgr. Jana Fraňová 
doc. PaedDr.Darina Tarciová, PhD.,                       
Mgr. Mária Juranová, Mgr. Zuzana Sznidová,       
Mgr. Danica Oswaldová, Mgr.Zdenka Cirjaková

 a ďalší učitelia škôl pre ţiakov so sluchovým 
postihnutímv Prešove, Levoči, Lučenci, Kremnici a v 
Bratislave

VŠETKÝM ZA SPOLUPRÁCU ĎAKUJEME!
 

Vzdelávací program pre deti a ţiakov              
so sluchovým postihnutím

 Vzdelávací program pre deti a ţiakov so 

sluchovým postihnutím je vypracovaný podľa         

§ 94 ods. 2  písmeno b) zákona č.245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.

 Vzdelávací program pre deti a ţiakov so 

sluchovým postihnutím je súčasťou štátnych 

vzdelávacích programov pre deti a ţiakov bez 

zdravotného znevýhodnenia. 
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Vzdelávací program pre deti a ţiakov              
so sluchovým postihnutím

Štátny vzdelávací program

Vzdelávací program 

pre ţiakov so sluchovým postihnutím
(sú rovnaké pre všetky školy, kde sa vzdelávajú ţiaci so sluch.postihnutím )

Školský vzdelávací program
(sú rôzne, sú to programy kaţdej školy, kde sa vzdelávajú 

ţiaci so sluch.postihnutím)

 

Vzdelávací program pre deti a ţiakov              
so sluchovým postihnutím

Realizuje sa v

 školách pre deti a ţiakov so sluchovým postihnutím,

 špeciálnych triedach, pri ktorej sa deti a ţiaci so 

sluchovým postihnutím vzdelávajú v samostatných 

triedach škôl; 

 v triedach alebo výchovných skupinách spolu s 

ostatnými deťmi alebo ţiakmi školy; takéto dieťa a 

ţiak je vzdelávané podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu

 

Vzdelávací program pre deti a ţiakov              
so sluchovým postihnutím

 Vzdelávací program pre deti a ţiakov 

so sluchovým postihnutím vymedzuje špecifiká

výchovy a vzdelávania detí a ţiakov 

so sluchovým postihnutím. 

 Okrem uvedených špecifík, ktoré upravujú 

niektoré časti štátneho vzdelávacieho programu, 

platia všetky iné ustanovenia, ktoré sú 

uvedené v príslušných štátnych vzdelávacích 

programoch pre deti a ţiakov bez zdravotného 

znevýhodnenia.

 

Vzdelávací program pre deti a ţiakov             
so sluchovým postihnutím - obsah

 Ciele výchovy a vzdelávania ( stupeň vzdelania, profil 
absolventa, vzdelávacie oblasti, rámcový učebný plán )

 Charakteristika, špecifiká,  dĺţka, formy výchovy a vzdelávania 
a podmienky prijímania ţiakov so sluchovým postihnutím

 Vzdelávacie štandardy, vyučovací jazyk 

 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie 

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

 Povinné personálne zabezpečenie, povinné materiálno-technické 
a priestorové zabezpečenie

 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
výchove a vzdelávaní

 Zásady a podmienky pre vypracovanie školských 
vzdelávacích programov 
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ISCED 1,2 - primárne a niţšie 
sekundárne vzdelávanie, ciele

 Ţiaci so sluchovým postihnutím plnia rovnaké ciele 

vzdelávania ako ostatní ţiaci základnej školy na 

primárnom a niţšom sekundárnom stupni vzdelania. 

 Hlavným cieľom je, aby ţiaci so sluchovým 

postihnutím nadobudli rozvinuté kľúčové 

spôsobilosti (kompetencie) primerané veku 

a individuálnym osobitostiam ţiakov, ktoré 

vyplývajú zo sluchového postihnutia ţiaka.

 

ISCED 1,2 - vzdelávacia oblasť Jazyk             
a komunikácia

Predmety

 slovenský jazyk a literatúra, 

 komunikačné zručnosti

 prvý cudzí jazyk – vzdelávací program pre 

ţiakov so sluchovým postihnutím určuje 

vyučovanie prvého cudzieho jazyka od 

4.ročníka.  

 

ISCED 1,2 – kľúčové kompetencie

 Medzi kľúčové kompetencie patria v prvom 

rade sociálne komunikačné kompetencie

(spôsobilosti) a kompetencia v oblasti 

matematického myslenia. 

 Sociálne komunikačné kompetencie sa 

rozvíjajú najmä v rámci vzdelávacej oblasti 

Jazyk a komunikácia, ale prelínajú sa aj 

ostatnými vzdelávacími oblasťami. 

 

ISCED 1,2 - vzdelávacia oblasť Jazyk                      
a komunikácia

 Druhý cudzí jazyk - u ţiakov so sluchovým 
postihnutím je druhý cudzí jazyk voliteľný 
a závisí od individuálnych schopností 
konkrétneho ţiaka. Vyučuje sa v rámci 
voliteľných predmetov.

Podkladom na schválenú koncepciu výučby 
cudzieho jazyka bol Spoločný európsky 
referenčný rámec pre jazyky, ktorý bol vytvorený 
na pôde Rady Európy a vychádzajú z neho 
všetky členské štáty. 
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ISCED 1,2 vzdelávacia oblasť Jazyk                      
a komunikácia – vyučovacie predmety

predmet/

ročník

prípr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

slovenský 

jazyk 

a literatúra

8 8 6 6 6 5 4 4 5 5

komunikačné 

zručnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

prvý cudzí 

jazyk 3 3 3 3 3 3

 

ICSED 1,2, - špecifické predmety

Vzhľadom na sluchové postihnutie a narušenú 

komunikačnú schopnosť ţiaka                             

so sluchovým postihnutím je potrebné 

vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia posilniť 

výučbou ďalších špecifických predmetov             

( individuálna logopedická intervencia, 

posunkový jazyk a iné ). 

Okrem komunikačných zručností sa špecifické 

predmety vyučujú v rámci voliteľných hodín.

 

ISCED 1,2 vzdelávacia oblasť Jazyk                      
a komunikácia – vyučovacie predmety

predmet/

ročník

prípr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

slovenský 

jazyk 

a literatúra

8 8 6 6 6 5 4 4 5 5

komunikačné 

zručnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

prvý cudzí 

jazyk 3 3 3 3 3 3

individuálna 

logopedická 

intervencia
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 

ICSED 1,2 - špecifické predmety 
vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia

Špecifický predmet Individuálna 

logopedická intervencia sa vyučuje v 

rozsahu dvoch aţ piatich hodín týţdenne, 

pričom hodiny sú delené. Učiteľ alebo 

školský logopéd pracuje so ţiakmi 

individuálne, na základe logopedickej 

diagnostiky. 
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ICSED 1,2 - špecifické predmety

 V rámci vzdelávacej oblasti Jazyk 
a komunikácia môţe vyučovať aj ďalší 
špecifický predmet posunkový jazyk. 
Základnou funkciou vyučovania 
posunkového jazyka je naučiť nepočujúcich 
ţiakov slovenský posunkový jazyk, gramatiku 
slovenského posunkového jazyka a najmä 
rozvíjať komunikačné kompetencie v 
slovenskom posunkovom jazyku.

 

ICSED 1,2 - voliteľné hodiny

V prípade potreby základné školy,        

v ktorých sa vzdelávajú ţiaci so sluchovým 

postihnutím si vo svojich školských 

vzdelávacích programoch môţu zvýšiť 

počet voliteľných hodín o 1 aţ 3 hodiny 

týţdenne. 

 

ISCED 1,2 vzdelávacia oblasť 
Matematika a práca s informáciami              

predmet/ 

ročník

prípr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

matematika 4 4 4 3 3 3,5 4 3,5 4 4

 

ICSED 1,2 - voliteľné hodiny

Voliteľné hodiny sú:

 učebné predmety, ktoré rozširujú 

a prehlbujú obsah predmetov zaradených 

do rámcového učebného plánu,

 učebné predmety, ktoré si škola vyberie 

z ponuky odporúčaných voliteľných 

predmetov,

 učebné predmety, ktoré si škola sama zvolí 

a sama si pripraví ich obsah, 
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ICSED 1,2 - voliteľné hodiny

 učebné predmety, ktorých obsah je 
doplnením učebného predmetu pre ţiakov so 
sluchovým postihnutím, ktorí nemôţu 
napredovať v rámci beţných vyučovacích 
hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych 
vzdelávacích programov,

 experimentálne overené inovačné programy  
zavedené do vyučovacej praxe, 

 profilovanie programového zamerania školy.

 

ICSED 1,2 - voliteľné hodiny

Voliteľné hodiny v školskom 

vzdelávacom programe sú spravidla 

delené. Na voliteľných hodinách v školskom 

vzdelávacom programe sú ţiaci rozdelení 

na dve skupiny tak, aby mohla byť 

zohľadnená poţiadavka individuálneho 

prístupu ku ţiakom so sluchovým 

postihnutím.  

 

ICSED 1,2
Rámcový učebný plán, voliteľné hodiny

predmet/

ročník

príp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

voliteľné 

hodiny

5 5 5 7 5 6 6 6 6 6

1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3

spolu počet 

voliteľ.hodín 

6-8 6-8 6-8 8-10 6-8 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9

týţdenný 

počet hodín  
22-

25

23-

26

24-

27

25-

28

27-

30

28-

31

29-

32

30-

33

30-

33

30-

33

 

Zásady a podmienky pre vypracovanie 
školských vzdelávacích programov

 Platia všetky ustanovenia uvedené                 
v príslušných štátnych vzdelávacích 
programoch.

 Školské vzdelávacie programy obsahujú 
špecifické predmety a odporúčame ich 
doplniť aj o ponuku iných činností 
zameraných na predchádzanie, zmiernenie 
alebo odstraňovanie nepriaznivých 
dôsledkov sluchového postihnutia. 
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Školský vzdelávací program - obsah

 Úvodné identifikačné údaje (názov ŠkVP, stupeň 
vzdelania, ktorý sa dosiahne po absolvovaní ŠkVP 
alebo jeho ucelenej časti, dĺţka štúdia a formy 
výchovy a vzdelávania, rok, miesto vydania a 
platnosť ŠkVP).

 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy 
a vzdelávania.

 Vlastné zameranie školy (veľkosť a vybavenie 
školy, charakteristika pedagogického zboru, ďalšie 
vzdelávanie pedagogických a odborných 
zamestnancov školy, vnútorný systém kontroly a 
hodnotenia zamestnancov školy, dlhodobé projekty 
a medzinárodná spolupráca školy, spolupráca s 
rodičmi, sociálnymi partnermi a inými subjektmi).

 

Ďakujem za pozornosť! 

 

Školský vzdelávací program - obsah

 Charakteristika školského vzdelávacieho 
programu (popis ŠkVP, dĺţka štúdia a formy 
výchovy a vzdelávania, vyučovací jazyk, spôsob a 
podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania, 
vydávanie dokladu o získanom vzdelaní).

 Učebné plány, učebné osnovy pre všetky 
predmety.

 Podmienky na uskutočňovanie vzdelávacieho 
programu (materiálne, personálne, organizačné 
podmienky a podmienky bezpečnosti práce               
a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní).

 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia ţiakov.
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Vzdelávací program pre                     

ţiakov so SP 

Stupeň vzdelania

Vyššie  sekundárne vzdelanie ISCED 3

marec 2010                                                                                                         RNDr. Mária Tatranská

 

ISCED 97

 

VP bol vypracovaný v súlade

 Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

 Vyhlášky 322/2008 o špeciálnych školách

 Medzinárodnou normou pre klasifikáciu 

vzdelávania The International Standard 

Classification of Education – ISCED
(ISCED je meradlom hodnotenia a porovnávania kvality obsahu vzdelávania,

ISCED bolo prijaté všetkými členskými krajinami UNESCO v októbri 1997, 

spolu s dodatkom z roku 1998/1999)

 

Aplikácia ISCED na SR
Stupeň  
vzdelávania

Typ školy   poskytujúcej 
všeobecné  vzdelanie

Stupeň
ISCED

Typ školy poskytujúcej  odborné 
vzdelanie

Stupeň
ISCED

Predprimárne
vzdelávanie

Materská škola 0 Základná umelecká škola - prípravné 
štúdium

0

Primárne
vzdelávanie

Základná škola – 1. stupeň 
základnej   školy

1 Základná umelecká škola – základné 
odborné vzdelanie

1

Nižšie  
sekundárne   
vzdelávanie

Základná škola – 2. st.,  
základné   vzdelanie

2A Základná umelecká škola – základné 
odborné vzdelanie

2B

Vyššie  
sekundárne 
vzdelávanie

Gymnázium
stredné všeobecné  
vzdelanie, maturita

3A Stredná odborná škola, stredné odborné 
vzdelanie (študijné odbory) 
s maturitou__       

Stredná odborná škola,  stredné odborné 
vzdelanie  bez maturity_______________

Stredná odborná škola,   konzervatórium 
– stredné  odborné vzdelanie, maturita

3A

____
3C

____

3B

Stredné odborné školy,   poskytujúce 
pomaturitné odborné  vzdelávanie najmä 
pre 

maturantov gymnázií – stredné odborné 
vzdelanie,  maturita

4B

Terciárne  
vzdelávanie

Univerzita – titul  
bakalár

5A Školy poskytujúce vyššie   odborné 
vzdelanie – absolventský diplom

5B

Univerzita – titul Mgr.,  Ing., 
MUDr., JUDr., MVDr, PhD a 
pod.

6
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ISCED 3 sekundárne stredoškolské vzdelanie

ISCED 3A - úplné stredné všeobecné vzdelanie
(vzdelávací program pre gymnázium pre žiakov so SP)

Platia všetky ustanovenia uvedené v ŠVP pre gymnáziá

ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie
(vzdelávacie programy študijných odborov SOŠ pre žiakov so SP)

Platia všetky ustanovenia uvedené v ŠVP pre skupiny študijných odborov

ISCED 3C – stredné odborné vzdelanie
(vzdelávacie programy učebných odborov SOŠ pre žiakov so SP)

Platia všetky ustanovenia uvedené v ŠVP pre skupiny učebných odborov

 

Povinné predmety vo vzdelávacích oblastiach

ISCED 3A - úplné stredné všeobecné vzdelanie pre ţiakov so SP

s vyučovacím jazykom slovenským

Vzdelávacia oblasť predmety

jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra

prvý cudzí jazyk

druhý cudzí jazyk

komunikačné zručnosti

matematika a práca s informáciami matematika

informatika

človek a príroda fyzika

chémia

biológia

človek a spoločnosť dejepis

geografia

občianska náuka

človek a hodnoty etická výchova/ náboţenská výchova

psychosociálny výcvik

umenie a kultúra umenie a kultúra

zdravie a pohyb telesná a športová výchova  

Štruktúra vzdelávacieho programu
1. Ciele výchovy a vzdelávania

2. Stupeň vzdelania

3. Profil absolventa

4. Vzdelávacie oblasti

5. Rámcové učebné plány

6. Charakteristika, špecifiká, dĺţka, formy výchovy a vzdelávania a 
podmienky prijatia

7. Vzdelávacie štandardy 

8. Vyučovací jazyk

9. Organizačné podmienky

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

11. Povinné personálne zabezpečenie

12. Povinné materiálno-technické zabezpečenie

13. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 
a vzdelávaní

14. Zásady a podmienky pre vypracovanie ŠkVP

 

ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie pre ţiakov so SP

s vyučovacím jazykom slovenským

vzdelávacia oblasť predmety

jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra

prvý cudzí jazyk

druhý cudzí jazyk

komunikačné zručnosti

človek, hodnoty a spoločnosť etická výchova/ náboţenská výchova

dejepis

občianska náuka

človek a príroda ekológia

fyzika

chémia

biológia

matematika a práca s informáciami matematika

informatika

zdravie a pohyb telesná výchova

odborné vzdelávanie teoretické vzdelávanie

praktická príprava  
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ISCED 3C - stredné odborné vzdelanie pre ţiakov so SP

s vyučovacím jazykom slovenským

vzdelávacia oblasť predmety

jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra

prvý cudzí jazyk

druhý cudzí jazyk

komunikačné zručnosti

človek, hodnoty a spoločnosť etická výchova/ náboţenská výchova

občianska náuka

človek a príroda ekológia

fyzika

chémia

biológia

matematika a práca s informáciami matematika

informatika

zdravie a pohyb telesná výchova

odborné vzdelávanie ekonomické vzdelávanie

technické a technologické vzdelávanie

praktická príprava

 

Umenie a kultúra umenie a kultúra 1 1 1 1 1 5

5

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 10

10

Spolu: povinná časť 28 29 29 25 16 127

Školský vzdelávací program

Voliteľné hodiny 4 4 4 7 15 34

Spolu: povinná časť + voliteľné hodiny 32 33 33 32 31 161

 

RÁMCOVÉ UČEBNÉ PLÁNY
ISCED 3A – úplné stredné všeobecné vzdelanie RUP pre 4-ročné gymnázium v 5-ročnej príprave 

pre ţiakov so SP s vyučovacím jazykom slovenským 

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. 5. spolu

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 3 15

prvý cudzí jazyk 4 4 4 4 4 20

druhý cudzí jazyk 2 2 2 2 2 10

komunikačné zručnosti 1 1 1 1 1 5

50

Človek a príroda fyzika 2 2 1 1 - 6

chémia 2 2 2 2 - 8

biológia 2 3 3 1 - 9

23

Človek a spoločnosť dejepis 2 2 2 2 - 8

geografia 1 2 2 1 - 6

občianska náuka - - 2 2 1 5

19

Človek a hodnoty etická / náboţenská výchova 1 1 - - - 2

psychosociálny tréning - - - - 1 1

3

Matematika a práca s 

informáciami

matematika 3 3 3 3 1 13

informatika 2 1 1 - - 4  

ISCED 3A – úplné stredné odborné vzdelanie 

RUP pre 4-ročné študijné odbory v 5-ročnej príprave pre ţiakov so SP 

s vyučovacím jazykom slovenským s praxou

[1] Minimálny počet týţdenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín)

Cieľové zloţky vzdelávania Počet týţdenných 

vyučovacích hodín vo 

vzdelávacom 

programe[1]

Celkový počet 

hodín za štúdium

Všeobecné vzdelávanie 69 2208

Odborné vzdelávanie 55 1760

Disponibilné hodiny 41 1312

CELKOM 165 5280
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VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 74 2368

Jazyk a komunikácia    slovenský jazyk a literatúra  

prvý cudzí jazyk        druhý cudzí jazyk                        

komunikačné zručnosti

45 1440

Človek, hodnoty a spoločnosť     etická /náboženská výchova                                                      

dejepis         občianska náuka
6 192

Človek a príroda        ekológia                 fyzika

chémia                   Biológia
3 96

Matematika a práca s informáciami   

matematika           Informatika
5 160

Zdravie a pohyb          telesná výchova 10 320

Disponibilné hodiny 5 160

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 91 2912

Teoretické vzdelávanie 30 960

Praktická príprava 25 800

Disponibilné hodiny 36 1152

SPOLU 165 5280

Účelové kurzy/učivo

Ochrana ţivota a zdravia

Telovýchovno-výcvikový kurz

Súvislá odborná prax

Ročníkový projekt

Maturitná skúška  

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí Minimálny počet 

týţdenných vyučovacích 

hodín vo vzdelávacom 

programe

Celkový počet 

hodín za štúdium

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 31 992

Jazyk a komunikácia  

slovenský jazyk a literatúra                 prvý cudzí jazyk

druhý cudzí jazyk                                 komunikačné zručnosti

18 576

Človek, hodnoty a spoločnosť                        občianska náuka
2 64

Človek a príroda             ekológia               fyzika

Chémia                Biológia 1 32

Matematika a práca s informáciami             matematika                     

Informatika
6 192

Zdravie a pohyb               telesná výchova 2 64

Disponibilné hodiny 2 64

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 35 1120

Teoretické vzdelávanie 12 384

Praktická príprava 8 256

Disponibilné hodiny 15 480

SPOLU 66 2112

Maturitná skúška

 

ISCED 3A – úplné stredné odborné vzdelanie 

RUP pre 2-ročné nadstavbové študijné odbory  pre ţiakov so SP

s vyučovacím jazykom slovenským

Cieľové zloţky vzdelávania Počet týţdenných 

vyučovacích hodín vo 

vzdelávacom 

programe[1]

Celkový počet 

hodín za štúdium

Všeobecné vzdelávanie 29 928

Odborné vzdelávanie 20 640

Disponibilné hodiny 17 544

CELKOM 66 2112

[1] Minimálny počet týţdenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín)

 

Poznámky k RUP pre 4-ročné študijné odbory v 5-ročnej 

príprave pre ţiakov so SP - s praxou (s odborným výcvikom, 2-
ročné nadstavbové štúdium)

 Počet týţdenných vyučovacích hodín v ŠkVP je minimálne 33 a 
maximálne 35 h.

 Výučba SJL minimálne 3  hodiny týţdenne v kaţdom ročníku

 Výučba prvého CJ minimálne 3 hodiny týţdenne v kaţdom 
ročníku

 Výučba druhého CJ minimálne 2 hodiny týţdenne vo všetkých 
ročníkoch

 Komunikačné zručnosti minimálne 1 hodina týţdenne v kaţdom 
ročníku

 Disponibilné hodiny

- modifikujú učebný plán v ŠkVP

- o ich vyuţití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej    
koncepcie vzdelávania

- disponibilné hodiny všeobecného vzdelávania sa nemôţu 
vyuţiť na odborné vzdelávanie a naopak
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ISCED 3C –stredné odborné vzdelanie 

RUP pre 3-ročné učebné odbory v 4-ročnej príprave pre ţiakov so SP 

s vyučovacím jazykom slovenským 

Cieľové zloţky vzdelávania Počet týţdenných 

vyučovacích hodín vo 

vzdelávacom 

programe[1]

Celkový počet 

hodín za štúdium

Všeobecné vzdelávanie 37 1184

Odborné vzdelávanie 75 2400

Disponibilné hodiny 20 640

CELKOM 132 4224

[1] Minimálny počet týţdenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín)

 

Poznámky k RUP pre 3-ročné učebné odbory v 4-ročnej príprave pre 

ţiakov so SP s vyučovacím jazykom slovenským

 Vyučovanie SJL minimálne 1,5 hodiny týţdenne v 1. 
ročníku a minimálne 1 hodinu v 2.,3. a 4. ročníku

 Prvý CJ minimálne 3 vyučovacie hodiny týţdenne v 
kaţdom ročníku

 Druhý CJ sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet pre  
ţiakov, ktorí budú pokračovať v nadstavbovom štúdiu 
minimálne 2 hodiny týţdenne v kaţdom ročníku

 Komunikačné zručnosti minimálne 1 hodina týţdenne

 Disponibilné hodiny v učebných odboroch sa môţu 
vyuţiť pre všeobecné vzdelávanie alebo pre odborné 
vzdelávanie

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí Min. počet týţdenných 

vyučovacích hodín vo 

vzdelávacom programe

Celkový počet hodín 

za štúdium

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 37 1184

Jazyk a komunikácia     slovenský jazyk a literatúra    

prvý cudzí jazyk   druhý cudzí jazyk     komunikačné zručnosti
25 800

Človek, hodnoty a spoločnosť     etická /náboženská výchova                            

občianska náuka
2 64

Človek a príroda        ekológia         fyzika

chémia           Biológia
1 32

Matematika a práca s informáciami

Matematika                   Informatika
5 160

Zdravie a pohyb          telesná výchova 4 128

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 75 2400

Ekonomické vzdelávanie 3 96

Technické a technologické vzdelávanie 10 320

Praktická príprava 62 1984

Disponibilné hodiny 20 640

SPOLU 132 4224

Účelové kurzy/učivo

Ochrana ţivota a zdravia

Telovýchovno-výcvikový kurz

Záverečná skúška  

Charakteristika, špecifiká, dĺţka, formy výchovy a 

vzdelávania a podmienky prijatia

Tento VP platí pre ţiakov so SP, ktorí sa 

vzdelávajú:

 v stredných odborných školách pre ţiakov so SP

v triedach pre ţiakov so SP

v triedach spolu s ostatými ţiakmi 
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Ak ţiakovi so SP je potrebné prispôsobiť obsah 

a formy vzdelávania vo vyučovacom predmete, 

vypracuje vyučujúci spolu so špeciálnym 

pedagógom IVP, ktorého súčasťou je úprava 

učebných osnov konkrétneho predmetu, nie je 

reč o znižovaní obsahu učiva ale len o 

úprave učiva s prihliadnutím na špecifiká 

vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia

 

Spoločný európsky referenčný rámec rady Európy
v praxi ho predstavuje škála šiestich stupňov (A1-C2):

Základný - elementárny stupeň ovládania jazyka
 A1 - schopnosť porozumieť základným pojmom a jednoduchým vetám, pouţívaných 

v kaţdodennom styku za účelom vyjadrenia konkrétnych poţiadaviek. Schopnosť 
predstaviť seba, sformulovať jednoduché otázky (kde bývaš?, čo robíš?, koho 
poznáš?) a odpovedať na ne jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe partner 
hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť. 

 A2 - schopnosť porozumieť vetám a často pouţívaným pojmom, súvisiacich s 
bezprostrednou komunikáciou(rodina, nákupy, práca) a dorozumieť sa v zauţívaných 
situáciách, ak ide o jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych veciach 
pomocou jednoduchých jazykových prostriedkov. 

Stredný stupeň - samostatné ovládanie jazyka
 B1 - schopnosť porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa pouţíva spisovný, 

štandardný jazyk v známych súvislostiach (škola, práca, voľný čas) a jednoduchého 
súvislého prejavu na známe témy a opis ţelaní, snov, cieľov a poskytnúť krátke 
vysvetlenie alebo odôvodnenie. 

 B2 - schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v 
oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám. Schopnosť 
spontánneho a plynulého dorozumievania sa pri normálnom tempe prejavu s 
partnerom, pre ktorého je daný jazyk materinským jazykom. Vyjadrenie vlastného 
stanoviska k aktuálnym otázkam a definovanie výhod a nevýhod rôznych moţností. 

 

Návrh koncepcie výučby cudzích jazykov v ZŠ a SŠ 

schválená vládou SR 12. septembra 2007

Všeobecný cieľ:

zabezpečiť dosiahnutie komunikačnej úrovne podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky 

(SERR):

-v prvom CJ komunikačnú úroveň B1/B2

-v druhom CJ komunikačnú úroveň A2/B1

pre všetkých ţiakov edukačného systému v SR na konci 

strednej školy.

 

Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky -učenie

sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)

Hrubé členenie A1 A2 B1 B2 C1 C2

Jemnejšie členenie A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C2.1 C2.2

Ročníky v 1. CJ

3./4.

ZŠ

4./5.

ZŠ

6./7.

ZŠ

8./9.

ZŠ

1. 2. 3. 4. 5. GYM

1./2. 3./4. SOŠ

1./2./3. SOU

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky -učenie

sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)

Hrubé členenie A1 A2 B1 B2 C1 C2

Jemnejšie členenie
A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C2.1

C2.2

Ročníky v 2. CJ

6./7.

ZŠ

8./9.

ZŠ

1. 2 3./4. 4. 4. GYM

1./2. 2./3. 3./4. 3./4. SOŠ

1./2. 2./3. SOU

Cieľový model
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Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách
Cieľový model pre školy s vyučovacím jazykom národností

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky -učenie

sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR) pre 1. cudzí jazyk

Hrubé členenie A1 A2  B1 B2 C1 C2

Jemnejšie členenie A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2

Ročníky v 1. CJ

3./4./

5. ZŠ
6./7. ZŠ

8./9.

ZŠ

1. 2. 3. 4. GYM

1./2. 3./4. SOŠ

1./2./3. SOU

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky -učenie

sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR) pre 2.cudzí jazyk

Hrubé členenie A1 A2 B1 B2 C1 C2

Jemnejšie

členenie
A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C2.1

C2.2

Ročníky v 2. CJ

6./7.

/

8./9

ZŠ

1. 2. 3./4. 4. GYM

1./2. 2./3. 2./3./4. SOŠ

1./2./3 SOU

 

Ďakujem za pozornosť

maria.tatranska@statpedu.sk
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Úroveň sociálnej začlenenosti detí 

so sluchovým postihnutím 

integrovaných v predškolskom veku

 3

Kľúčové faktory ovplyvňujúce úspešnosť včasnej 

sociálnej začlenenosti

sluchovo postihnutých detí

 Raná odborná starostlivosť pre dieťa aj rodičov

 Kompletná špecped. + psycholog. diagnostika 

(adekvátne posúdenie vhodnosti dieťaťa na integráciu)

 Povinnosť beţnej MŠ zabezpečiť integráciu dieťaťa 

 Pravidelná dochádzka a systematická práca s ISPD 

v predškolskom zariadení, nepretrţitý kontakt s 

vrstovníkmi bez postihnutia

 Podporný špecped. a psycholog. servis poskytovaný  

priamo v MŠ, resp. v  CŠPP 

 Dlhodobá poradenská starostlivosť o rodinu s ISPD

 

2

Integrácia pred zaškolením

Opodstatnenosť a výhody

 Vývinovo najcitlivejšie vekové obdobie aj zo sociálno-psychologického 
hľadiska

 Bezprostrednejšia akceptácia postihnutia ako odlišnosti  malými intaktnými 
deťmi   
(v  porovnaní so zdravými deťmi staršieho veku)

 Spontánne aj sebapresadzujúce prejavy v správaní integrovaného sluchovo 
postihnutého dieťaťa  (ďalej ISPD) medzi počujúcimi rovesníkmi 

 Zlepšovanie pragmatického jazyka, verbálnych  a komunikačných zručností –
rozširovanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, kontakt s beţnou rečou a jej 
porozumenie, dorozumenie sa v kaţdodenných situáciách, učenie sa rečovým 
stereotypom

 Prirodzené pribúdanie kognitívnych schopností,  skvalitňovanie záujmovej 
sféry

 Zvyšovanie sociálnych kompetencií ( sociálne zručnosti, interakcie, vzťahy s 
rovesníkmi,  akceptácia, sociometrický status ISPD v intaktnej sociálnej 
skupine)

 Ponechanie SP dieťaťa  v rodinnom prostredí

 Pozitívna súvislosť so  školskou integráciou

 
4

Výskumný   problém 

 Analýza procesu sociálnej začlenenosti individuálne 
integrovaných detí so SP predškolského veku medzi 
beţne sa vyvíjajúcich  rovesníkov v MŠ 

 Pozorovanie voľných hrových situácií a kooperatívnych 
činností s dôrazom na prijatie ID intaktnou detskou 
skupinou, na utváranie vzájomných sociálnych väzieb a 
interakcií, ale aj sociometrického statusu dieťaťa s 
postihnutím, na rozvíjanie jeho beţných sociálnych 
zručností a komunikačných kompetencií
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5

Pouţité metodiky a vzorka

Súbor : 15 individuálne integrovaných detí s prelingválnym

sluchovým postihnutím na úrovni strednej (41 – 55 dB) 

aţ stredne ťaţkej (56 – 70 dB) straty sluchu s 

obojstranným pouţívaním NA, (KI sa nevyskytol), orálne 

komunikujúcich vo veku 5-7rokov                                        

Metódy : Priame pozorovanie a zaznamenávanie 

interakčných  jednotiek pomocou Pozorovacej schémy 

na snímanie vzájomných interakčných výmen ISPD –

počujúce dieťa, ISPD – učiteľka 

Rodinná a osobná anamnéza, štruktúrované rozhovory 

s rodičmi  (základné diagnostické údaje o ISPD) 

 7

Skúsenosti

s predškolskou integráciou SP detí    

Sociálno-psychologické, kognitívne a vývinové aspekty

integrácie pred zaškolením

 Sociálne interakcie: pasívna pozícia ISPD vzhľadom na intaktných

rovesníkov, nízka začlenenosť do interakčných

situácií, slabá responzívnosť na podnety

 Sociálne vzťahy a väzby: typická fixácia ISPD na 1 stáleho

kamaráta, príp. na rovnako postihnuté

dieťa, častejší kontakt s dospelými

osobami (učiteľka, špec. pedagóg MŠ)

 Sociálne aktivity: verbálne znevýhodnená participácia,

ISPD v roli „pozorovateľa“, nie „aktéra“

 

6

Metódy:  Inteligenčný test WISC – III ( určenie miery    

verbálnej a performačnej zloţky intelektu)

Dotazník správania sa predškolských detí

Dotazník pre rodičov na posúdenie kvality 

integrácie v  počujúcom prostredí

Individuálne rozhovory s učiteľkami, špeciálnymi 

pedagógmi beţnej MŠ  

 8

 Hra :  záujem ISPD o individuálnu hru, o paralelný typ hry na úkor 

kooperatívnej, (resp. hranie sa osamote)

 Sociálna akceptácia : čiastočná, ISPD na okraji záujmu 

počujúcich  detí  ako „nevyberaní“ partneri 

pre hru

 Sociálny status : „ nie obľúbení, nie odmietaní, skôr tolerovaní“

 Komunikačné aktivity : zriedkavé, neefektívne, očakávaná 

slabšia  verbálna produkcia

 Kognitívne charakteristiky:  problémy v abstrakcii, kategorizácii, 

pruţnosti myslenia,  nedostatok sociálnej skúsenosti, úspešnejšie 

riešené neverbálne typy úloh s vyuţitím zrakovej percepcie, 

vizuálno-motorickej koordinácie, praktického úsudku) 
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9

 Pamäť, pozornosť :  slabšia  krátkodobá pamäťová vštiepivosť,

čiastočne zníţená koncentrácia pozornosti  

(vzhľadom k veku tolerovateľné) 

 Osobnostné a sociálno-emocionálne charakteristiky : 

bez  výraznejších problémových prvkov

 
11

Výsledky dotazníkového prieskumu           

medzi učiteľkami beţných MŠ :

 Integráciu hodnotia ako prínosnú  a vyjadrujú k nej sociálne ţiaduce 

pozitívne postoje 

 Jej úspešnosť podmieňujú kaţdodennou odbornou starostlivosťou a 

individuálnym prístupom k dieťaťu 

 Oceňujú vplyv ISPD na zdravé deti 

 Vyjadrujú neistotu a pochybnosti k vlastnej pozícii v integrácii

 

Výsledky dotazníkového prieskumu 

medzi rodičmi 

 silná motivácia k integrácii dieťaťa

 spokojnosť s akceptáciou dieťaťa  v počujúcom prostredí

(hodnotenie integrácie bez kritických pripomienok )

 ocenenie emocionálneho prínosu - dieťa zostáva v domácom 

prostredí a v MŠ v blízkosti bydliska

 očakávania rodičov od integrácie : dostatok kompetencií  pre     

fungovanie v intaktnej spoločnosti 

: vzdelávacie perspektívy v beţnom type škôl

10

 

ZÁVER
Výsledky z pozorovania úrovne sociálnej integrácie predškolákov 

so sluchovým postihnutím hodnotíme takto : 

 U niektorých z nich sme identifikovali nedostatočne rozvinuté sociálne 

spôsobilosti, a z toho vyplývajúce problémy v akceptácii a začleňovaní 

sa do vrstovníckej skupiny  zdravých detí.

 Vo väčšine prípadov však naše zistenia poukázali na to, ţe práve v 

MŠ prebieha integrácia veľmi prirodzeným spôsobom v porovnaní s 

integráciou v školskom veku. Stretávame sa tu s väčšou toleranciou 

voči ID zo strany počujúcich detí zapájaním do hier a spoločných 

aktivít  (aj keď vnímajú obmedzenia súvisiace s postihnutím), a to v 

priateľskej a akceptujúcej atmosfére. Ak pracuje s takouto skupinou 

detí empatická a citlivo usmerňujúca učiteľka, sú vytvorené vhodné 

podmienky na to, aby sa kvalita včasnej integrácie do budúcnosti ešte 

zvyšovala.
12
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Obsahová analýza súťažných 
úloh z matematiky z hľadiska ich 

úspešnosti

Oľga Minárová
SŠI pre SP

Katarína Zborteková
VÚDPaP, CŠPP

Odborný seminár  - 11.3. 2010 

SŠI pre SP, Hrdličkova 17, Bratislava

 

12.ročník celoštátnej a 6. ročník medzinárodnej 
vedomostnej súťaže z matematiky – analýza údajov z 3. 
až 8. ročníka v r. 2001 - 2006

 Priemerná úspešnosť súťažiacich SP žiakov v jej 3.-8. 
ročníku vyjadrená v percentách,  N=181
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12.ročník celoštátnej a 6. ročník medzinárodnej vedomostnej 
súťaže z matematiky – analýza údajov z 3. až 8. ročníka v r. 
2001 - 2006

 Podmienky účasti – dvaja SP žiaci - zástupcovia školy, vybraní 
na základe dosahovaných školských výsledkov, stupeň SP 
nebol výberovým kritériom

 Formy súťaže–veková kategória mladších žiakov (5.- 6.roč.ZŠ)
veková kategória starších žiakov   (7.- 8.roč.ZŠ)

 Súťažné úlohy – v záujme objektivity ich pripravovali študentky  
PdFUK a FMFI UK, info: Gong, web. stránka školy

2009 – informácia o celkovej výkonnosti účastníkov súťaží          
porovnanie úspešnosti:     
mladších a starších žiakov, žiakov vzdelávaných 

segregovaným a integrovaným spôsobom, počujúcich a SP, 
domácich a zahraničných účastníkov súťaží

2010 - úspešnosť vo vzťahu k typu úloh

 

12.ročník celoštátnej a 6. ročník medzinárodnej vedomostnej 
súťaže z matematiky – analýza údajov z 3. až 8. ročníka v r. 
2001 - 2006

Ročník 
súťaže

Typy úloh
Numerické Premeny Slovné Logické Celkom

3. 25% 35% 26% 16% 23%

4. 72% 16% 22% 10% 27%

5. 50% 33% 34% 19% 40%

6. 40% ––––– 15% 15% 24%

7. 50% 55% 48% 27% 48%

8. 71% 21% 15% 27% 32%

Celkom 52% 30% 27% 20%

Úspešnosť mladších žiakov v jednotl. typoch úloh v %, N- 89
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12.ročník celoštátnej a 6. ročník medzinárodnej 
vedomostnej súťaže z matematiky – analýza údajov z 3. 
až 8. ročníka v r. 2001 - 2006

Ročník 
súťaže

Typy úloh
Numerické Premeny Slovné Logické Celkom

3. 37% 43% 16% 19% 23%

4. ––––– 25% 20% –––– 21%

5. 42% 47% 32% –––– 40%

6. 49% 32% 16% 31% 28%

7. 64% 57% 49% 38% 49%

8. 37% 5% 19% 19% 23%

Celkom 53% 36% 28% 26%

Úspešnosť starších žiakov v jednotli. typoch úloh v %, N-92 

 

12.ročník celoštátnej a 6. ročník medzinárodnej 
vedomostnej súťaže z matematiky – analýza údajov z 3. 
až 8. ročníka v r. 2001 - 2006

Úlohy s najnižšou úspešnosťou:

 Doplň matematické znamienka +,-,.,:, alebo ()        0% úspešnosť
4   4 4 4 = 4

 Vypočítaj a vyjadri v uvedených jednotkách:            0% úspešnosť
32kilogramov bez 3000 gramov je ..........gramov

 Káva s pohárom stojí 8,20 Sk. Káva je o 6 Sk drahšia ako pohár. 
Koľko stojí káva a koľko pohár?              9,6% int.,  0% úspešnosť

 Vypočítaj, koľko korún by stálo oplotenie záhrady znázornenej na 
obrázku, ak 1 meter pletiva stojí 150 Sk?                 0% úspešnosť

 Vypočítaj: 23-[2,6+(6-9)-4,52]=                               0% úspešnosť

 Pršať začalo o 9 hodine a 20 minúte. Prestalo pršať o 11 hodine a 
15 minúte. Koľko minút pršalo?  0% úspešnosť

 

12.ročník celoštátnej a 6. ročník medzinárodnej 
vedomostnej súťaže z matematiky – analýza údajov z 3. 
až 8. ročníka v r. 2001 - 2006

 Počty úloh v intervaloch podľa úspešnosti (mladší žiaci 
64 úloh, starší  žiaci  66 úloh)

Úspešnosť

úlohy v % 5 10 15 20 25 30 35 40 45

mladší žiaci 3 3 10 7 7 8 3 4 4

starší žiaci 2 8 4 4 11 10 6 2 5

50 55 60 65 70 75 80 85 90

4 3 2 1 1 3 1 0 0

3 3 4 1 1 1 1 0 0

 

12.ročník celoštátnej a 6. ročník medzinárodnej 
vedomostnej súťaže z matematiky – analýza údajov z 3. 
až 8. ročníka v r. 2001 - 2006

Úlohy s najvyššou úspešnosťou:

 Premeňte: a) 48 cm= .....dm,....mm            73% úspešnosť

b)830 dm=.....m,.....km

 Janka mala 45 korún. Chcela si kúpiť čokoládu, ktorá stojí 
27,50Sk. Zostane jej ešte na cukríky, ktoré stoja 19,50 Sk?

62% úspešnosť

 Vypočítaj: 2     +0,5     -7      +4,5     :11     80% úspešnosť

 Koľko kociek je na obrázku?                       73% úspešnosť
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12.ročník celoštátnej a 6. ročník medzinárodnej 
vedomostnej súťaže z matematiky – analýza údajov z 3. 
až 8. ročníka v r. 2001 - 2006

Úlohy, v ktorých boli úspešní segregovaní a  integrovaní SP 
žiaci:

 Eva má 6 sestier a každá sestra má 2 bratov. Koľko 
súrodencov má Eva?   úspešnosť    46,7% segr. a 24% int.

 Janko čakal na Marienku 2/3 hodiny. Marienka však neprišla a 
Janko čakal na ňu ďalšiu 1/6 hodiny. Koľko čakal Janko na 
Marienku?   úspešnosť  60% segr. a 60,6% int.

 Vyjadrite v požadovaných jednotkách:8l =  dm³,10 000cm= m,

úspešnosť    40% segr. a 37% int.

 Koľko rokov sa dožil známy hudobný skladateľ A. Dvořák, 
ktorý žil v rokoch 1841 až 1904? 

úspešnosť  69,2% segr. a 60,4% int.

 Doplň znamienka +,-,.,: a (). Môžu sa aj opakovať.

a) 5  2  5  2 = 21     b) 4  2   4  2  = 16

úspešnosť    50% segr. a 44% int.

 

Zhrnutie

 Najvyššiu úspešnosť dosahovali mladší i starší žiaci v numerických 
úlohách, kde používali základné aritmetické operácie ( 52%, 53 
%)

 Najmenej úspešní boli v logických  a slovných úlohách, kde bolo 
potrebné uplatniť  čítanie s porozumením a abstraktno-logický 
úsudok ( 20%- 30%)

Predpokladané dôvody:

 Špecifiká kognitívneho vývinu SP – oneskorený vývin reči, 
pretrvávanie konkrétno-názorného myslenia

 Neporozumenie inštrukcie

 Nedostatočná praktická skúsenosť s určitým typom úloh

 Znížená schopnosť využiť naučené poznatky v  nových 
podmienkach

 Oslabená výkonová motivácia – predstava náročnosti ľahko odradí 
od hľadania správneho riešenia

 Predškolská príprava – funkčný komunikačný systém a 
predmatematické predstavy

 Učebné osnovy a metodiky vzdelávania matematiky

 

12.ročník celoštátnej a 6. ročník medzinárodnej 
vedomostnej súťaže z matematiky – analýza údajov z 3. 
až 8. ročníka v r. 2001 - 2006

Úlohy, v ktorých boli úspešnejší integrovaní SP žiaci:

 Koľko litrov mlieka je v 10 pollitrových krabiciach?
úspešnosť  20% segr. a 80,6% int.

 Odpíš vetu, ktorá neplatí: a) číslo 6 je 5 krát menšie ako číslo 30
 b) Číslo 25 je o 5 menšie ako číslo 35, c) číslo 35 je o 5 väčšie ako 

číslo 30                       úspešnosť  20% segr. a 75,5% int.
 Trojnásobok hľadaného čísla je o 9 menší ako číslo 21. Aké je to 

číslo?                          úspešnosť  20% segr. a 61% int.
 V izbe sa stretli babka, jej dcéry a vnučky. Boli tam 3 mamy a 6 

dcér. Koľko bolo v miestnosti  ľudí?
úspešnosť  0% segr. a 30,6% int.

 Nakresli 3 priamky. Ktoré sa pretínajú práve v jednom bode.
úspešnosť  20% segr. a 87,7% int.

 Čokoláda je 3krát drahšia ako keksík. Čo je drahšie, tri čokolády 
alebo 8 keksíkov? Prečo?   úspešnosť  0% segr. a 63,9% int.

 

Ďakujeme za pozornosť
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