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DODATOK č.7 

 

ktorým sa vymedzujú 

špecifické podmienky na úpravu obsahu vzdelávania žiakov so ŠVVP  

v 0. a I. ročníku 

pre 

PRIMÁRNE VZDELÁVANIE  

 Inovovaného školského vzdelávacieho programu 

 

schválený pedagogickou radou a radou školy v auguste 2016  

s platnosťou od 1.9.2016 

 Vypracoval Podpis 

Vedenie školy Mgr. Júlia Čurillová, Mgr. Miroslava 

Javorská, Mgr. Andrea Saxová 

 

 Schválil Podpis 

Organizačná 

Jednotka 

1.Pedagogická rada - poradný orgán RŠ 

2.Rada školy - samosprávny orgán 

 

Funkcia 1.v.z. vedúce MZ  

   Mgr. Tkáčiková, Mgr. Jankovičová 

   Mgr. Ondrejová,  

   vedúca PK  

   Mgr. Kontrošová, 

2.Rada školy  

   

 

Dátum schválenia  august 2018  

Účinnosť od 1.9.2018  

 Vyjadrenie Podpis 

Zriaďovateľ p. František Žiga – starosta obce  
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Zapracovanie špecifických podmienok na úpravu obsahu vzdelávania 

žiakov so ŠVVP v 0. a I. ročníku  

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je potrebné 

zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania, zabezpečiť rovnocenný prístup 

k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj postupné dosiahnutie 

primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. 

 

Zabezpečíme odborný prístup vo vzdelávaní pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami včasnou špeciálno-pedagogickou, psychologickou diagnostikou, 

vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu s ohľadom na potreby 

konkrétneho žiaka, používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, aplikáciu 

alternatívnych foriem komunikácie, úzku spoluprácu s rodičmi. 

 

Zabezpečíme odborný servis školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, 

sociálneho pedagóga, špeciálneho pedagóga, asistentov učiteľa, odbornú prípravu učiteľov , 

intenzívnu spoluprácu pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pedagógov v rámci 

MZ 0-2.ročníkov v prospech zlepšenia kvality edukácie na škole. 

 

Vzhľadom k vysokému počtu žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami na 

našej škole a v snahe vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, 

ktorí si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní budeme uplatňovať špecifické podmienky 

na úpravu obsahu vzdelávania žiakov v 0. a I. ročníku. 
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V 0.ročníku: 

Budeme využívať alternatívnu metodiku fonematického uvedomovania. Na základe tejto 

metódy rozvíjať u žiakov sluchové vnímanie uvedomovaním si hláskovej štruktúry slov, 

postupne v druhom polroku identifikovať hlásky v slovách v správnom poradí, hláskovú 

analýzu a syntézu, schopnosť manipulovať s vybranými hláskami, uplatňovať zážitkové 

učenie, alternatívne formy vzdelávania - animácia s plynulým pokračovaním v I. ročníku 

v úzkej súčinnosti so školským špeciálnym pedagógom. 

 

V I. ročníku: 

 

vo vzdelávacej oblasti: Jazyk a komunikácia 

v predmete: Slovenský jazyk a literatúra 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi,  obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Slovenský jazyk a 

literatúra schváleného ako súčasť ŠVP pre primárne vzdelávanie prvý stupeň základnej školy 

pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 s platnosťou od 1. 9. 2015. 

 

V súlade so ŠVP pre primárne vzdelávanie posilníme a predĺžime šlabikárové obdobie 

(písanie, rozprávanie, počúvanie) v I. ročníku, v nadväznosti na počet doplnených hodín 

podľa Dodatku č.2 k IŠkVP, a tým umožníme žiakom kvalitnejšie a efektívnejšie osvojenie si 

jednotlivých písmen a hlások a ich postupné upevňovanie v snahe predchádzať opakovaniu I. 

ročníka. 

Predĺženie šlabikárového obdobia je zapracované v Tematických výchovno- vzdelávacích 

plánoch pre I. ročník v predmete Slovenský jazyk a literatúra. 

 

 

 


