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I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
 
1. Charakteristika školy 
 

 Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Dolnom Smokovci  patrí do siete 

špeciálneho školstva. Je najstaršou školou pri zdravotníckom zariadení na Slovensku. Na 

budúci rok oslávi 90 rokov svojej existencie. 

Základná škola  je úplná škola so všetkými ročníkmi, ktorá zabezpečuje primárne a nižšie 

sekundárne vzdelávanie ISCED 1 a ISCED 2. 

Súčasťou školy je materská škola a školský klub detí. 

 

Škola má  v súčasnosti  tieto pracoviská:  

1/   Základná škola s materskou školou v Dolnom Smokovci 

      (9 tried ZŠ a 5 oddelení ŠKD) 

2/   Pavilón pre matku a dieťa v Hornom Smokovci  

      (2 triedy MŠ) 

3/   Základná škola s materskou školou pri Kúpeľoch v Hornom Smokovci 

      (3 triedy ZŠ a 3 oddelenia ŠKD) 

4/   Základná škola s materskou školou pri Nemocnici s poliklinikou v Poprade 

     ( 2 triedy ZŠ, 1 trieda MŠ a 1 oddelenie ŠKD). 

Riaditeľstvo školy sídli v  prenajatých priestoroch  Šrobárovho ústavu v Dolnom Smokovci. 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení poskytuje deťom v školopovinnom veku 

výchovu a vzdelávanie počas ich hospitalizácie v zdravotníckom zariadení. Ide o školu 

fluktuačného charakteru, v ktorej sa zloženie detí neustále mení ( podľa dĺžky hospitalizácie). 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení  v Dolnom Smokovci zabezpečuje: 



• Kontinuitu vo vyučovaní školopovinných detí podľa ročníkovej príslušnosti   

v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav, a tým umožňuje 

bezproblémovú adaptáciu chorého dieťaťa na pôvodný výchovno-vzdelávací proces. 

• Úspešný priebeh liečby a doliečovanie chorého dieťaťa prostredníctvom špeciálno-

pedagogickej činnosti. 

• Rozvíjanie sociálno-komunikačných funkcií prostredníctvom vytvárania vzťahov 

a podporou komunikácie medzi chorými deťmi, rodičmi a  pedagógmi v školskom 

prostredí, ktoré odpútava zameranie myšlienok dieťaťa na jeho chorobu a zabraňuje 

jeho prípadnej sociálnej izolácii. 

• Vytváranie psychicko-emocionálnej podpory dieťaťu vyrovnať sa s napätím 

vyplývajúcim z choroby a  jej následkov, z čoho vyplýva podpora urýchľovania 

uzdravovacieho procesu, predchádzanie prejavom hospitalizmu (citová otupenosť, 

deprivácia). 

• Vykonávanie pedagogicky orientovanej diagnostiky, poskytovanie informácií 

kmeňovej škole o možnej miere zaťaženia žiaka a o zmenách v jeho školskej 

výkonnosti vplyvom choroby a následnej liečby, poradenstvo pre rodičov, 

hospitalizovaných žiakov a výchovných poradcov o možnostiach  ďalšieho vzdelávania 

vzhľadom na prípadný zmenený zdravotný stav dieťaťa s dlhodobými alebo s trvalými 

následkami. 

• Rozvíjanie tvorivých aktivít školopovinných detí mimo vyučovania prostredníctvom 

činností v školskom klube detí (príprava na vyučovanie, odpočinková a rekreačná 

činnosť, esteticko-výchovná, pracovno-technická, etická výchova a spoločensko-

vedná, prírodovedná  a športová záujmová činnosť), ktoré pomáhajú dieťaťu odpútať 

sa od myšlienok na chorobu, na odlúčenosť od domáceho prostredia a prípadné 

bolestivé liečebné procedúry. 

 

 

 

 



1.2 Charakteristika žiakov 

Základnú školu pri zdravotníckom zariadení v Dolnom Smokovci navštevujú žiaci 

z celého Slovenska. 

V jednej triede sa môžu vyučovať žiaci (chorí a zdravotne oslabení) zo  všetkých 

ročníkov základnej školy, špeciálnej základnej školy a  žiaci zo škôl s  telesným, 

kombinovaným alebo iným postihnutím, žiaci zo škôl pre nadané deti i žiaci osemročných 

gymnázií – ročníky príma až kvarta - nižšie stredné vzdelanie. 

Rozdielne predpoklady pre vyučovanie chorých žiakov v tej istej triede vyvolávajú 

požiadavku diferencovať ich pri vyučovaní tak, aby sa utvárali skupiny alebo sa vyučovanie 

individualizuje. Pri diferencovanom vyučovaní sa uskutočňuje priama práca učiteľa so žiakmi 

a samostatná práca žiakov 

1.2  Charakteristika zamestnancov školy 

Škola má 30 zamestnancov, z toho 2 nepedagogických. 

Počet pedagogických zamestnancov – 28, z toho : - úsek ZŠ    -  14 

                                                                                         -  úsek MŠ   -    5 

                                                                                        -   úsek ŠKD -    9 

Škola má 2 elokované pracoviská – Kúpele a.s. Horný Smokovec a Nemocnicu s poliklinikou 

v Poprade. 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov : 

Úsek: Kvalifikovaní: Nekvalifikovaní: Študujúci špeciálnu 

pedagogiku: 

MŠ 4 1 0 

ZŠ 13 0 1 

ŠKD 7 2 0 



2. Organizačná schéma 
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3. Organizácia prijímacieho konania 

Do školy pri zdravotníckom zariadení sú prijímané všetky hospitalizované deti 

v školopovinnom veku po písomnom súhlase zodpovedného lekára. 

 

4. Medzinárodná spolupráca 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení spolupracuje so  školou pri liečebnom 

ústave v Rabke – Poľská republika a so školami pri zdravotníckych zariadeniach na území 

celého Slovenska, a to v oblasti výmeny skúsenosti pri individuálnom vyučovaní žiakov -  

pacientov a pri vzdelávaní  žiakov so špecifickými a nešpecifickými ochoreniami horných 

a dolných dýchacích ciest, cystickou fibrózou a ochorením TBC . 

5. Projekty 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení sa zapája už dlhodobo do  projektov a súťaží 

saj s celoslovenskou pôsobnosťou ako napr.: 

- projekt ,,Čisté hory “ 

- výtvarné súťaže - ,,Moja rodina “, ,, Život bez drogy “... 

- reprezentácia v speváckej súťaži Tatranské leto 

- v rámci SŠLP v SR sa uskutočnili  výmenné pobyty členov  

- pokračovalo sa v prehlbovaní spolupráce so školou v Rakúskom Berchtesgardene 

/projekt EÚ/, so školou v Poľskej Rabke 

- aktívna bola aj účasť na Vojtekovo-Rudnikových dňoch v spolupráci s vedením 

Šrobárovho ústavu ... 

- škola je zapojená do projektu Infovek 

- projekt E – POS 

- projekt EDIF /učiteľ a internet/ 

- projekt: „ E – vzdelávanie  žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia „ 

- Zdravie a edukácia 

- Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít 

 



6. Spolupráca s kmeňovými školami a inými subjektmi 

Spolupráca s kmeňovými školami: 

Vzhľadom k tomu, že našu školu navštevujú žiaci z územia celého Slovenska škola 

pociťuje veľkú absenciu v oblasti spolupráce s kmeňovými školami našich jednotlivých žiakov.  

Vedenie školy neustále hľadá formy tejto spolupráce, ktorá by uľahčovala žiakom 

bezproblémové znovu zaradenie do kmeňovej školy, resp. vzhľadom na diagnózu uľahčovala 

prechod na iný typ školy. 

Napriek uvedenému v rámci uvedenej spolupráce škola pri zdravotníckom zariadení : 

• informuje kmeňovú školu o zaradení žiaka do výchovno-vzdelávacieho procesu 

v základnej škole pri zdravotníckom zariadení, 

• poskytuje informácie kmeňovej škole o možnej miere zaťaženia žiaka a o zmenách 

v jeho školskej výkonnosti vplyvom choroby a následnej liečby,  

• pri dlhodobej hospitalizácii dieťaťa poskytuje kmeňovej škole návrhy na klasifikáciu, 

resp. podklady ku klasifikácii žiaka (škola pri zdravotníckom zariadení vysvedčenia 

nevydáva) 

• kontaktuje kmeňovú školu z ohľadom na časovo tematické plány a zdravotný stav 

dieťaťa.  

• Základom pre bezproblémový chod školy je aj dobrá spolupráca so zdravotníckym 

personálom. Učiteľ je súčasťou tímu, starajúceho sa o choré dieťa. Neustály kontakt 

s lekármi, zdravotnými sestrami a psychológmi je neodmysliteľnou súčasťou práce 

špeciálneho pedagóga v škole pri zdravotníckom zariadení. 

Spolupráca so zriaďovateľom školy: 

• Zriaďovateľom  základnej školy pri zdravotníckom zariadení je Krajský školský úrad 

v Prešove,  ktorý zabezpečuje pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení 

odbornú, poradenskú a kontrolnú činnosť, zabezpečuje rozpis finančných 

prostriedkov. 

• Základná škola pri zdravotníckom zariadení bola zriadená ako škola s právnou    

subjektivitou 1. januára 1997. 

 



Spolupráca školy so zdravotníckym zariadením: 

• Škola sídli v prenajatých priestoroch liečebne, kúpeľoch a nemocnice. 

• Intenzívne spolupracuje so zdravotníckym personálom pri zaraďovaní žiaka do 

výchovno-vzdelávacieho procesu a výmene skúseností o zdravotnom stave žiakov. 

• Organizuje vo vzájomnej spolupráci  kultúrno-spoločenské akcie pre deti – MDD, 

karneval, Mikuláš, výstavy detských prác, panelov v priestoroch zdravotníckych 

zariadení . 

Uvedená spolupráca je základom pre bezproblémový chod školy. Učiteľ je súčasťou tímu, 

starajúceho sa o choré dieťa. Neustály kontakt s lekármi, zdravotnými sestrami 

a psychológmi je neodmysliteľnou súčasťou práce špeciálneho pedagóga v škole pri 

zdravotníckom zariadení. 

Spolupráca školy s RŠ: 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom školy. 

Rada školy sa skladá so 7 členov a je nápomocná vedeniu školy pri riešení problémov. Zasadá 

minimálne 4 x do roka a podľa potreby. 

7. Priestorovo – materiálne podmienky školy: 

Priestorové podmienky školy sú na vysokej úrovni aj vďaka dobrej spolupráci školy 

s vedením zdravotníckych zariadení. Vyučovanie prebieha v samostatných triedach. Škola má 

zariadenú počítačovú učebňu, centrálny kabinet učebných pomôcok. Telocvičňu, športové 

ihriská a ostatné pozemky využíva škola bezplatne a ich majiteľom je Šrobárov ústav 

v Dolnom Smokovci , Kúpele a. s. v Hornom Smokovci a nemocnica s poliklinikou a.s. v 

Poprade. V škole je zriadená samostatná knižnica pre učiteľov a žiakov, veľká prednášková 

sála a kinosála, ktorú škola využíva na prednáškovú činnosť, realizáciu svojich programov 

a vystúpení so žiakmi. Relaxačné kútiky sú súčasťou jednotlivých tried.  

Škola má k dispozícii potrebný fond učebníc a učebných textov, ktorý je dostatočne 

široký , aktualizovaný a zodpovedá vzdelávaciemu programu školy. Učebné pomôcky sú 

zastúpené v miere zodpovedajúcej požiadavkám učebného plánu. Pozornosť je potrebné 

orientovať na vybavenie školy novou didaktickou technikou a jej používanie vo výchovno – 

vzdelávacom procese. 



Samotné triedy sú vybavené novým, moderným školským nábytkom. Možno 

konštatovať, že samotné priestorové a materiálno – technické podmienky školy umožňujú 

realizovať výchovno – vyučovací proces v súlade s učebnými plánmi a osnovami na všetkých 

úsekoch školy.  

Našou snahou je pripojenie všetkých pracovísk na internet, a tak uskutočňovať  časť 

výchovno vzdelávacieho procesu formou e – learningu. 

Triedy sú vybavené DVD prehrávačmi, televíziami a rádiami pre odpočinkovú činnosť 

Škola má k dispozícii  areál liečebne a kúpeľov s využitím športových ihrísk – 

futbalového, volejbalového, basketbalového a tenisového. 

 

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a    

    vzdelávaní 

 

Škola v spolupráci so zdravotníckym zariadením vytvára také podmienky, aby nebolo 

ohrozené zdravie žiakov a zamestnancov školy. Pravidelnými školeniami zamestnancov školy 

v oblasti PO, BOZP sa snažíme predchádzať úrazom. Sú vykonávané pravidelné kontroly 

bezpečnosti a ochrany zdravia, revízie zariadení a prideľované osobné ochranné prostriedky 

pre zamestnancov podľa plánu.  

Uvedené kontroly a revízie sú realizované zamestnancami Šrobárovho ústavu v Dolnom 

Smokovci. 

 

 

 

 

 

 

 



II.   ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

Náš školský vzdelávací program vychádza z priority : výchovno – vzdelávacím procesom 

dopomáhať  našim žiakov k zlepšeniu  zdravia, a to  v prostredí Vysokých Tatier. 

 

1. Hlavné priority  a ciele školy pri zdravotnom zariadení 

 

Našim cieľom je vychovať múdre – vzdelané, tvorivé, dobré – čestné, morálne, 

charakterné, aktívne – samostatné, pracovité, iniciatívne, šťastné- spokojné, usmiate, a tým 

podporíme zdravie nášho žiaka. 

Choré deti, ktoré z dôvodu dlhodobého narušenia vnútornej rovnováhy organizmu alebo 

narušenia rovnováhy medzi organizmom a  prostredím, sú hospitalizované v zdravotníckych 

zariadeniach, a preto sa nemôžu vyučovať v bežných kmeňových školách.  

Základná škola pri zdravotníckom zariadení poskytuje deťom v školopovinnom veku 

výchovu a vzdelávanie počas ich hospitalizácie v zdravotníckom zariadení. Ide o školu 

fluktuačného charakteru, v ktorej sa zloženie žiakov počas školského roka priebežne mení.  

 

 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení plní vo vzťahu k chorým deťom tieto 

základné úlohy:  

1. Zabezpečuje školopovinným deťom kontinuitu vo vyučovaní podľa ročníkovej 

príslušnosti  v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav a tým 

umožňuje bezproblémovú  adaptáciu chorého dieťaťa  na pôvodný výchovno-vzdelávací 

proces . 

 

2. Prostredníctvom špeciálno-pedagogickej činnosti prispieva k úspešnému priebehu 

liečby a doliečovania chorého dieťaťa.  

 

3. Rozvíja sociálno-komunikačné funkcie prostredníctvom vytvárania vzťahov a podpory 

komunikácie medzi chorými deťmi, rodičmi a pedagógmi v školskom prostredí, ktoré 



odpútava zameranie myšlienok dieťaťa na jeho chorobu, zabraňuje jeho prípadnej sociálnej 

izolácii. 

 

4. Vytváraním psychicko-emocionálnej podpory pomáha dieťaťu vyrovnať sa s napätím 

vyplývajúcim z choroby a jej následkov, orientovať sa v neznámom prostredí nemocnice, 

zmierňovať strach z neznámych situácii, z čoho vyplýva podpora urýchľovania 

uzdravovacieho procesu, predchádzanie prejavom hospitalizmu (citová otupenosť, 

deprivácia). 

 

5. Vykonáva pedagogicky orientovanú diagnostiku, poskytuje informácie kmeňovej 

škole o možnej miere zaťaženia žiaka a o zmenách v jeho školskej výkonnosti vplyvom 

choroby a následnej liečby, poradenstvo pre rodičov, deti a výchovných poradcov 

o možnostiach  ďalšieho vzdelávania vzhľadom na prípadný zmenený zdravotný stav dieťaťa 

s dlhodobými alebo s trvalými následkami. 

 

6. Zabezpečuje školopovinným deťom rozvíjať tvorivé aktivity mimo vyučovania 

prostredníctvom činností v školskom klube detí (príprava na vyučovanie, odpočinková a 

rekreačná činnosť, esteticko-výchovná, pracovno-technická, etická výchova a spoločensko-

vedná, prírodovedná  a športová záujmová činnosť), ktoré pomáhajú dieťaťu odpútať sa od 

myšlienok na chorobu, na odlúčenosť od domáceho prostredia a prípadné bolestivé liečebné 

procedúry. 

Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti 

vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch vzhľadom na ich diagnózu Výchovno-

vzdelávacia činnosť bude smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby sa 

naučili žiť so svojim zdravotným postihnutím aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, 

rýchlo a účinne riešiť problémy. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich 

schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. 

Dôraz kladieme na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania 

a sebahodnotenia. 

 



2.  Profil absolventa 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení  tým, že je školou fluktuačného charakteru 

a nevydáva vysvedčenie, nemôže stanoviť profil absolventa, navštevujúceho klasickú 

základnú školu. Absolventmi našej školy sú žiaci, ktorí počas hospitalizácie boli vzdelávaní 

špeciálnymi pedagógmi a po určitej dobe sa vrátili do svojej kmeňovej školy. Našou snahou 

je, aby náš absolvent - žiak , odchádzajúci späť do kmeňovej školy: 

• Vedel nadviazať na učivo kmeňovej školy 

• Akceptoval svoj zdravotný handicap a vedel s ním žiť 

• Bol schopný kriticky a tvorivo myslieť 

• V prípade potreby (z dôvodu zdravotného stavu)  sa do našej školy rád vrátil 

 

3. Stratégie vyučovania 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ hlavne na zdravotný stav dieťaťa, 

na jeho psychickú pohodu, na  usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti 

žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba 

metód závisí od prostredia ,kde sa dieťa vyučuje – na lôžku, na izbe, v triede- na obsahu 

učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho 

vybavenia. 

 

Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť budeme využívať: 

 

Motivačné metódy: 

- motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia) 

- motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

- motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

 

 Expozičné metódy budeme uplatňovať pri vytváraní nových poznatkov 

a zručností: 

- rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

- vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), - rozhovor (verbálna 



komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných 

a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie 

javov, rozhodovanie) 

. 

Problémové metódy: 

- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení 

a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení), 

. 

Aktivizujúce metódy, sú dôležité pre realizáciu cieľov: 

- diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za 

účelom riešenia daného problému) 

- didaktické hry (seba realizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti ) 

témach zo života. Typické autentické rozhovory. 

 

Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania: 

- opakovanie a precvičovanie (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím 

hry AZ kvíz, domáce úlohy....) 

 
 
 

I.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 
 

Formy , prostriedky  a spôsob vnútroškolskej kontroly: 

 
Hodnotenie zamestnancov sa zakladá na bodovom hodnotení. Body sa prideľujú na základe: 
 

� Priamej hospitačnej činnosti na vyučovacích hodinách, plnenia cieľov v jednotlivých 

predmetoch, využívanie IKT vo vyučovacom procese, využívanie aktivizujúcich metód 

a foriem práce, prípravy na výchovno –vzdelávací proces 

� Rozhovoru 

� Priebežných výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (výsledky testov, súťaže,...) 

� Hodnotenia pedagogických zamestnancov zo strany iných subjektov (zdravotnícki 

zamestnanci...) 



� Vzájomných hodnoteni učiteľov (to si vyžaduje vzájomné hospitácie, otvorené hodiny) 

� Hodnotenia učiteľov žiakmi 

� Kontroly plnenia učebných osnov jednotlivých predmetov. 

� Starostlivosti  o dlhodobo hospitalizované detí – kontakt s kmeňovou školou 

� Kontroly pedagogickej dokumentácie (úroveň jej vedenia, vecnosť a správnosť 

zápisov). 

� Aktívnej účasti na zasadnutiach metodických združení a PK 

� Kontroly interiéru školy, estetickej úpravy tried  

� Kontroly dodržiavania zásad BOZP a PO. 

 

 
Ciele vnútroškolskej kontroly: 
 

� Vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie plynulého a kvalitného 

� výchovno–vzdelávacieho procesu. 

� Hodnotiť výchovno–vzdelávací proces formou plánovaných a operatívnych 

hospitácií. 

� Zisťovať/zabezpečovať objektívnosť hodnotenia a klasifikácie žiakov 

a diferencovaný prístup. 

� Zisťovať/zabezpečovať dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov a objektívnosť hodnotenia. 

� Zisťovať/zabezpečovať dodržiavanie učebných osnov, vzdelávacích 

štandardov, časovo – tematických plánov. 

� Delegovanie kompetencií na pedagógov, práca metodických orgánov a PK 

( funkčnosť, efektivita). 

� Prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov. 

� Dodržiavanie pracovnej disciplíny – poriadkov (organizačného, pracovného, 

vnútorného, rokovacieho).. 

� Správne vedenie pedagogickej dokumentácie. 

� Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienických opatrení 

� (vedenie dokumentácie, frekvencia úrazov a ich hlavné príčiny, prijaté 

opatrenia a kontrola ich plnenia). 

 



Oblasti hodnotenia školy: 

Kritérium 

Veľmi 

silné Silné Priemerné Slabé 

Veľmi 

slabé 

Predmetová odbornosť učiteľov /         

Motivácia učiteľov vzdelávať sa  /    

Kreativita učiteľov a žiakov   /   

Ochota spolupracovať  /    

Fluktuácia učiteľov CJ /     

Atraktívnosť edukačnej ponuky    /  

Alternatívne vyučovacie metódy   /   

Využívanie IKT na vyučovaní  /    

Krúžková činnosť    /     

Priestorové podmienky /         

IKT vybavenie /         

Materiálno – technické vybavenie  /       

Školský klub detí /     

Prístup na internet /     

Vybavenosť a využívanie školskej (ústavnej)knižnice   /    

Úspechy žiakov v súťažiach /      

Hodnotenie školy okolím  /       

Bezbariérový prístup /     

   -    ľudský potenciál  
   -    pedagogický proces   
   -    materiálne vybavenie 
   -    ostatné faktory 



Z uvedenej analýzy vyplýva, že ľudský potenciál patrí medzi silné stránky školy tak, ako 

i jej materiálne vybavenie. Rezervy sa ukázali v samotnom vyučovacom procese, ako je 

atraktívnosť edukačnej ponuky, či ponuka alternatívnych vyučovacích metód. Práve ochotu 

spolupracovať, motiváciu učiteľov vzdelávať sa, ich odbornosť a v neposlednom rade i dobré 

materiálno – technické vybavenie školy by sme v ďalšej stratégii školy chceli využiť na 

posilnenie kvality samotného vyučovacieho procesu. 

 
 

II. Školský učebný plán 
 
 

Učebný plán Školského vzdelávacieho programu pre primárne a nižšie sekundárne 

vzdelávanie vychádza z rámcových učebných plánov Štátneho vzdelávacieho programu 1. 

a 2. stupňa základnej školy ISCED 1 a ISCED 2 pre základné školy pri zdravotníckych 

zariadeniach – D variant. V týchto plánoch sú stanovené minimálne časové dotácie. 

V našom učebnom pláne sme tieto dotácie plne rešpektovali a navyše doplnili voliteľnými 

predmetmi, resp. posilnili sme predmety podľa zamerania nášho vzdelávacieho programu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISCED 1, ISCED 2 

Rámcový učebný plán pre základné školy pri zdravotníckych zariadeniach – variant D 

 

Štátny vzdelávací program 

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet/ročník  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

 

Jazyk 
a komunikácia 

slovenský jazyk a  
literatúra  

8 6 6 6 5 4 4 5 5 49 

prvý cudzí jazyk   3 3 3 2 2,5 2,5 2,5 18,5 

druhý cudzí jazyk       1 1 1 1 4 

           71,5 

Príroda 
a spoločnosť  

prírodoveda 1 1 1 1      4 

vlastiveda   1 1 1      3 

           7 

Človek a príroda fyzika      1 1 1 1 4 

chémia      0,5 0,5 1 1,5 3,5 

biológia      1 1 1 1 1 5 

           12,5 

Človek 
a spoločnosť 

dejepis     1 1 1 1 1 5 

geografia      1 1 1 1 1 5 

občianska náuka      1 1 1 0,5 0,5 4 

           14 

Človek a hodnoty   etická výchova 
/náboženská 
výchova   

          

            

Matematika  a 
práca 
s informáciami 

matematika 4 4 3 3 3,5 4 3,5 4 4 33 

informatika     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

informatická 
výchova  

1 1 1      3 



           38,5 

Človek a  svet 
práce  

pracovné 
vyučovanie  

   
1 

     
1 

svet práce             

technika           

           1 

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1   7 

hudobná výchova  1 1 1 1 1 1 1   7 

výchova umením        0,5 0,5 1 

           15 

Zdravie a pohyb  telesná a športová 
výchova /zdravotná 
telesná výchova/ 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 14 

           14 

Spolu povinná 
časť 

 17 17 19 20 20 20 20 20 20 173 

Voliteľné hodiny  3 3 1        

Spolu : povinná   

časť + voliteľné  

hodiny  

 

 

 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 180 

 

Voliteľné predmety:  

 

1. ročník:   - cudzí jazyk 

                   -  informatická výchova 

                   -  výtvarná výchova     



Školský učebný plán: 

I. stupeň – 1. ročník  

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín- 

povinná časť 

Počet hodín- 

voliteľné predmety 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a  

literatúra 

8  

Cudzí jazyk  1 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda 1  

Matematika a práca 

S informáciami 

Matematika 4  

Informatická 

výchova 

 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 

Hudobná výchova 1  

Zdravie a pohyb Zdravotná telesná 

výchova 

2  

SPOLU:  17 3 

 

 



Cudzí jazyk- prispôsobujeme podľa toho, s akým jazykom prichádza žiak do našej    

školy. V  učebnom pláne vyčleňujeme 1 vyučovaciu hodinu  v rámci  ŠVP. 

Výtvarná výchova – v každodennom živote sa žiaci najmä vo voľno časových 

aktivitách venujú výtvarnému zobrazovaniu každodennej skutočnosti. Tento predmet sme 

posilnili aj z toho dôvodu, že povinná 1 hodinová časová dotácia tohto predmetu nestačila na 

splnenie našich cieľov – realizácie výstav detských prác s cielenou tematikou. 

Predmet rozvíja osobnosť žiaka, jeho cítenie, vnímanie , intuíciu, fantáziu. Plynulo nadväzuje na 

prirodzený záujem žiaka o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv. Napomáha tým aj k adaptácii 

dieťaťa na nové prostredie, kolektív v triede... 

Náplň, úlohy a ciele predmetu sú obsahom učebného plánu pre predmet Výtvarná výchova. 

Informatická výchova – zaradili sme tento predmet už od prvého ročníka, 

nakoľko do našej školy prichádzajú žiaci z kmeňových škôl s týmto predmetom. 

Pri výbere voliteľných predmetov sme vychádzali aj z požiadaviek kmeňových škôl.           

          

Začlenenie prierezových tém 

Prierezové témy (napr. zdravotná výchova, dopravná výchova, environmentálne 

výchova, multikultúrna výchova, ochrana človeka a zdravia, mediálna výchova, osobnostný 

a sociálny rozvoj a pod.) sú začlenené podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných 

osnovách jednotlivých predmetov v daných vzdelávacích oblastiach. Vzdelávacie oblasti majú 

nadpredmetový charakter. 

Prierezová téma Výtvarná výchova je začlenená hlavne v rámci primárneho 

vzdelávania, a to vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra v predmete Výtvarná výchova 

posilnením o 1 vyučovaciu hodinu. V rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania sme posilnili 

vyučovanie cudzieho jazyka  a informatickej výchovy v 1. ročníku podľa požiadaviek žiakov 

z kmeňových škôl. 

Na II. Stupni ZŠ vyučujeme predmety podľa rámcového učebného plánu pre základné školy 

pri zdravotníckych zariadeniach – variant D. V piatom ročníku sa vyučujú len povinné 

predmety. 



 

Učebné osnovy 

Obsahujú: 

1.    Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania 

2.    Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové vychádzajú z kľúčových kompetencií 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy 

a prepojenie s inými predmetmi. 

4. Požiadavky na výstup 

5. Metódy a formy práce - stratégie vyučovania. 

6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, 

odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod. 

7. Hodnotenie predmetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISCED 0 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PLÁN PRE MATERSKÚ ŠKOLU 

 

Názov školského vzdelávacieho programu „ŠROBÁRIK“ , bude objavovať 

a poznávať ríšu zdravia, ríšu prírody (Vysoké Tatry) plnú farieb, tónov, pokoja a zdravého 

spôsobu života. 

 

 Budeme podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti, utvárať 

predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravovať na život v spoločnosti v súlade 

s individuálnymi a vekovými osobnosťami detí. 

 

 Rôznymi edukačnými aktivitami sa budeme snažiť pomôcť prekonať strach 

z neznámeho a spríjemniť im liečebný  pobyt v našom zariadení. Dôležitá je schopnosť 

flexibilného reagovania na konkrétne potreby hospitalizovaného dieťaťa. Výchova 

a vzdelávanie v našej MŠ stavia na individuálnej a skupinovej práce. Školský vzdelávací 

program je rozpracovaný do desiatich obsahových celkov, ktoré si na základe aktuálnych 

rozvojových možností detí konkretizujú obsah výchovy a vzdelávania v týždenných plánoch 

výchovno-vzdelávacej činnosti v jednotlivých triedach. 

 

 Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania detí je rozpracovaný v tematických 

okruhoch : JA SOM, ĽUDIA, PRÍRODA a KULTÚRA. Každý tematický okruh zahŕňa tri 

vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa a to perceptuálno-motorickú, kognitívnu 

a sociálno-emocionálnu. Vzdelávacie oblasti v sebe zároveň v rôznej miere zahŕňajú 

pohybovú, zdravotnú, poznávaciu, matematicko-logickú, jazykovú, komunikatívnu, etickú, 

vlasteneckú, dopravnú, informačnú, hudobnú, výtvarnú, literárnu, pracovnú, 

environmentálnu, mediálnu výchovu a výchovu k tvorivosti a oblasť rozvoja predčitateľskej 

gramotnosti a gramotnosti vo všeobecnosti. 

 

V tematickom okruhu „JA SOM“ : 



 - budeme rozvíjať osobnostné kompetencie a kognitívne vnímanie života dieťaťa 

(telesný, duševný, duchovný, sociálny a emocionálny život), 

 - pestovať zdravý životný štýl a formovať vzťah detí k vlastnému zdraviu, 

 - vytvárať vhodné možnosti a príležitosti pre zdraviu prospešné pohybové aktivity 

a tým predchádzať nesprávnej životospráve. 

 

V tematickom okruhu „ĽUDIA“ : 

 - budeme rozvíjať sociálne skúsenosti a vzťahy ku spoločenstvu ľudí, 

 - pripravovať deti na život v spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, 

tolerancie, priateľstva medzi národnostnými a etnickými skupinami. 

 

V tematickom okruhu „PRÍRODA“ : 

 - budeme učiť deti chápať prírodu všetkými zmyslami, aby spájali podnety zrakom, 

sluchom i hmatom do tvaru farieb a línii, 

 - formovať začiatky ekologickej kultúry, vytvárať u detí pohľad na svet prírody 

a vzťahu k prírode, vytvárať základy svetonázoru a získavať základné vedomosti o Zemi 

a vesmíre, 

 - prehlbovať environmentálne vedomie a cítenie detí na problémy prírody a celej 

Zeme. 

 

V tematickom okruhu „KULTÚRA“ : 

 - budeme ovplyvňovať u detí spoločensky žiaduce správanie, postoje a hodnotenie 

orientácie dieťaťa nielen na časť detstva, ale aj na život v spoločnosti, 

 - rozvíjať vnímanie a uplatňovanie hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry, 

 - vytvárať dobré predpoklady pre duchovný rast dieťaťa a jeho duševnú rovnováhu. 

 

 



STRATEGICKO – EDUKAČNÝ PLÁN 

 

SEPTEMBER – Šrobárik  otvára zdravú školu 

Týždeň Tém. okruh Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

IX/1 Ja som 
Doma a v MŠ Predstaviť sa menom, priezviskom 

 

IX/2 Ja som 
Doma a v MŠ Orientovať sa v tesnej blízkosti  

domova a MŠ 

IX/3 Ľudia 

Bez práce nie sú  

koláče 

Pochopiť význam práce na  základe 

rozmanitých pracovných činnosti 

(zdravotnícky personál) 

IX/4 Príroda 
Vitamíny, zdravie,  

prevencia 

Poznať, rozlíšiť a triediť zdravé 

potraviny 

 

 

OKTÓBER – Šrobárik hravo – zdravo  

Týždeň Tém. okruh Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

X/1 Príroda 
Tajomstvo farebných 

listov 

Rozlíšiť podľa typických znakov ročné 

obdobie 

X/2 Príroda 
Zelenina plná  

vitamínov 

Triediť zeleninu podľa výskytu 

a významu 

X/3 Ja som Športom k zdraviu Dodržiavať zásady ochrany zdravia 

X/4 Príroda Farby jesene Priradiť, rozoznať a pomenovať  



farby na obklopujúcich reáliách 

X/5 Ľudia 

Šarkan letí Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť 

a určiť niektoré rovinné geometrické 

tvary 

 

 

NOVEMBER – Šrobárik vo Vysokých Tatrách 

Týždeň Tém. okruh Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

XI/1 Ja som 
Ľudské telo,  

starostlivosť o zdravie 

Časti tela, odievanie, životospráva 

XI/2 Príroda 
Počasie na jeseň Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné 

javy ovplyvnené počasím 

XI/3 Ľudia 
Cesta nie je ihrisko Poznať, rozlíšiť, prirovnávať, triediť 

dopravné prostriedky 

XI/4 Príroda 

Lesné zvieratá sa 

pripravujú na zimu 

Porovnávať, rozlišovať a určiť  

na základe priameho alebo  

sprostredkovaného pozorovania 

lesné zvieratá 

 

 

 

 

 

 



DECEMBER – Vianoce v Šrobáriku 

Týždeň Tém. okruh Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

XII/1 Kultúra 
Strýčko Mikuláš Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv 

Mikuláša 

XII/2 Príroda 
Zimná krása Tatier Zvládnuť turistickú vychádzku 

do blízkeho prírodného prostredia 

XII/3 Kultúra 

Vianoce – sviatky 

pokoja a mieru 

Vyjadriť rôznymi umeleckými 

výrazovými prostriedkami pocity, 

dojmy a zážitky z Vianoc 

 

 

 

JANUÁR – Šrobárikov nový rok v Tatrách 

Týždeň Tém. okruh Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

I/1 Príroda 
Časové vzťahy – ráno 

obed, večer, noc  

Rozlíšiť časové vzťahy 

 

I/2 Ja som 
Naša zimná  

olympiáda 

Zaujať adekvátne postoje k pohybu 

a športovým aktivitám 

I/3 Kultúra 
Dni v týždni, mesiace, 

pojem roka 

Orientovať sa v časových vzťahoch 

jedného dňa, týždňa a roka 

I/4 Kultúra 
Miesto kde bývam 

kde sa liečim 

Vymenovať niektoré názvy ďalších 

miest 

 

 



FEBRUÁR – Šrobárikov farebný karneval 

Týždeň Tém. okruh Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

II/1 Kultúra 

Čas karnevalov, 

Fašiangy 

Zapojiť sa aktívne do prípravy 

spoločenskej udalosti, vrátane 

udržiavania ľudových tradícii 

II/2 Príroda 

Hviezdy a planéty, 

vesmír očami detí 

Vyjadriť rôznymi výrazovými 

prostriedkami predstavy o mesiaci, 

hviezdach a vesmíre 

II/3 Ľudia 
Farbičky – čarbičky – 

farby 

Priradiť, rozoznať a pomenovať 

farby na obklopujúcich reáliách 

II/4 Kultúra 

Čo je z čoho Vnímať a rozoznať, že hračky 

a predmety sú z rôzneho materiálu, 

ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu, 

veľkosť 

 

MAREC – Šrobárik pracuje s po čítačom 

Týždeň Tém. okruh Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

III/1 Kultúra 
Máme radi knihy Prejaviť záujem o knihy, písmena, 

číslice 

III/2 Ja som 

Komunikačné média – 

PC, TV, CD, rozhlas, 

internet, mobil,  

bábkové divadlo 

Zvládnuť na základe nápodoby 

a slovných inštrukcii dospelého, 

na elementárnej úrovni prácu s PC. 

Pracovať s detskými edukačnými  



programami 

III/3 Príroda 
Prebúdzanie jari Rozlíšiť podľa typických znakov ročné 

obdobia 

III/4 Príroda 

Domáce zvieratá 

a ich mláďatá 

Poznať, rozlíšiť a určiť na základe 

sprostredkovaného pozorovania 

niektoré domáce zvieratá 

 

 

APRÍL – Malý prírodovedec Šrobárik 

Týždeň Tém. okruh Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

IV/1 Príroda 
Flóra Vysokých Tatier Poznať, opísať a rozlíšiť niektoré 

kvety Vysokých Tatier 

IV/2 Kultúra 

Veľká noc Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv 

sviatkov, vrátane dodržiavania 

ľudových tradícii 

IV/3 Príroda 

Mesiac lesov,  

chránené stromy, 

zvieratá, Vys. Tatier 

Prejaviť vzťah a ochranárske postoje 

k prírodnému prostrediu 

IV/4 Príroda 
Rastliny Vysokých 

Tatier 

Zvládnuť turistickú vychádzku 

do blízkeho prírodného okolia 

 

 

 

 



MÁJ – Šrobárik objavuje svet okolo seba 

Týždeň Tém. okruh Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

V/1 Príroda 
Záhradné a lúčne 

kvety 

Vedieť ich triediť podľa výskytu 

a významu 

V/2 Príroda 

Život pri vode, vodné 

živočíchy a rastliny 

tatranských plies, 

kolobeh vody  

v prírode 

Zaujať pozitívne postoje k zvieracej 

ríši 

V/3 Kultúra 
Deň matiek Zaujať pozitívne a empatické postoje 

k matke a pripraviť darček 

V/4 Ja som 

Bol raz jeden život,  

klbko predstáv  

o svojom živote, čo 

potrebuje bábätko 

Zaujať postoj k členom rodiny 

vrátane novonarodeného člena 

a vyjadriť ho 

 

 

JÚN – Vševedko Šrobárik 

Týždeň Tém. okruh Obsahové štandardy Výkonové štandardy (špecifické ciele) 

VI/1 Kultúra 
Týždeň detskej  

radosti – MDD 

Zapojiť sa do prípravy osláv MDD 

a aktívne sa zúčastniť 

VI/2 Príroda Zvieratá v ZOO Poznať a rozlíšiť exotické zvieratá 

VI/3 Príroda Chrobáčiky na lúke Zaujať pozitívne postoje k zvieracej 



ríši 

VI/4 Ja som 
Bezpečné leto Dodržiavať zásady ochrany zdravia 

(pomocou dospelých) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školský výchovný program 

 

Školský klub detí



                Ciele a poslanie výchovy v školskom klube detí. 

 

                    Školský klub detí je školské zariadenie výchovy mimo vyučovania. Nie je pokračovaním 

vyučovania – deťom zabezpečuje odpočinok, rekreáciu, ale i zaujímavé využitie voľného času. Deti sa 

v školskom klube detí učia žiť v kolektíve, spolupracovať a tolerovať individualitu ostatných. 

 

                                            Ciele a úlohy. 

  V záujme ochrany detí zabezpečovať dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa, Dohovoru 

o právach dieťaťa v školách a školských zariadeniach. 

                   Priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa a v prípade oprávneného podozrenia 

z fyzického, alebo psychického týrania, šikanovania, alebo v prípade účasti žiaka na šikanovaní, 

spolupracovať so zdravotníckym personálom detskej liečebne. 

                   Podieľať sa na realizácii úloh Národného programu boja proti drogám, spolupracovať 

s koordinátorom na školu. 

                   Vo výchovno – vzdelávacom procese uplatňovať tvorivý prístup s využitím variabilných 

metód vrátane hier zameraných na aklimatizáciu dieťaťa. 

                   Výchovné pôsobenie zamerať na posilnenie citového vzťahu detí k rodine, škole a mestu. 

Oboznámiť ich s národnými piesňami, ľudovými zvykmi a tradíciami. 

                   V činnosti tvorivo využívať aktuálne námety z programu výchovno – vzdelávacej činnosti, 

časovo – tématické plány, časopis Vychovávateľ. 

                   Viesť deti k ochrane človeka a prírody. Aktívne sa zapájať do aktivít projektu školy 

podporujúcej zdravie. Podieľať sa na udržiavaní čistoty triedy, okolia školy. Venovať pozornosť 

environmentálnej výchove. 

                   Účinne a systematicky spolupracovať s triednym učiteľom. 

                   Plánovať vychádzky a exkurzie, obsahovo a organizačne dôsledne pripraviť. 

                   Dopĺňať materiálne vybavenie ŠKD 



                   V rámci ďalšieho vzdelávania vychovávateliek zúčastňovať sa kurzov a školení. 

                                    Výchovný plán práce. 

Školský klub detí je po obsahovej stránke zameraný na tieto činnosti : 

 

            - oddychovú, relaxačnú a rekreačnú činnosť              / uskutočňuje sa bezprostredne po   

                                                                                                   vyučovaní, má pokojný charak- 

                                                                                                   ter / 

                                                                                                                                                                                                            

            - záujmovú činnosť                                                     / pomáha uspokojovať a rozvíjať 

                                                                                                  mimoriadne schopnosti, talent, 

                                                                                                  nadanie detí podľa záujmov / 

 

            - príprava na vyučovanie                                            / umožňuje hravou formou, najmä 

                                                                                                  pomocou didaktických hier pre- 

                                                                                                  cvičiť vedomosti nadobudnuté  

                                                                                                  na vyučovaní, viesť deti k zod- 

                                                                                                  povednosti a samostatnosti pri 

                                                                                                  príprave na vyučovanie / 

A.  Odpočinková a relaxačná činnosť 

      Viesť deti k takému spôsobu odpočinku a regenerácii síl, ktoré zodpovedajú odstráneniu únavy 

a orientujú deti na rozmanité druhy činnosti podľa ich individuálnych záujmov       a schopností. 

Využívať také formy a metódy práce, aby žiaci mali pocit slobody. Dbať na 

      pravidelný pobyt detí na čerstvom vzduchu. Aktualizovať činnosť zaraďovaním relaxačných 

cvičení. Počas liečebného pobytu využívať blízke okolie na prírodovedné a tematické vychádzky. 



B.  Záujmová činnosť 

1. Spoločensko – vedná záujmová činnosť 
- viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu 

- poznať vznik a históriu Smokovcov       

            - prejavovať ohľaduplnosť                                                                                      

            - pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd                                                          

            - vedieť vyjadriť svoj názor 

            - vedieť vypočuť opačný názor 

            - kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa  

            - vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty 

            - poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať 

      

      2.   Pracovno – technická záujmová činnosť     

            - viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spo- 

               ločenských výsledkov práce  

            - vedieť spolupracovať so skupinou 

            - rozvíjať základy manuálnych a technických zručností 

            - získavať základy zručností potrebných pre praktický život 

      3.   Prírodovedná, environmentálna záujmová činnosť 

            - viesť žiakov k spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa  

               v ňom dejú, k vnímaniu pozorovaných javov ako časti komplexného celku prírody 

            - uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšie- 

               ho využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje 

            - oboznámiť deti s charakteristikou prírody vo Vysokých Tatrách – TANAP,  



               botanická záhrada v Tatranskej Lomnici 

            - zúčastniť sa premietania Horských filmov, Potápačskych filmov, besied s pracov- 

               níkmi TANAPu 

      4.   Esteticko – výchovná záujmová činnosť 

            - posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí 

            - rozvíjať základy vzťahu k umeniu 

            - rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností 

            - estetický vzťah k prostrediu 

            - návšteva kultúrnych podujatí 

      

      5.   Športová záujmová činnosť 

            - rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

            - pochopiť význam pravidelného pohybu v rámci svojich zdravotných možností 

            - dodržiavať základy zásad zdravej výživy a zdravého životného štýlu 

            - prehlbovať záujem o turistické aktivity – Hrebienok, Rainerová chata 

            - učiť deti vedieť si správne rozložiť sily pri zvýšenej námahe 

C.  Príprava na vyučovanie 

      Počas prípravy na vyučovanie zabezpečiť maximálne kľudné prostredie, bez rušivých  

      vplyvov.  

            - nadväzovanie na získané vedomosti z vyučovania a ich rozvíjanie 

            - didaktickými hrami cvičiť pozornosť a pamäť  

            - uplatňovať získané vedomosti 

 



 

Formy výchovno – vzdelávacej práce, v ktorých sa jednotlivé činnosti realizujú, sú veľmi rôznorodé 

a pestré. Najdôležitejšími a najbezpečnejšími formami výchovnej práce, ktoré sa  

v spojení s konkrétnymi činnosťami používajú sú napríklad : 

            - besedy 

            - vychádzky   

            - turistika v horskom prostredí 

            - účasť na kultúrnych podujatiach 

            - športové akcie 

            - výstavy prác 

            - návšteva múzea, knižnice 

            - ekologické hry 

 

Metódy výchovno – vzdelávacej práce : 

            - metóda vysvetľovania a presviedčania 

            - metóda cvičenia a navykania 

            - metóda individuálneho a kolektívneho posudzovania a hodnotenia vzťahov, správa- 

              nia a konania.  

 

 

 

 



 

 


