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Výber zo školského vzdelávacie programu  

(kompletné znenie je na dostupnom mieste v priestoroch školy) 

 
1. VŠEOBECNÁ  CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY 

1.1 Veľkosť školy  

 Praktická škola v Martine  je organizačnou zložkou Špeciálnej základnej školy v Martine. 

Je umiestnená na Ul. Mudroňovej 46, kde sa nachádza hlavná budova s riaditeľstvom školy.  

Poskytuje vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím 

v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje 

vzdelávanie v odbornom učilišti. Zároveň však ich stupeň mentálneho postihnutia                              

a pridruženého zdravotného postihnutia im umožňuje zvládnuť vzdelávací program Praktickej 

školy v Martine, vzhľadom k jej vnútorným podmienkam. 

Praktická škola v Martine začala poskytovať svoje vzdelávacie služby v školskom roku 

2001/2002. Vzdelávanie v nej zabezpečujeme v jednej, resp. dvoch triedach, podľa počtu 

prijatých žiakov.  

Vzhľadom k podmienkam a možnostiam školy pripravuje svojich absolventov                                    

na čo najsamostatnejší život v rodine a domácnosti.  

 
1.2 Charakteristika žiakov 

 Praktickú školu navštevujú absolventi špeciálnej základnej školy, prevažne                       

z Martina, ktorým stupeň postihnutia neumožnil vzdelávanie v odbornom učilišti. Od svojho    

vzniku sa v nej vzdelávajú absolventi vzdelávaní podľa variantu B a C. Nakoľko praktická škola 

nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, žiaci sú pripravovaní                         

na sebestačnejší život v rodine, spoločnosti a na sebaobslužné činnosti.  

Naši žiaci  sú pripravovaní na vykonávanie jednoduchých pracovných činností v domácnosti, 

prípravu jedál pod dohľadom inej osoby, pestovateľské  práce v  a sebaobslužné činnosti.   

Spádovú oblasť školy tvorí okres Martin.   

Praktickú školu navštevujú prevažne žiaci so stredným a ťažkým stupňom mentálneho 

postihnutia, skúsenosti máme aj so žiakmi s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami  s mentálnym postihnutím a so žiakmi s viacnásobným postihnutím, u ktorých sa 

kombinuje mentálne postihnutie s iným postihnutím.  

Časť žiakov navštevuje po skončení vyučovaniacentrum voľného času, ktoré vzniklo                             

pri špeciálnej základnej škole 1.septembra 2009. 

 

1.3 Charakteristika pedagogického zboru 

  
 Výchovno-vzdelávací  proces v praktickej škole zabezpečujú  stabilne 1-2 pedagógovia, 

ktorých počet závisí od počtu tried v danom školskom roku. Títo sú zároveň triednymi učiteľmi.  



Časť úväzku pravidelne odúča ďalší pedagóg, ktorý sa nemení, pokiaľ to umožňujú personálne 

možnosti. Stabilizovaním pedagogického personálu chceme docieliť zvyšovanie kvality 

poskytovaných služieb v praktickej škole a v neposlednom rade aj špecializovanie sa úzkej časti 

pedagógov  na vzdelávací proces v praktickej škole. 

Pedagógovia praktickej školy úzko spolupracujú s pedagógmi špeciálnej základnej školy, 

výchovným poradcom i ostatnými koordinátormi. Umožňuje to umiestnenie tried praktickej školy 

v priestoroch špeciálnej základnej školy. 

Podľa potreby majú možnosť využívať služby psychológa a špeciálnych pedagógov, ktorí sú 

odbornými zamestnancami centra špeciálno-pedagogického poradenstva.  

 

1.4 Organizácia prijímacieho konania  
 
 Žiaci sú do praktickej školy prijímaní na základe záujmu rodičov a žiakov. Uchádzač 

alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podá do 10. apríla prihlášku riaditeľovi 

špeciálnej základnej školy, ktorú navštevuje. K prihláške pripojí vyjadrenie všeobecného lekára              

o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. Pred prijatím žiaka do školy 

uskutočňujeme stretnutie vedenia a výchovného poradcu so zákonnými zástupcami žiakov,      

na ktorom sú informovaní  o jeho ďalších vzdelávacích možnostiach  

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

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

povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu                       

v odbornom učilišti. Zároveň však ich stupeň mentálneho postihnutia a pridruženého 

zdravotného postihnutia im umožňuje zvládnuť vzdelávací program Praktickej školy v Martine, 

vzhľadom k jej vnútorným podmienkam.  

 Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí 

občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov             

a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole 

Riaditeľ praktickej školy po prerokovaní v pedagogickej rade určí do 31.marca formu prijímacej 

skúšky resp. kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti. 

O prijatí uchádzača do praktickej školy rozhodne riaditeľ na základe výsledkov prijímacieho 

konania. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi  termín, miesto a spôsob zápisu           

na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Praktická  škola vykoná zápis prijatých 

uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí do praktickej školy na základe 

zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola; základná škola vydá uchádzačovi 

o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá praktická škola, 

na ktorú sa uchádzač zapíše.  Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač 

prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné. 

 

 



1.5 Dlhodobé projekty  
  
 Škola zatiaľ realizuje samostatne  jeden dlhodobý projekt, žiaci sú však zapájaní                 

do všetkých dlhodobých projektov špeciálnej základnej školy. 

Projekt „Pomôž mi a dokážem to sám“  

-projekt integrovaných aktivít mladých ľudí s mentálnym postihnutím a intaktnej mládeže.  

Je zameraný na spoluprácu dvoch skupín žiakov. Jednu skupinu tvoria  študenti  Gymnázia           

na Ul. J. Lettricha v Martine a druhú žiaci Praktickej školy v Martine. 

Ciele projektu:  - integrácia mladých ľudí s mentálnym postihnutím 

   - zvyšovanie povedomia verejnosti o ľuďoch s mentálnym postihnutím 

   - rozvoj zručností súvisiacich s uplatnením sa v reálnom živote 
      (tolerancia,komunikácia, spolupráca,pomoc, občianstvo) . 

 
Projekt realizujeme v dvojročných cykloch, s pravidelnou finančnou dotáciou mesta Martin.   

  
 
1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

  
 Spolupráca s rodičmi je zabezpečovaná formou pravidelných triednych a individuálnych 

stretnutí  so zákonnými zástupcami žiakov, ktoré organizujú triedni učitelia, výchovný poradca, 

vedenie školy a slúžia k informovaniu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov. 

Triedni učitelia sú v dennom kontakte s rodičmi  prevažnej väčšiny  žiakov, pretože ich   

sprevádzajú do školy. 

Keďže  spolupráca s rodičmi je viac než uspokojivá, tešia sa obľube aj vzájomné spoločné 

podujatia žiakov a rodičov – stretnutia v čase Vianoc, ku Dňu Matiek, tvorivé dielne s rodičmi.  

Spoluprácu má škola rozvinutú s  8-ročným Gymnáziom Jozefa Lettricha v Martine, Združením 

na pomoc ľuďom  s mentálnym postihnutím v Martine, Okresnou knižnicou v Martine, 

Turčianskou galériou. 

 

Radu školy tvorí 11 členov, z toho 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,                       

1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 4 zvolení zástupcovia rodičov a 4 

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Rada školy zasadá spravidla 4-krát do roka. 

Úzko spolupracujeme s občianskym združením Rotary klub v Martine, s ktorým máme 

podpísanú dohodu o humanitnej pomoci a každoročne finančne podporujú rôzne projekty školy.  

 

1.7 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
  
 Škola je umiestnená v centre mesta, v hlavnej budove Špeciálnej základnej školy  

v Martine, kde sú situované triedy 1.-3.ročníka. Žiaci sa spravidla učia v ročníkových 

oddeleniach a na vyučovací proces využívajú podľa potreby aj odborné učebne špeciálnej 

základnej školy. 



Súčasťou hlavnej budovy, kde sa praktická škola nachádza, je novovybudovaný bezbariérový 

prístup, učebňa etickej výchovy, počítačová učebňa, učebňa hudobnej výchovy, knižnica, 

kuchynka, školské dielne na prácu s drevom a kovom, tkáčska dielňa, učebňa na šitie, 

telocvičňa, cvičebňa, zborovňa, miestnosť poradenského centra, výchovného poradcu, 

školského klubu, kancelárie pre administratívnych zamestnancov. Chodba na 3. poschodí je 

upravená na školské súťaže a filmovú projekciu. Za hlavnou budovou je školský pozemok. Žiaci 

a zamestnanci sa stravujú v školskej jedálni Obchodnej akadémie  v Martine, ktorá sa nachádza 

na prízemí hlavnej budovy. 

Triedy praktickej  školy sú zariadené novým, výškovo nastaviteľným žiackym nábytkom. 

Materiálne vybavenie školy je každoročne dopĺňané o nové učebné pomôcky. Nemalý podiel             

na aktivitách školy a modernizácii školského prostredia majú sponzori školy. 

 
1.8 Škola ako životný priestor 

 Estetizácia školského prostredia je dlhodobo silnou stránkou našej školy. Spoločné 

priestory sú vyzdobené rôznymi dekoráciami, prácami žiakov.  Príjemné prostredie týchto 

priestorov dotvárajú živé kvety. Vytvorený je taktiež priestor pre aktuálne informácie o aktivitách 

školy.  Všetky priestory školy sú funkčne využité. 

Neustála estetizácia školských priestorov, na ktorej sa podieľajú všetci pedagogickí zamestnanci 

smeruje k udržiavaniu priaznivej klímy v škole. 

 

1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

Bezpečnosť je pevnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, teoretického 

vyučovania a praktickej prípravy .  

► Poučenie o BOZP – pre žiakov uskutočňujú triedni učitelia každoročne na začiatku školského 

roka, na úvodných hodinách predmetov, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť na bezpečnosť, 

pred exkurziami, výletmi.  

Pri prácach, ktoré si vyžadujú priamy dozor – príprava jedál v školskej kuchynke, práce                   

na školskom pozemku – vyučujúci musí obsiahnuť všetky pracovné miesta žiakov tak, aby 

mohol bezprostredne zasiahnuť. 

► Pre pedagogických i nepedagogických pracovníkov sa uskutočňuje v mesiaci august 

pravidelné preškolenie z oblasti BOZP a POP v dvojročných cykloch. 

► Pre novoprijatých zamestnancov  sa uskutočňujú vstupné školenia. 

   Školenia pre zamestnancov zabezpečuje technik BOZP. 

► Aktualizácia školského poriadku sa každoročne uskutočňuje na začiatku šk. roka i priebežne 

po zistení jeho nedostatkov. 

V dielňach, kuchynke, telocvični a cvičebni sú na viditeľnom mieste umiestnené interné zásady 

bezpečnosti, na chodbách  sú vyznačené trasy únikového východu. 



► Akcie mimo budovy školy sa so žiakmi uskutočňujú len po písomnom informovanom súhlase 

zákonných zástupcov žiaka. 

► Podľa plánu revízií sa pravidelne uskutočňujú všetky revízie a porevízne opravy. 

V učebnom procese sme v rámci prevencie a bezpečného správania sa na cestách zaradili              

do jednotlivých predmetov prierezovú tému: Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti  

v cestnej premávke. 

Škola spĺňa kritériá bezpečného a zdraviu vyhovujúceho pracoviska.  

 
 

2. CHARAKTERISTIKA  ŠKOLSKÉHO  VZDELÁVACIEHO  PROGRAMU 
 
2.1 Pedagogický princíp školy 

 
 Ciele výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe vychádzajú 

z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní, Štátnom vzdelávacom programe, 

analýzy vlastnej práce, dosiahnutých výsledkov a doterajšieho zamerania. 

Chceme pokračovať v upevňovaní tradícií školy a zároveň modernizácii výchovno-

vzdelávacieho procesu s cieľom zvyšovania kvality školských služieb.  

 Škola má víziu byť otvoreným špecializovaným školským pracoviskom 

 pre napĺňanie špeciálnych potrieb detí a žiakov s mentálnym postihnutím 

 odborným poradenským pracoviskom pre rodičov žiakov, odbornú i laickú verejnosť 

Nositeľom zmien bude pedagogický zbor za predpokladanej podpory rodičov a verejnosti. 

 
Stupeň vzdelania: ISCED 2C – nižšie stredné  odborné vzdelanie, ktoré je súčasťou 

základného vzdelania. 

  
 

2.3  Profil  absolventa 
 Praktická škola je jedna z možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie 

žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov             

na život v rodine – na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach 

profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených 

pracoviskách.                                                                                                                       

 Profilujúcim predmetom Praktickej školy v Martine sú domáce práce a údržba 

domácnosti, voliteľnými predmetmi sú pomocné práce v kuchyni a pestovateľské práce. 

Absolventi získavajú po skončení  vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy so zameraním         

na domáce práce a údržbu domácnosti (orientácia na samostatné chránené bývanie). 

 

2.3.1   Ciele výchovy a vzdelávania 

Škola má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli čo 

najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom 



pracovisku. Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov prevažne so stredným a ťažkým stupňom 

mentálneho postihnutia, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami              

s mentálnym postihnutím a  s viacnásobným postihnutím, u ktorých sa kombinuje mentálne 

postihnutie s iným postihnutím  na život v rodine, na sebaobsluhu,  na rôzne jednoduché 

praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného 

predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej 

osoby. 

 

2.4 Pedagogické stratégie 

1. Prvoradým záujmom je zabezpečenie základných potrieb pre všetkých žiakov, ktorými  sú : 

  radosť,  spolupatričnosť,  úcta,  sloboda,  bezpečnosť. 

2.Dôraz kladieme na to, aby sa vo výchovno-vzdelávacom procese a každodennej činnosti školy 

stáli rešpektovanými hodnoty, ktoré naša škola uznáva:                                                          

láska, úcta, jedinečnosť, spolupráca, komunikácia. 

Naše ďalšie stratégie: 

3. Uplatňovať vo výchove nedirektívne prístupy so zameraním na kognitivizáciu, 

emocionalizáciu, motiváciu, socializáciu, autoreguláciu, kreativizáciu  

( osvojením, kultivovaním a rozvíjaním týchto oblastí). 

4. Vytvoriť pre žiakov podnetné školské prostredie v populačne prirodzenej komunite, kde sú 

zastúpení žiaci s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, s rôznymi osobnostnými                       

a vzdelávacími potrebami z rozličného rodinného prostredia. 

5. Uplatňovať individuálny prístup ku žiakom vzhľadom k ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím 

potrebám. 

6.Vypracovať podľa potrieb žiakov individuálny vzdelávací program.  

7. Realizovať mesačné komunitné stretnutia. 

8. Vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, jednaní a prežívaní životných 

situácií, rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy k ľuďom, svojmu prostrediu a prírode. 

9. Využívať projektové vyučovanie tematicky zamerané k získavaniu skúseností v praktických 

činnostiach, ktoré prinášajú žiakom radosť, uspokojenie, zážitky, podporovať ich psychický 

rozvoj žiadúcim smerom. 

10.Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu. Učiť ich aktívne rozvíjať a chrániť fyzické, duševné 

a sociálne zdravie a byť za ne zodpovedný. 

11. Viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, učiť ich žiť s ostatnými ľuďmi. 

12.Pomáhať  žiakom poznávať a rozvíjať svoje schopnosti a reálne možnosti. 

13.Zvýšiť  časovú dotáciu  na  výuku praktických činností  ( exkurzie, vyučovacie jednotky                

v rôznom prostredí súvisiacim s  preberanou témou, jednoduché projekty). 

14.Podporovať  vyučovanie pomocou didaktickej techniky. 



15. Využívať IKT vo vyučovaní.      

16. Podporovať skupinovú prácu, ktorá vedie žiakov k spolupráci a vzájomnej diskusii                                                           

 
Zabezpečíme : 

 Kvalifikovanú špeciálno-pedagogickú starostlivosť (individuálny prístup, rešpektovanie 

pomalého pracovného tempa, osobitostí žiakov).  

 V prípade nutnosti asistenta učiteľa. 

 Vzdelávanie žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím  v triedach                               

s viacnásobným postihnutím podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

 Vzdelávanie žiakov  s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami                   

s mentálnym postihnutím v triedach s viacnásobným postihnutím podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu. 

 Odborné služby psychológa a špeciálnych pedagógov v centre špeciálno-pedagogického 

poradenstva. 

 


