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Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) uvádza v rámci svojich výchovno-
vzdelávacích cieľov aj nové kurikulárne dokumenty – výchovné programy a vzdelávacie 
programy. 

Štátny výchovný program pre školský internát vymedzuje základné požiadavky štátu na 
poskytovanie výchovy a vzdelávania v školských internátoch.  

Výchovný program školského internátu OUI V. Gaňu (ďalej len „VP ŠI OUI VG“):   

  predstavuje štátom vymedzené ciele a obsah výchovy a vzdelávania v súlade            
s aktuálnymi požiadavkami na zabezpečenie komplexného rozvoja osobnosti žiaka    
s dôrazom na výchovnú činnosť,   

   zohľadňuje ciele a princípy výchovy vo voľnom čase, výchovy mimo vyučovania a 
neformálneho vzdelávania,  

   prispieva k ucelenému a vnútorne prepojenému systému vzdelávania a výchovy, čím 
prispieva k formovaniu osobnosti žiaka,  

   nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy a úzko spolupracuje s rodinou 
žiaka,  

   je kompatibilný s cieľmi stredného vzdelávania, ako aj s cieľmi  vzdelávacích oblastí 
a rešpektuje vekovú rôznorodosť žiakov ubytovaných v školskom internáte OUI        
V. Gaňu (ďalej len „ŠI OUI VG“),  

   zdôrazňuje neformálny a demokratický prístup vo výchovno-vzdelávacom procese 
umožňujúci zdieľanie osobných skúseností,  

   zohľadňuje potrebu pracovať s rozmanitosťou žiakov, ich rôznorodým potenciálom,  
talentom aj znevýhodnením,   

   je východiskom pre tvorbu metodických materiálov, ktoré môžu podporovať realizáciu 
VP ŠI OUI VG,  

   vytvára predpoklady na autonómne plánovanie a realizáciu výchovy a vzdelávania v 
školskom internáte,  

   vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov 
prostredníctvom výchovno-vzdelávacích aktivít, vychádza zo skutočnej úrovne 
záujmov a vytvára dostatočný priestor pre individuálny prístup a ich vlastné tempo 
činnosti,  

   vychádza z legislatívnych podmienok fungovania školských internátov a ich špecifík:  

- časová voľnosť (relatívnej neohraničenosti) dáva možnosti využitia rozmanitých 
foriem a metód práce,  

- činnosti je možné realizovať v rozmanitých priestoroch, čím môžu byť tieto činnosti 
dynamickejšie, flexibilnejšie a môžu viac podporovať tvorivosť žiakov.  

Výchovný program ŠI OUI VG je otvoreným procesom plánovania a realizácie výchovy 
a vyžaduje si rozhodovanie a praktické riešenie na úrovni štátu, školského internátu 
a výchovnej skupiny. 
 
 
 

Výchovný program - úvod 



Výchovný program  
Od tradičnej výchovy k neformálnemu vzdelávaniu 
 
Odborné učilište internátne Viliama Gaňu 
Banská Bystrica 2023 

6 

 
 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania vychádzajú zo školského zákona, štátneho 
výchovného programe pre školský internát a  z analýzy podmienok (materiálnych, 
technických, priestorových a personálnych) školského internátu OUI VG. 

Poslaním výchovy v ŠI OUI VG je poskytovanie všestrannej pomoci žiakom pri ich 
príprave na vyučovanie, formovanie aktívneho postoja žiakov k sebavzdelávaniu a 
sebavýchove, uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov. Súčasťou je rozvíjanie 
nadania, špecifických schopností a tvorivosti, aktívne využívanie voľného času, oddych 
a relaxácia.  

OUI VG spolu s internátom je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a 
širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. 

Cieľom VP ŠI OUI VG je rešpektovanie zásad pedagogiky a psychológie, vytvoriť 
systém a organizáciu výchovnej práce v internáte. Hlavnou zásadou je rešpektovanie 
zásad individuálnej odlišnosti žiaka. Ciele výchovy a vzdelávania sú:  

 rozvíjať spôsobilosti kľúčové pre život v 21. storočí v prepojení na ciele a profil 
absolventa vzdelávaného v odbornom učilišti,   

 formovať aktívny postoj žiakov k sebavzdelávaniu a sebavýchove,  

 rozvíjať spôsobilosti oceňovať voľný čas ako hodnotu, využívať ho zmysluplne a 
racionálne pre svoj rozvoj,  

 rozvíjať spôsobilosti plánovať a vyberať si vhodné činnosti k participácii, k rekreácii a 
relaxácii,  

 podporovať podnikavosť, iniciatívnosť, tvorivosť a prirodzenú zvedavosť pri 
poznávaní sveta okolo seba,  

 uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími 
partnermi podieľajúcimi sa na výchove,  

 rozvíjať a upevňovať spôsobilosti najmä v oblastiach osobnosť, občianstvo, 
spolupráca, komunikácia, kreativita, kritické myslenie,  

 zabezpečovať žiakom kvalifikovanú pomoc a podmienky k príprave na vyučovanie.  

Ciele výchovy v školskom internáte sa napĺňajú prostredníctvom okruhov činností 
(aktivít v režimových častiach dňa), ktorými sú odpočinkové a relaxačné činnosti, 
sebaobslužné činnosti, dobrovoľnícke aktivity, príprava na vyučovanie, rekreačné a 
záujmové činnosti.  

 

 

 

 

 
Hlavnou formou výchovnej práce je príprava na vyučovanie a záujmová činnosť. 

Výchovu mimo vyučovania uskutočňujeme formou týždenného, spravidla trojročného 
výchovno-vzdelávacieho pôsobenia vo výchovnej skupine, v ktorej je najviac 16 žiakov 
a to pravidelnými, nepravidelnými a priebežnými činnosťami.  

 

Vymedzenie cieľov  

a poslanie výchovy  

 

Formy  

výchovy a vzdelávania 

 



Výchovný program  
Od tradičnej výchovy k neformálnemu vzdelávaniu 
 
Odborné učilište internátne Viliama Gaňu 
Banská Bystrica 2023 

7 

Vo výchove mimo vyučovania rešpektujeme slobodu žiaka vo výbere účasti na 
výchovno-vzdelávacej činnosti, najmä:  

 vo výchovno-vzdelávacej činnosti (výchovná aktivita) - vo výchovnej skupine alebo  
v rámci  školského internátu a na podujatiach internátu aj mimo sídla internátu, 

 v záujmovej činnosti - v záujmovom útvare, alebo v individuálnej záujmovej činnosti 
žiaka. 

Formy výchovy a vzdelávania používané v internáte: 

prednášky, besedy, diskusie, čítanie z literatúry a  tlače, ankety, literárna tvorba, 
návštevy knižnice, práca s tlačou a časopismi, návštevy divadelných a filmových 
predstavení, koncertov populárnej a klasickej hudby, múzeí a galérií, súťaže a kvízy, 
výstavy prác žiakov, sledovanie výchovno-vzdelávacích relácií, sledovanie DVD s 
odbornou i náučnou tematikou, spoločenské podujatia a diskotéky, brigády a 
verejnoprospešná činnosť, rekreačné športy, kondičné posilňovanie, výlety, turistické 
pobyty v prírode, športové popoludnia, športové turnaje, preteky a podobne. 

Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania je individuálna alebo  skupinová 
výchovno-vzdelávacia aktivita vo výchovnej skupine a hromadná výchovno-vzdelávacia 
aktivita v internáte. 

 Vo výchovno-vzdelávacom  procese preferujeme zážitkové, aktivizujúce  a motivačné  
metódy a formy práce. Vo vzťahu ku žiakom uplatňujeme  partnerský  prístup  
a motivačné humanistické hodnotenie, spolupracujeme s  rodinou žiaka 
a s pedagogickými zamestnancami školy. Sme otvorení k  permanentnej reflexii 
a autoreflexii. 
 

 

 

 

Charakteristika internátu: 

OUI V. Gaňu je špeciálnou školou, súčasťou ktorej je aj školský internát a školská 
jedáleň. Zabezpečuje odborné vzdelávanie a  výchovu žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. 

Žiaci zo vzdialenejších miest majú možnosť ubytovať sa v internáte OUI V. Gaňu. Izby 
sú dvoj/trojlôžkové. Každé dve izby majú spoločné sociálne zariadenie. Žiakom sú 
k dispozícii klubovne s televízormi, DVD prehrávačmi, stolový futbal. V rámci záujmovej 
činnosti žiaci využívajú na športovú činnosť telocvičňu a posilňovňu školy, ako aj 
počítačové učebne. Kapacita internátu je 70 lôžok. 

Stravovanie žiakov a zamestnancov je zabezpečované v školskej jedálni. Obedy sú 
ponúkané formou výberu z jedál. Ubytovaným žiakom sú poskytované aj raňajky 
a večere. Aktuálne poplatky za stravu a ubytovanie sú uvedené na webovom sídle 
školy.  

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠI OUI VG zabezpečujú štyria vychovávatelia. Nočné 
práce vykonávajú štyri pomocné nočné vychovávateľky. 

Organizácia výchovnej činnosti: 

Pre plnenie výchovného programu internátu je nevyhnutné vytvárať vhodné podmienky. 
Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych noriem a 
konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a poslania výchovy.  

 

Charakteristika internátu,        

organizácia výchovnej činnosti 
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Školský internát OUI VG funguje na vysokej profesionálnej úrovni, výchovnú činnosť 
zabezpečujú vychovávatelia na základe uplatňovania kvalitných pedagogických 
a odborných postupov, ktoré s tým súvisia. Internát v súčasnosti ponúka: 

 kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu,  

 primerane vyhovujúce materiálno-didaktické a technické vybavenie,  

 estetickú úroveň priestorov, ktorá zároveň pozitívne rozvíja citovú inteligenciu 
a tvorivosť žiakov,  

 záujmovú činnosť žiakov a prácu v školských novinách „Školské ucho“,  

 neustály odborný rast pedagógov, dopĺňaný novými a modernými výchovnými 
metódami.  

Výchovná činnosť je podrobne rozpracovaná v mesačných plánoch a  následne 
týždenných programoch, konkretizovaná podľa potrieb a požiadaviek ubytovaných 
žiakov, aktuálnych cieľov a reálnych možností. 

Činnosti v internáte: 

pravidelné činnosti priebežné činnosti nepravidelné činnosti 

príprava na vyučovanie     

sebaobslužné činnosti 

výchovno-vzdelávacie 
aktivity podľa záujmu žiakov 
(denne) 

činnosť záujmových útvaroch 

celointernátne a skupinové 
stretnutia 

celointernátne podujatia (napr.  
privítanie prvákov, rozlúčka 
s končiacimi žiakmi, kultúrne 
a športové podujatia, karneval, 
diskotéky, besedy, výstavy, 
súťaže – vedomostné, 
kultúrne, športové a pod.) 

 
 

 

individuálna záujmová 
činnosť (návšteva knižnice, 
čítanie kníh a časopisov, 
sledovanie televízie, 
športová činnosť a pod.) 

príprava školských novín 
 

Výchovná činnosť žiakov je organizovaná cez režim dňa nasledovne: 

05.45 – 06.30    budíček 

 05.50 – 07.00 osobná hygiena, upratanie izieb 

06.20 – 07.10  odchod na raňajky 

06.30 – 07.35 raňajky, odchod na odborný výcvik a  teoretické vyučovanie 

07.45 – 08.00 príprava na vyučovanie v triedach 

08.00 – 12.30 vyučovanie 

12.30 – 13.30 obed 

13.05 – 14.30 vyučovanie podľa rozvrhu, osobné voľno 

13.00 – 15.00 príchod do internátu, osobné voľno 

15.00 – 15.30 skupinové stretnutie 

15.30 – 16.40 príprava na vyučovanie 

15.30 – 17.00 vychádzky, oddychové aktivity 

16.45 – 17.00 odchod na večeru 

17.00 – 17.45 večera 

18.00 – 20.30 záujmová činnosť, oddychové aktivity 

20.30 – 21.30 osobná hygiena, príprava na večierku 

21.30 večierka 

 Nedeľa: 
 16.00 – 20.30 príchod do internátu 
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Profil žiaka internátu plní tri dôležité funkcie:  

 je to všeobecný cieľ štúdia (výchovy a vzdelávania), 

 je východiskom pre koncepciu a obsah všetkých ďalších častí VP, 

 má informačnú funkciu na vstupe výchovy a vzdelávania (pre žiakov a rodičov pri 
voľbe vzdelávacieho programu) a výstupe vzdelávania (pre zamestnávateľov 
o dosiahnutej kvalifikácií v rámci daného povolania a pre žiakov o rozhodovaní sa o 
voľbe ich profesionálnej kariéry a celoživotného vzdelávania).  

Profil žiaka internátu OUI V. Gaňu predstavuje súbor kompetencií, ktoré chceme 
v procese výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjať a  navzájom prelínať v jednotlivých 
výchovných oblastiach. Žiak ich počas pobytu v internáte môže rozvíjať dobrovoľnou  
účasťou  na  záujmovej činnosti a na  výchovno-vzdelávacích aktivitách.  

 
 

 
 

 

Kompetencia je preukázaná schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje, 
hodnotovú orientáciu a iné spôsobilosti na predvedenie a vykonávanie funkcií podľa 
daných štandardov v práci, pri štúdiu v osobnom a odbornom rozvoji jedinca a pri jeho 
aktívnom zapojení sa do spoločnosti, v budúcom uplatnení sa v pracovnom 
a mimopracovnom živote a pre jeho ďalšie vzdelávanie.  

Výchova mimo vyučovania nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy. 
Umožňuje individuálny rozvoj osobnosti každého žiaka, jeho záujmov, potrieb, 
poznatkov, spôsobilostí, zručností, postojov a hodnôt, pripravuje ho na život v otvorenej 
informačnej spoločnosti, motivuje ho k celoživotnému vzdelávaniu, aktívnemu 
využívaniu voľného času a k aktívnemu občianstvu, posilňuje jeho úctu k rodičom, 
k ľudským právam a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, 
kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu.  

Stanovené kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup, ktorý sa 
dosahuje systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom. Dôležité je 
však uvedomiť si, že niektorí žiaci tento výstup nebudú schopní dosiahnuť. Internát však 
musí vytvoriť podmienky preto, aby žiaci mohli dosiahnuť výsledok čo najoptimálnejší. 
Chceme dosiahnuť, aby  žiak  internátu mal pri ukončení pobytu v internáte  osvojené 
také kľúčové kompetencie, ktoré zodpovedajú jeho osobnostným možnostiam.  

Žiak internátu by mal mať pri ukončení pobytu v internáte osvojené nasledovné kľúčové 
kompetencie, zodpovedajúce jeho osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu 
v školskom internáte: 

Kľúčové kompetencie  

Chápeme ich ako významnú a dôležitú kategóriu všeobecne integrujúcich, použiteľných 
a prenosných súborov vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie a ďalších 
charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje k svojmu osobnému naplneniu 
a rozvoju, aktívnemu občianstvu, sociálnemu začleneniu, k tomu, aby mohol  primerane 

Kľúčové, všeobecné a odborné 

kompetencie žiaka internátu  

Profil žiaka internátu 
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konať v rôznych pracovných a životných situáciách na takej úrovni, aby si ich mohol 
ďalej rozvíjať, zachovávať a aktualizovať v rámci celoživotného vzdelávania.  

VP pre žiakov s mentálnym postihnutím vymedzuje nasledovné kľúčové kompetencie: 

a) Komunikačné spôsobilosti  

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, 
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre pracovný a 
spoločenský život, ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne a 
písomne sa vyjadrovať, spracovávať a využívať písomné materiály, čítať, rozumieť a 
využívať text. 

V tomto výchovnom programe sú vymedzené nasledovné kompetencie: 
Žiak má: 

 zvoliť si jednoduchý spôsob (priamy alebo sprostredkovaný – napr. telefónom), 
prostriedky a intonáciu ústneho prejavu so zreteľom na osobu, s ktorou hovorí, 

 pozorne počúvať rozhovor a zapájať sa do jednoduchých diskusií, 

 jednoduchým spôsobom zdôvodňovať svoje názory, interpretovať prečítaný alebo 
vypočutý text, 

 tvoriť jednoduché písomné prejavy, štylizovať jednoduché listy (formálne, 
neformálne), krátke informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať bežné formuláre 
(životopis, žiadosť), 

 viesť jednoduché číselné záznamy využiteľné v osobnom živote a v povolaní, 

 ovládať jednoduchú počítačovú komunikáciu na úrovni spotrebiteľa, 

 vyhľadávať s pomocou pedagóga alebo rodiča jednoduché informácie 
prostredníctvom počítača, kníh, novín, časopisov, 

 navrhovať s pomocou pedagóga bežné jednoduché návody k činnostiam, 

 pochopiť a s podporou pedagóga vyhodnocovať svoju účasť na procese 
vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, 
študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce. 

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti (sociálne kompetencie) 

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti 
založenej na vedomostiach, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, 
racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, 
aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne zručností. Od žiaka sa vyžaduje 
regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, zapájať sa do medziľudských 
vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba, schopnosť starať sa o 
svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať 
ľudské práva a slobody. 

V tomto výchovnom programe sú vymedzené nasledovné kompetencie: 
Žiak má: 

 podieľať sa na stanovení zodpovedajúcich jednoduchých krátkodobých cieľov, ktoré 
smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti, 

 overovať a interpretovať získané jednoduché údaje primerane k svojim 
schopnostiam, 

 rozvíjať pomocou pedagóga vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, a 
sebadôveru, 

 predkladať s podporou pedagóga jednoduché návrhy na výkon práce, za ktorú je 
zodpovedný, 
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 určovať čiastočne samostatne a s pomocou pedagóga nedostatky vo vlastnom 
učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 

 zamerať vlastnú činnosť s podporou pedagóga na dodržiavanie osobnej 
zodpovednosti a dosiahnutie spoločného skupinového cieľa, 

 vytvárať dobré vzťahy v kolektíve, 

 dodržiavať zadané pracovné metódy a postupy, organizovať s pomocou pedagóga 
vlastnú činnosť tak, aby splnil svoju zodpovednosť, 

 pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, 

 stanovovať si ciele podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej 
orientácie a životných podmienok, 

 mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, 
byť si vedomý dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí, 

 prispievať k vytváraniu dobrých medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 
konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy (celoživotné vzdelávanie) 

Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie 
efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov. Sú to 
schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, 
ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní 
vyhodnocovať základné dopady, napr. dopad na životné prostredie, dopad 
nerozvážnych rozhodnutí alebo príkazov, pracovný a osobný dopad v širšom slova 
zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a duševné zdravie a pod. Sú to teda 
schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umožňujú stanoviť jednoduché 
algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať 
v osobnom živote a povolaní. 

V tomto výchovnom programe sú vymedzené nasledovné kompetencie: 
Žiak  má: 

 získavať a vnímať jednoduché informácie o základných problémoch pracovného a 
mimopracovného života, 

 s podporou pedagóga porozumieť jednoduchým dôsledkovým vzťahom a príčinám, 
vyvolávajúcim problémové situácie, 

 využívať pod vedením pedagóga jednoduché návody a postupy, ktoré obsahujú 
základné informácie použiteľné alebo nepoužiteľné pri objasňovaní podstaty 
problému, 

 zhromažďovať s pomocou pedagóga elementárne informácie potrebné na 
objasnenie problému a na stanovenie najjednoduchšieho riešenia. 

d) Pracovné a podnikateľské spôsobilosti 

Pracovné spôsobilosti sú založené na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách). 
Spolu s podnikateľskými spôsobilosťami prispievajú k tvorbe nových pracovných miest, 
pomáhajú ľuďom nachádzať prácu, orientovať sa na vlastné podnikanie, zlepšovať 
svoje pracovné a podnikateľské výkony. Učiť sa prispôsobovať zmenám a využívať 
informačné toky v rámci svojich mentálnych schopností. 

V tomto vzdelávacom programe sú vymedzené nasledovné kompetencie: 
Žiak má: 

 účelne a ekonomicky zaobchádzať s finančnými a materiálnymi prostriedkami, 

 chápať prácu ako sebarealizáciu, sebauspokojenie a prínos pre seba, 
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 byť čestný, otvorený, spravodlivý, spoľahlivý a dôveryhodný, 

 chápať princípy sociálnej spravodlivosti a rovnosti, oceňovať druhých, 

 pod vedením pedagóga rozpoznávať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane 
kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých, 

 rozpoznávať a uznať si vlastné chyby, 

 s pomocou pedagóga vedieť sa učiť, vzdelávať a zdokonaľovať sa, 

 vedieť pozorne počúvať iných, pýtať sa, formulovať, vyjadrovať sa, 

 pod vedením pedagóga rozvíjať v sebe schopnosť sebakontroly emócií a schopnosť 
pracovať aj v stresových situáciách, vytvárať si návyk ovládať sa a dosiahnuť 
všeobecnú kultúrnu úroveň. 

e) Spôsobilosť využívať informačné technológie 

Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné jednoduché zručnosti pri práci s 
osobným počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie 
v pracovnom a mimo pracovnom čase. Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom 
ich osobnostný rast, vlastné učenie a výkonnosť v práci. 

V tomto výchovnom programe sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie: 
Žiak má: 

 zoznámiť sa za podpory pedagóga s počítačom, jeho základnými časťami 
a jednoduchým spôsobom obsluhy, 

 naučiť sa s pomocou pedagóga uviesť do činnosti počítač a spustiť jednoduchý 
aplikačný program, 

 oboznamovať sa s informáciami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s 
počítačom, 

 naučiť sa s pomocou pedagóga vyhľadávať jednoduché vhodné informačné zdroje 
a získavať potrebné informácie v danom odbore štúdia, 

 zaznamenávať si a uchovávať informácie pod vedením pedagóga tak, aby ich 
mohol využiť pri práci, 

 s podporou pedagóga evidovať, triediť a zoraďovať jednoduché pracovné informácie 
podľa bežných požiadaviek v jeho profesii, komunikovať prostredníctvom 
elektronických médií. 

f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom (občianske, kultúrne kompetencie) 

Sú to spôsobilosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plnohodnotným sociálnym životom a tak 
prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci 
zdokonaľujú svoj osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú sebapoznávanie, 
sebakontrolu a sebareguláciu pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú 
prácu. Svojim podielom prispievajú k životu a práci spoločnosti založenej na 
vedomostiach, prispievajú k rozvíjaniu demokratického systému spoločnosti, k trvalo 
udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju štátu so zodpovednosťou voči 
životnému prostrediu, zachovaniu života na zemi a rozvíjaniu vzájomného porozumenia 
si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje schopnosti, ako je empatia, asertivita, 
súcit, tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd. 

V tomto výchovnom programe sú vymedzené nasledovné kompetencie: 
Žiak  má: 

 čiastočne samostatne a s pomocou pedagóga uvedomiť si a rešpektovať, že 
telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa 
dopĺňajú, 
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 pochopiť s pomocou pedagóga globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, 
rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej 
turistiky, komunikačných systémov, 

 pod vedením pedagóga chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti 
jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, 
vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných chorôb, populačnej explózie v 
rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a 
pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov, 

 pod dohľadom pedagóga uvedomiť si a orientovať sa v problematike 
nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských 
konfliktov, terorizmu, 

 pod vedením pedagóga chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, 

 dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne 
špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií, 

 konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, 
prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 

 uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať 
s toleranciou k identite druhých, 

 zaujímať sa o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete, 

 uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 
v európskom a svetovom kontexte. 

Všeobecné kompetencie  

Sú to základné kognitívne (poznávacie) kompetencie, ktoré sa vyžadujú pre príbuzné 
skupiny povolaní (napr. matematika, čítanie, písanie, riešenie problémov, sociálne, 
komunikatívne a interpersonálne kompetencie).   

Žiak má: 

 riešiť jednoduché situácie, používať vhodné výrazové prostriedky, vhodne reagovať 
na vopred nenacvičenú jednoduchú situáciu, 

 vhodným jednoduchým spôsobom vyjadrovať svoj úmysel, prezentovať sám seba, 
podávať a získavať ústne alebo písomne jednoduchú požadovanú informáciu 
všeobecného charakteru, hovoriť krátko a súvislo na danú tému, 

 používať jednoduché postupy a jazykové prostriedky (zvukové, lexikálne, 
gramatické) v hovorom štýle, ovládať základy jednoduchého a nenáročného 
administratívneho a odborného štýlu, 

 pracovať s Pravidlami slovenského pravopisu a inými príručkami za pomoci 
pedagóga, 

 chápať význam jazykovej kultúry, rozdiely medzi spisovným jazykom a ostatnými 
útvarmi národného jazyka, 

 vnímať literatúru ako predmet esteticko-výchovného charakteru, 

 oboznámiť sa s nevyhnutnosťou zapojiť sa do spoločenskej praxe a mať prospech 
zo získavania vedomostí a zručností po celý život, 

 primerane ovládať základné schopnosti potrebné na sebapoznávanie a 
sebaovládanie, 

 mať základné schopnosti potrebné pre styk s ľuďmi, ovládať a uplatňovať základy 
spoločenského správania, 
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 hodnotiť celospoločenské javy ako je chudoba, gamblerstvo, drogy, terorizmus, 
globalizácia sveta, novodobé choroby a poskytovať najjednoduchšie cesty na 
riešenie protispoločenských javov, 

 osvojiť si potrebu zodpovedného, mravného rozhodovania a riadiť sa všeobecne 
uznávanými mravnými a právnymi zásadami a normami, oboznámiť žiakov, ako a 
kam sa obrátiť pri vymáhaní si svojich práv, rozvíjať úroveň právneho povedomia, 

 oboznámiť sa so súčasným postavením Slovenskej republiky v európskych 
a svetových štruktúrach so súčasným dianím vo svete a s globálnymi problémami 
ľudstva, 

 rozvíjať morálne a vôľové vlastnosti, akými sú kritickosť, húževnatosť, samostatnosť 
a primerané sebavedomie, 

 vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a 
podieľať sa na ich ochrane, 

 rozumieť základným matematickým pojmom, poznať základné vzťahy medzi nimi 
a obsah najjednoduchších matematických operácií, 

 vyhľadávať, triediť a používať jednoduché matematické informácie potrebné pre 
bežnú profesnú situáciu, 

 poznať a používať základné jednoduché postupy pri riešení úloh budúcej praxe, 

 mať základné poznatky o číslach, 

 mať zručnosti v zostrojovaní jednoduchých geometrických nákresov, vo výpočtoch 
základných plošných obsahov a objemov, 

 vytvoriť si jednoduchú predstavu o ľudskom organizme ako celku z hľadiska stavby 
a funkcie,  

 poznať zásady správnej životosprávy, v zmysle aktívneho zdravia a zdravého 
životného štýlu, 

 splniť požiadavky všeobecnej pohybovej výkonnosti a ovládať cvičenia 
zodpovedajúcej jeho psychomotorickým predpokladom, 

 uvedomovať si význam telesného a pohybového zdokonaľovania, vnímať krásu 
pohybu, prostredia ľudských vzťahov, 

 prejavovať zmysel pre fair – play, kolektívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc, najmä 
jednotlivcom handicapovaným, či menej pohybovo nadaným, ovládať a dodržiavať 
zásady prvej pomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze. 

 
Odborné kompetencie  

Sú to kompetencie vyšpecifikované z profilov (štandardov) práce,  tradičných a nových 
povolaní. Sú to sociálne a komunikačné kompetencie, strategické schopnosti pri 
kompetenciách založených na riešení problému pri zabezpečovaní úloh, organizačné 
kompetencie, iniciatívnosť a aktívnosť. 

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie získané výchovou a vzdelávaním v  čase 
mimo vyučovania sa rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických 
oblastiach výchovy. Žiak ich počas pobytu v internáte môže rozvíjať dobrovoľnou 
účasťou na záujmovej činnosti a na výchovno-vzdelávacích aktivitách. 
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Naše pedagogické stratégie  smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne 
k utváraniu nových kompetencií žiaka.  

Preferujeme uplatňovanie inovačných aktivizujúcich metód a foriem práce (najmä 
zážitková pedagogika), aplikovanie  modelu tvorivo - humanistickej výchovy (partnerský 
vzťah k žiakovi, humanistické hodnotenie žiaka) a koncepcie neformálneho vzdelávania 
(participácia, dobrovoľníctvo), využívanie moderných IKT, úzka spolupráca s rodinou 
žiaka, vytváranie prostredia podobného rodinnému prostrediu, spolupráca 
s vyučujúcimi, ďalšie vzdelávanie vychovávateľov.  

Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií uplatňujeme tieto pedagogické stratégie:  
 

kľúčové kompetencie žiaka pedagogické stratégie 

komunikačné spôsobilosti - podporujeme žiakov pri tvorivom využívaní 
všetkých dostupných foriem komunikácie 

- vedieme žiakov ku kultúrnej komunikácii         
(argumentácia, debata, asertivita) 

- vytvárame podmienky pre prezentáciu a 
obhajobu osobných názorov žiakov  
(skupinové sedenie, krúžok, internátne 
zhromaždenia, internátna rada, časopis) 

- vytvárame také situácie, ktoré žiakom 
umožnia uplatniť a  rozvíjať zručnosti   
efektívnej  komunikácii v konflikte 

- podporujeme kritické myslenie žiakov 
a samostatné riešenie problémov   

- učíme žiakov aktívne počúvať, prijímať 
a dávať spätnú väzbu 

interpersonálne a  intrapersonálne 
spôsobilosti 

(sociálne kompetencie) 

- vedieme žiakov k rešpektovaniu internátneho 
poriadku a prevzatiu zodpovednosti za svoje 
konanie 

- vytvárame situácie, v ktorých si žiaci rozvíjajú 
emocionálnu inteligenciu   

- vytvárame podmienky pre efektívnu 
spoluprácu žiakov v skupine, aj v rámci 
internátu (spoločné podujatia, projekty) 

- podporujeme autonómiu každého žiaka v 
skupine 

- učíme žiakov rešpektovať  úlohy skupiny 

- trénujeme  žiaka v empatii 

- vytvárame také situácie, ktoré žiaka učia tvoriť 
kvalitné medziľudské vzťahy (spoločné 
riešenie problémov, spoločné vystúpenia, 
podujatia) 

- chceme kultivovať schopnosť kooperovať 
a vychádzať s inými ľuďmi 

Pedagogické stratégie 
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schopnosť tvorivo riešiť problémy, 
schopnosť využívať IKT 

(celoživotné vzdelávanie) 
 

- vedieme žiakov k sebahodnoteniu, 
sebamotivácii a stanoveniu si reálnych cieľov 
vlastného rozvoja 

- podporujeme záujem  žiakov o nové 
informácie a sebavzdelávanie  

- podporujeme kritické myslenie žiakov 

- motivujeme žiakov k účasti na vedomostných 
súťažiach, kvízoch, záujmovej činnosti a na 
sebavzdelávaní 

- ponúkame nové informácie  

- vytvárame priestor pre prezentáciu vedomostí 
žiakov 

- sprístupňujeme informačné technológie, 
pracujeme s PC  

pracovné a podnikateľské 
spôsobilosti 

- individuálnym prístupom vedieme žiakov 
k samostatnosti a zodpovednosti za prípravu 
na vyučovanie  

- vedieme žiakov ku kritickému hodnoteniu 
svojho pokroku, k prijímaniu  spätnej  väzby a 
k uvedomeniu  si svojich ďalších možností 

- vytvárame také situácie, v ktorých si žiaci 
môžu osvojiť alebo rozvinúť manuálne 
zručnosti potrebné pre praktický život  

- motivujeme žiakov svoje manuálne  zručnosti 
tvorivo rozvíjať 

- ponúkame žiakom rôznorodé a zaujímavé 
výchovno-vzdelávacie činnosti a záujmové 
aktivity 

- umožňujeme žiakom  osvojiť si prácu 
s netradičným materiálom a netradičným 
pracovným postupom 
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spôsobilosť byť demokratickým 
občanom 

(občianske a kultúrne kompetencie) 

- pomáhame žiakom orientovať sa 
v základných humanistických hodnotách 

- podporujeme participáciu žiakov na živote 
v skupine a v internáte 

- učíme žiaka poznať a domáhať sa svojich 
práv 

- poskytujeme žiakom dostatok informácii 
o princípoch aktívneho občianstva 

- vedieme žiakov k hrdosti na kultúrne 
dedičstvo 

- vysvetľujeme žiakom význam dodržiavania 
ľudských práv a boja proti rasizmu a xenofóbii 

- vytvárame také situácie, ktoré žiakom 
umožnia naučiť sa rešpektovať názory 
ostatných ľudí 

- spolupracujeme so subjektmi tretieho sektora 

- umožňujeme žiakom podieľať sa na 
celointernátnych akciách a projektoch 

- vytvárame také situácie, kde žiaci môžu 
prezentovať a rozvíjať kultúrne prejavy v styku 
s ostatnými ľuďmi  

- pomáhame žiakovi poznať a aplikovať zásady 
spoločenskej  etikety 

- motivujeme žiakov pre prijímanie  kultúrnych 
podnetov (kino, divadlo, opera, výstava) 

- vytvárame také situácie, ktoré žiakov učia 
rešpektovať iné kultúry a  kultúrne tradície  

- umožňujeme žiakom získať skúsenosti so 
spoluprácou na pripravovaní kultúrneho 
podujatia v skupine, v internáte 

- motivujeme žiakov podieľať sa na aktívnom 
vytváraní kultúrneho prostredia 

- realizujeme dlhodobé kultúrne projekty  

- chceme rozvíjať kreativitu žiakov 

 

 

Ciele výchovy a vzdelávania v školskom internáte sa realizujú prostredníctvom 
tematických oblastí výchovy: 

 komunikácia a práca s informáciami, 

 sebarozvoj a svet práce, 

 zdravie a subjektívna pohoda, 

Tematické oblasti výchovy 
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 spoločnosť a príroda, 

 kultúra a umenie, 

 rodina a partnerské spolužitie. 

Tematické oblasti výchovy sú vzájomne prepojené, prelínajú sa a nevystupujú ako 
samostatné a izolované časti. Netvoria uzavretý celok, ale otvorenú obsahovú dimenziu 
výchovy mimo vyučovania a výchovy vo voľnom čase.  

Ich implementácia do výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom internáte nie je 
podmienená striedaním všetkých oblastí počas jedného pracovného týždňa, ale je 
nevyhnutné zabezpečiť komplexný rozvoj osobnosti žiaka vo všetkých oblastiach.  

Napĺňaním cieľov tematických oblastí výchovy sa ŠI OUI VG plnohodnotne podieľa na 
intrapersonálnom aj interpersonálnom rozvoji žiakov a ich príprave na život.  

 

 

 

 

a) KOMUNIKÁCIA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

Charakteristika: 

 verbálna a neverbálna komunikácia, virtuálna komunikácia, efektívna komunikácia, 
budovanie digitálnej stopy,  

 riešenie konfliktov, aktívne počúvanie, prezentačné zručnosti,  

 kritické myslenie, riešenie problémov, vyhľadávanie a detekovanie informácií (fakty, 
argumenty, názor, pocit, hoax), objektivita a subjektivita interpretácií, komparácia 
informácií, overovanie informácií,  

 čitateľská, matematická a digitálna gramotnosť.   
 

Ciele tematickej oblasti výchovy – komunikácia a práca s informáciami 

1.  

Vyjadrovať svoje myšlienky v materinskom aj cudzom jazyku, pracovať s knihou, 

tvoriť texty rôznych štýlov, tvoriť vlastné texty, pochopiť funkcie písanej reči a 

porozumieť významu textu.  

2.  

Kultivovať zručnosti komunikácie využívaním všetkých dostupných foriem 

komunikácie ako verbálnej, neverbálnej, komunikácie činom, partnerskej 

komunikácie, online komunikácie.  

3.  
Aplikovať informatickú kultúru založenú na rešpektovaní právnych a etických 

zásad používania IKT a mediálnych produktov.  

4.  Orientovať sa vo svete „Internet vecí“.  

5.  

Používať kritické myslenie pri práci s informáciami získavanými z rôznych 

zdrojov a z internetu. Spolupracovať v online prostredí využívaním 

kolaboratívnych nástrojov a funkčnou prácou s aplikáciami.  

Charakteristika a ciele 

tematických oblastí výchovy 
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6.  
Upevňovať vlastné prezentačné zručnosti cez rozvíjanie komunikačných 

zručností a zručností diskutovať a obhajovať vlastné názory.  

7.  
Rozvíjať jazykové a komunikačné zručnosti s ohľadom na čistotu jazykového 

prejavu, rozvoja slovnej zásoby a gramatickej správnosti vyjadrovania.  

8.  Využívať matematické myslenie, logické operácie pri práci s IKT.  

b) SEBAROZVOJ A SVET PRÁCE 

Charakteristika: 

 personalizácia – priestor pre objavovanie a definovanie seba, 

 sebadôvera, sebapoznávanie – kto som, kým sa chcem stať, o čom snívam, 

 time manažment, sebadisciplína, pevná vôľa, 

 budovanie „mojej značky“ – prezentovanie seba, 

 soft skills – tímová spolupráca, kooperácia, asertivita, tvorivé myslenie, empatia, 

 riešenie konfliktov, správne rozhodovanie sa, vyjednávanie, atraktivita povolaní, 
nové pracovné pozície, digitalizácia a informatizácia.   

 

Ciele tematickej oblasti výchovy – sebarozvoj a svet práce 

1. Využívať experimentovanie a bádanie v praktickom živote a štúdiu. 

2. 
Prejavovať podnikavosť, iniciatívnosť, tvorivosť a finančnú gramotnosť pri 

úspešnom zapájaní sa do bežného života. 

3. 
Orientovať sa na pracovnom trhu a uvedomovať si význam celoživotného 

vzdelávania. 

4. Aplikovať metakognitívne stratégie pri postupoch vlastného učenia sa. 

5. Prejavovať záujem o dobrovoľnícku prácu. 

6. Využívať vlastné záujmy na podporu sebarealizácie a voľby povolania. 

7. 
Používať zručnosti kooperácie a spolupráce pri spoločných voľnočasových 

aktivitách. 

c) ZDRAVIE A SUBJEKTÍVNA POHODA 

Charakteristika: 

 fyzické zdravie, duševné zdravie, zdravý životný štýl, životospráva, šport, cvičenie, 
režim dňa, 

 motivácia, ašpirácie, túžby, 

 postoje, názory, 

 sila prítomného okamihu, prežívanie svojej pozície – člena tímu, skupiny ako súčasť 
rastu, života.   
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 subjektívna pohoda (wellbeing) ako schopnosť rastu bez strachu, úzkosti, nežiť 
v obrane, 

 pocit šťastia – čo ma robí šťastným, čo mi prináša radosť, 

 ocit spokojnosti – zmysel života, 

 skutočný život a virtuálna realita.  
 

Ciele tematickej oblasti výchovy – zdravie a subjektívna pohoda 

1.  
Uplatňovať zásady zdravého životného štýlu, kontrolovať a regulovať svoje 

správanie v otázkach zodpovednosti za vlastné zdravie.  

2.  
Zapájať sa do realizácie aktivít na podporu telesného a duševného zdravia, 

aktívneho oddychu a relaxácie.  

3.  Uplatňovať zručnosti kooperácie a spolupráce ako člen tímu, sociálnej skupiny.  

4.  
Zvyšovať informovanosť o negatívnom vplyve užívania návykových látok na 

kvalitu života a zdravie človeka.  

5.  
Zvyšovať úroveň svojej emocionálnej inteligencie uplatňovaním zručností 

empatie, aktívneho počúvania, ovládania svojich kladných aj záporných emócií.  

6.  
Formovať zdravý sebaobraz a zodpovedný vzťahu k svojmu telu, k sebe 

samému a k iným ľuďom.  

7.  
Upevňovať vlastnú prosociálnosť vo vzťahu k spolužiakom, rodičom, učiteľom, 

vychovávateľom a ďalším aktérom výchovno-vzdelávacieho procesu.  

8.  
Mať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športu s ich pravidelným 

začlenením do denného režimu.  

9.  Získať správne držanie tela a kultivovaný pohybový prejav.    

d) SPOLOČNOSŤ A PRÍRODA 

Charakteristika: 

 hodnoty v spoločnosti, sloboda, demokracia, práva a povinnosti, 

 ľudské práva, 

 sociálne znevýhodnené (vylúčené skupiny) skupiny, 

 inkluzívny prístup k životu – prijatie druhého  za partnera, spoločníka, spolutvorcu, 

 medziľudské vzťahy, tolerancia, akceptácia, rešpektovanie, dialóg, konsenzus, 
kompromis, lojalita, 

 trvalo udržateľný rozvoj, 

 globálne problémy ľudstva.   
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Ciele tematickej oblasti výchovy – spoločnosť a príroda 

1. 
Utvrdzovať etické správanie, prijímanie odlišnosti, občianske postoje a zručnosti 

ako trvalé aspekty občianskej spoločnosti.  

2. Spolupodieľať sa na živote v skupine.  

3. 
Obmedzovať ovplyvniteľnosť aktívnymi skupinami spochybňujúcimi demokratické 

hodnoty.  

4. 
Aplikovať prírodovedné vedomosti a formulovať argumenty na podporu rozhodnutí 

a odporúčaní súvisiacich s osobnými, spoločenskými alebo globálnymi situáciami.  

5. Demonštrovať zásady environmentálneho prístupu k životnému prostrediu.   

6. 
Upevňovať poznanie a aplikáciu spoločenských, kultúrnych a právnych noriem v 

správaní voči okoliu.  

7. 
Predchádzať vplyvu sociálno-patologických javov, prevziať zodpovednosť za 

svoje konanie.  

e) KULTÚRA A UMENIE 

Charakteristika: 

 kultúrne dedičstvá – tradície, zvyky, obyčaje, 

 rozmanitosť a vplyv iných kultúr, 

 národná hrdosť, vlastenectvo, 

 Slovensko – moja krajina, 

 náboženstvá, 

 národnostné menšiny, 

 umenie – výtvarné, hudobné, literárno-dramatické 

 sebavyjadrenie cez umenie.  
 

Ciele tematickej oblasti výchovy – kultúra a umenie 

1.  

Aplikovať podnety moderného výtvarného umenia, podnety inšpirované dejinami 

umenia, podnety architektúry, podnety fotografie, podnety videa a filmu, podnety 

elektronických médií, podnety dizajnu a remesiel, podnety speváckej a 

inštrumentálnej činnosti, podnety  iných oblastí poznávania sveta pri vlastnom 

experimentovaní, rozvíjaní tvorivosti a kreativity postavených na vlastnom zážitku 

a skúsenosti.  

2.  
Nadobudnúť interkultúrne spôsobilosti a uvedomovať si vzájomný vplyv rôznych 

kultúr na Slovensku v kontexte histórie a súčasnosti.  

3.  

Využívať rôzne formy umenia (hudobné, výtvarné, dramatické, tanečné, pohybové 

a pod.) na vlastné sebavyjadrenie, originálne reflexie skutočnosti, rozvoj vizuálnej 

gramotnosti, schopnosti kritického čítania a interpretácie.  
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4.  

Prejavovať vzťah k ľudovým tradíciám, ochrane a poznávaniu kultúrneho 

dedičstva, poznávaniu kultúrnych hodnôt umenia a širokých kultúrnych kontextov 

a tradícií.  

5.  
Využívať pri komunikácii a interakcii s ľuďmi poznatky o kultúrach, náboženstve a 

tradíciách národnostných menšín žijúcich na Slovensku.  

6.  

Vnímať umenie a kultúru na základe súčasných kultúrnych procesov a aktuálnych 

problémov, chápať význam estetických faktorov a estetickej činnosti v 

každodennom živote, význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti.  

7.  
Využívať aktivity múzeí, galérií a divadiel pre zmysluplné využívanie voľného 

času, možnosť vlastného vzdelávania a aktívny oddych.  

f) RODINA A PARTNERSKÉ SPOLUŽITIE 

Charakteristika: 

 hodnota rodiny 

 zdravé vzťahy – vzťahy v rodine, priateľstve, partnerskom spolužití, zdravé sexuálne 
vzťahy, 

 intimita, dôvera a porozumenie druhému človeku, 

 hodnoty, ktoré ovplyvňujú kultúru vzťahov a sexuality, 

 pozitívny a negatívny vplyv rovesníckych skupín na rozhodnutia a správanie 
súvisiace so vzťahmi a sexualitou, 

 dôležitosť telesnej integrity, súhlasu a rešpektu v intímnych vzťahoch, 

 starostlivosť o zdravie svojho tela a o budovanie pozitívneho a zdravého 
sebaobrazu, 

 sexuálne prenosné infekcie a choroby, bezpečné spôsoby ochrany pred nimi, 

 rôzne antikoncepčné metódy a možnosti ich komunikácie pri plánovaní rodičovstva, 

 sexuálne násilie a bezpečnosť – rôzne formy sexuálneho násilia, bezpečnosť v 
offline a online priestore, 

 vhodné a nevhodné sexuálne obsahy v médiách a ich vplyvy na sebaobraz a 
vzťahy.  
 

Ciele tematickej oblasti výchovy – rodina a partnerské spolužitie 

1.  
Chápať význam a hodnotu rodiny a priateľstva a podporovať kultúru zdravých 

vzťahov v rodine, priateľstve a partnerskom spolužití.  

2.  

Rozvíjať základné zručnosti umožňujúce slobodne, bezpečne a zodpovedne sa 

rozhodovať a konať vo svojich vzťahoch v rôznych vývinových etapách 

dospievania.  

3.  
Rozpoznať hranice svojich (a všeobecne ľudských) práv vo vzájomných 

vzťahoch, vrátane intímnych, a v kontexte reprodukčného a sexuálneho zdravia.  

4.  
Formovať zdravý sebaobraz a zodpovedný vzťahu k svojmu telu, k sebe 

samému a k iným ľuďom.  
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5.  Kriticky vnímať a hodnotiť komerčnú podobu sexuality v médiách.  

6.  
Poznať a využívať nástroje prevencie sexuálneho zneužívania a 

sexualizovaného násilia.  

7.  
Orientovať sa v službách pomoci, poradenstva a podpory v oblasti intimity, 

duševného a telesného stavu.  

 
 


