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Tézy na štátnu skúšku pozostávajú z týchto čiastkových oblastí:
A) PEDAGOGIKA SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH A KOMUNIKÁCIA SLUCHOVO
POSTIHNUTÝCH
B) TEÓRIA VYUČOVANIA SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH
C) ŠPECIÁLNE METODIKY JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV

A/ PEDAGOGIKA SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH A KOMUNIKÁCIA
SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH
1) Trendy v pedagogike SP - integrácia/inklúzia jednotlivcov so SP.
2) Inkluzívná pedagogika- základné terminologické vymedzenie. Tri oblasti - inkluzívna
politika, inkluzívna kultúra, inkluzívna prax. Špecifiká inkluzívného vzdelávania sluchovo
postihnutých. Integrované/inkluzívne vzdelávanie deti a žiakov so SP v podmienkach SR.
Hodnotenie žiakov v inkluzívnej praxi.
3) Raná edukácia sluchovo postihnutých. Základná charakteristika, vymedzenie pojmov,
princípy zásady, postupy edukácie v ranej výchove. Formy realizácie ranej edukácie deti
so stratou sluchu.
4) Úloha špeciálnopedagogického poradenstva
postihnutých a v ranej starostlivosti.

v inkluzívnom

vzdelávaní

sluchovo

5) Programy edukácie detí so SP viažuce sa na orálne metódy a auditívno – verbálne prístupy.
Program manželov Ewingovcov, Program Ciwy Griffithovej, Metóda ranej výchovy
Suzanne Schmidt-Giovannini, Program rozvíjania sluchu a reči SP detí raného a
predškolského veku, „Provázení“, Program Priprav sa, pozor, počúvaj!, SKI-HI, SKIHI
Curriculum, Interaktívny spôsob výchovy a vzdelávania SP (Morag Clark), Viedenský
model, Program CHIP, Program, pre stimuláciu reči po kochleárnej implantácii (Yvonne
Csányi).
6) Emergujúca (vynárajúca) gramotnosť, jej charakteristika a možnosti využívania v
pedagogike sluchovo postihnutých. Rozvíjanie prvkov emergujúcej gramotnosti.
7) Čitateľská gramotnosť u detí so SP, faktory podmieňujúce výkon čítaní u sluchovo
postihnutých. Denník a spôsob práce s denníkom. Rôzne prístupy k čítaniu. Implicitné a
intuitívne metódy osvojovania si čítania.
8) Diagnostické metódy využívané u detí a žiakov so SP.

9) Poruchy sluchu v kombinácií s inými poruchami a postihnutiami. Základná charakteristika.
Inštitucionalizovaná starostlivosť o deti so SP a ďalším postihnutím. Výchova, vzdelávanie
a rehabilitácia SP dieťaťa s mentálnou retardáciou. Výchova, vzdelávanie a rehabilitácia
hluchoslepého dieťaťa.
10) Pokroky v kompenzačnej technike, história KI, zloženie KI, medicínske postupy pri
aplikácii KI, špeciálnopedagogické postupy po aplikácii KI, výsledky rečovej a sluchovej
výchovy u detí a žiakov s KI.
11) Charakteristika hovoreného jazyka a komunikácie u detí a žiakov so SP (nedoslýchavých,
nepočujúcich, detí a žiakov s kochleárným implantátom).
12) Rečový a jazykový vývin u detí SP. Hodnotenie jazykovej a rečovej úrovne DSP. Zvuková
rovina jazyka. Rozhovor – u DSP.
13) Jazykové kompetencie vo vzťahu ku vzdelávaniu detí so SP. Hodnotenie jazykovej
a rečovej úrovne DSP.
14) Základná charakteristika posunkového jazyka a dôvody zvýšenej pozornosti zo strany
odborníkov za posledných 40 rokov (W. Stokoe, U. Bellugi...). Posunkový jazyk
a pantomíma. Posunkový jazyk a gesto. Ikonicita a arbitrárnosť v posunkovom jazyku.
Ikonické a transparentné posunky (transparentné, polotransparentné a netransparentné
posunky).
15) Bimodálne formy posunkovej komunikácie, špecifické formy posunkovej komunikácie, ich
základná charakteristika a uplatnenie v živote nepočujúcich a v ich vzdelávaní.
16) Prirodzený posunkový jazyk. Definície (v minulosti a súčasnosti). Základné rozdiely
posunkových a hovorených jazykov (auditívno-verbálna – vizuálno-motorická,
simultánnosť – lineárnosť, trojdimenzionálnosť - dvojimenzionálnosť, „rečové“ orgány,
inkorporácia v posunkovom jazyku. Pravidlo dominancie, pravidlo symetrie.
17) Manuálne a nemanuálne parametre PJ. Cherémy posunkového jazyka, ich charakteristika a
rozdiely v národných posunkových jazykoch. Inkorporácia a klasifikátory v posunkových
jazykoch. Ich základná charakteristika. Jednotlivé roviny posunkového jazyka (lexikálna
rovina posunkového jazyka, gramatická rovina posunkového jazyka, sémantická rovina).
18) Charakteristika pomocných artikulačných znakov /PAZ/,používanie v jednotlivých
metódach edukácie sluchovo postihnutých. Aplikácia fonetických charakteristík
slovenských samohlások a spoluhlások na tvorenie pomocných artikulačných znakov.
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B/ TEÓRIA VYUČOVANIA SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH
1)

Auditívno – verbálne prístupy – história, základné charakteristiky, princípy,
predstavitelia. Využitie vo vzdelávaní deti a žiakov so SP.

2)

Orálne metódy - história, základné charakteristiky, princípy, predstavitelia. Využitie vo
vzdelávaní deti a žiakov so SP.

3)

Filozofia metód používajúcich posunkovú komunikáciu v minulosti a v súčasnosti a
zmeny v náhľadoch na posunkovú komunikáciu v 60. rokoch 20. storočia.

4)

Totálna komunikácia. Totálna komunikácia ako filozofia. Východiská totálnej
komunikácie. Totálna komunikácia z pohľadu metód edukácie. Totálna komunikácia z
pohľadu komunikačných foriem.

5)

Simultánna komunikácia (Sim Com). Možnosti používania Sim Com v edukačných
programoch. Využívanie umelého posunkového kódu. Využívanie prstovej abecedy.
”Pidgin Sing Language”.

6)

Bilingvizmus. Bilingvizmus u nepočujúcich. Cumminsova teória a bilingvizmus
nepočujúcich. Základné rozdiely medzi bilingvizmom počujúcich a bilingvizmom
nepočujúcich. Bimodálny bilingvizmus. Osvojovanie si posunkového jazyka
nepočujúcimi deťmi, možnosti komparácie s osvojovaním si hovoreného jazyka u
počujúcich detí.

7)

Bilingválny prístup u nepočujúcich. Ciele bilingválneho prístupu. Východiská vzniku
bilingválneho prístupu podľa Lidella, Johnsona a Ertinga. Primárny jazyk, sekundárny
jazyk. Koncepcie BI-BI prístupu.

8)

Školské dokumenty a materiály a ich využitie (Štátny vzdelávací program, Vzdelávací
program pre sluchovo postihnutých, Školský vzdelávací program, Učebné plány, učebné
osnovy). Metodický pokyn na prípravu školských vzdelávacích programov.

9)

Vzdelávací program pre žiakov so SP. Profil absolventa. Vzdelávacie oblasti, vyučovacie
predmety, kľúčové kompetencie. Obsahový štandard, výkonový štandard, kľúčové
kompetencie a ich uplatňovanie na ZŠ. Tematické plány. Príprava na vyučovanie. Úloha
metodických združení a predmetových komisií.

10)

Ciele výchovy a vzdelávania žiakov so SP, profil absolventa primárneho vzdelávania so
SP.

11)

Vzdelávacie oblasti výchovy a vzdelávania žiakov so SP. Charakteristika vzdelávacej
oblasti „Špeciálnopedagogická podpora“. Špecifiká vzdelávania a výchovy žiakov so
SP.

12)

Hodnotenie a klasifikácia v podmienkach pedagogiky sluchovo postihnutých. Aplikácia
metodického pokynu. Vzory pedagogickej dokumentácie a dokladov – spôsoby
vypĺňania, praktické vypĺňanie daných materiálov.
Personálne a organizačné zabezpečenie vyučovania. Vyhláška o špeciálnej škole,
špecifiká v rámci školy pre sluchovo postihnutých (ročníky, delenie školy, delenie
žiakov, počty žiakov v triede, počty žiakov na školských aktivitách...).

13)

14)

Metódy, formy, prostriedky, zásady vyučovania sluchovo postihnutých.

15)

Didaktické hry a ich využitie v jednotlivých predmetoch na ZŠ pre SP.
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 SCHMIDTOVÁ, M. 2016. Teória edukácie žiakov so SP 1 Bratislava: Iris, 2016.145s. ISB
ISBN 978-80-89726-59-2SCHMIDTOVÁ, M. 2016. Teória edukácie žiakov so SP 2
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neverbálnej komunikácie. Bratislava: PdF UK Bratislava,1997. s. 243 - 250.
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C/ ŠPECIÁLNE METODIKY JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV
C1/ SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

1)

Slovenský jazyk v edukačnom procese žiakov so SP – postavenie predmetu v štátnom
vzdelávacom programe, charakteristika vyučovacieho predmetu, kompetencie učiteľa
a žiaka. Ciele a význam vyučovacieho predmetu Slovenský jazyk a literatúra.

2)

Obsah, úlohy, metódy, didaktické pomôcky, didaktická technika a organizačné formy
vzdelávania vo vyučovacom predmete Slovenský jazyk a literatúra v prípravnom a 1.
ročníku.

3)

Obsah, úlohy, metódy, didaktické pomôcky, didaktická technika a organizačné formy
vzdelávania vo vyučovacom predmete Slovenský jazyk a literatúra v 2. ročníku a v 3.
ročníku.

4)

Obsah, úlohy, metódy, didaktické pomôcky, didaktická technika a organizačné formy
vzdelávania vo vyučovacom predmete Slovenský jazyk a literatúra v 4. ročníku.

5)

Špecifiká edukácie žiakov so SP vo vyučovacom predmete Slovenský jazyk a literatúra.

6)

Čitateľská gramotnosť a fázy čítania na primárnom stupni vzdelávania u žiakov so SP.
Špecifiká čítania žiakov so SP.

7)

Alternatívne prístupy k čítaniu u detí so SP. Rébusová čítanka, Eľkoninova čítanka
(metódy na rozvoj fonematického sluchu). Jednoduché knihy pre deti so SP. Pravidlá
zjednodušovania kníh. Tvorba zjednodušeného textu. Čítanie prostredníctvom posunkov.
Pravidlá používania posunkového jazyka pri čítaní u nepočujúcich detí.

8)

Stratégie na rozvíjanie čítania s porozumením. Stratégie pred čítaním – počas čítania a po
čítaní.

C2 /MATEMATIKA
1) Matematika v edukačnom procese žiakov so SP – postavenie predmetu v štátnom
vzdelávacom programe, charakteristika vyučovacieho predmetu, kompetencie učiteľa
a žiaka. Ciele a význam vyučovacieho predmetu Matematika.
2) Obsah, úlohy, metódy, didaktické pomôcky, didaktická technika a organizačné formy
vzdelávania vo vyučovacom predmete Matematika v prípravnom a 1. ročníku.
3) Obsah, úlohy, metódy, didaktické pomôcky, didaktická technika a organizačné formy
vzdelávania vo vyučovacom predmete Matematika v 2. v 3. a 4 ročníku.

4) Rôzne prístupy k budovaniu pojmu prirodzeného čísla. Obsah a ciele numerácie. Etapy
numerácie.
5) Operácie s prirodzenými číslami: sčítanie (rôzne prístupy k zavedeniu operácie sčítania
prirodzených čísel, etapy, vlastnosti a algoritmy sčítania prirodzených čísel). Odčítanie
(rôzne prístupy k zavedeniu operácie odčítania prirodzených čísel, vlastnosti a algoritmy
odčítania prirodzených čísel).
6) Násobenie (rôzne prístupy k zavedeniu operácie násobenia prirodzených čísel, vlastnosti a
algoritmy násobenia); delenie (rôzne prístupy k zavedeniu operácie delenia prirodzených
čísel, dva základné typy úloh na delenie, vlastnosti operácie delenia prirodzených čísel,
algoritmy delenia).
7) Riešenie jednoduchých slovných úloh.
8) Geometrické učivo v učive základnej školy pre SP.

C3/ PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY
1)

Prvouka v edukačnom procese žiakov so SP – postavenie predmetu v štátnom
vzdelávacom programe, vzdelávací štandard a didaktická koncepcia.

2)

Charakteristika predmetu PVO v 1. ročníku pre žiakov so SP, ciele predmetu a časová
dotácia.
Obsah, úlohy, metódy, didaktické pomôcky, didaktická technika a organizačné formy
vzdelávania vo vyučovacom predmete PVO v 1. ročníku. Učebnice a ich obsah,
projektové vyučovanie, vychádzky, podporné materiály a aktivity vo vyučovaní PVO,
hodnotenie.

3)

4)
5)

Charakteristika predmetu PVO v 2. ročníku pre žiakov so SP, ciele predmetu a časová
dotácia.
Obsah, úlohy, metódy, didaktické pomôcky, didaktická technika a organizačné formy
vzdelávania vo vyučovacom predmete PVO v 2. ročníku. Učebnice a ich obsah,
projektové vyučovanie, vychádzky, podporné materiály a aktivity vo vyučovaní PVO,
hodnotenie.

6)

Charakteristika predmetu PRÍRODOVEDA v 3. ročníku pre žiakov so SP, postavenie
predmetu v štátnom vzdelávacom programe, ciele predmetu a časová dotácia. Obsah,
úlohy, metódy, didaktické pomôcky, didaktická technika a organizačné formy
vzdelávania vo vyučovacom predmete PDA v 3. ročníku. Učebnice a ich obsah,
projektové vyučovanie, vychádzky, podporné materiály a aktivity vo vyučovaní PDA,
hodnotenie.

7)

Charakteristika predmetu PDA v 4. ročníku pre žiakov so SP, postavenie predmetu
v štátnom vzdelávacom programe ciele predmetu a časová dotácia. Obsah, úlohy,
metódy, didaktické pomôcky, didaktická technika a organizačné formy vzdelávania vo
vyučovacom predmete PDA v 4. ročníku. Učebnice a ich obsah, projektové vyučovanie,
vychádzky, podporné materiály a aktivity vo vyučovaní PDA, hodnotenie.

8)

Charakteristika predmetu VLASTIVEDA v 3. ročníku pre žiakov so SP, postavenie
predmetu v štátnom vzdelávacom programe, ciele predmetu a časová dotácia. Obsah,
úlohy, metódy, didaktické pomôcky, didaktická technika a organizačné formy
vzdelávania vo vyučovacom predmete VLA v 3. ročníku. Učebnice a ich obsah,
projektové vyučovanie, vychádzky, podporné materiály a aktivity vo vyučovaní VLA,
hodnotenie.

9)

Charakteristika predmetu VLA v 4. ročníku pre žiakov so SP, postavenie predmetu
v štátnom vzdelávacom programe, ciele predmetu a časová dotácia. Obsah, úlohy,
metódy, didaktické pomôcky, didaktická technika a organizačné formy vzdelávania vo
vyučovacom predmete VLA v 4. ročníku. Učebnice a ich obsah, projektové vyučovanie,
vychádzky, podporné materiály a aktivity vo vyučovaní VLA, hodnotenie.

C4/ ŠPECIÁLNA METODIKA VÝCHOVNÝCH PREDMETOV
Telesná a športová výchova
1)
Telesná a športová výchova u žiakov so SP na primárnom stupni vzdelávania – postavenie
predmetu v štátnom vzdelávacom programe, zaradenie do vzdelávacej oblasti, časová
dotácia.
2)

Charakteristika predmetu TSV, ciele vyučovacieho predmetu, vzdelávací štandard,
metódy a organizačné formy.

3)

Voľnočasové športové aktivity – v klube, krúžku a pod.

4)

Zdravotná telesná výchova.

Etická výchova
1) Etická výchova u žiakov so SP na primárnom stupni vzdelávania – postavenie predmetu
v štátnom vzdelávacom programe, zaradenie do vzdelávacej oblasti, časová dotácia,
kompetencie.
2) Charakteristika predmetu ETV, ciele vyučovacieho predmetu, obsah, metódy
a organizačné formy.
Dramatická výchova
1) Dramatická výchova u žiakov so SP na primárnom stupni vzdelávania – postavenie
predmetu v štátnom vzdelávacom programe, zaradenie do vzdelávacej oblasti, časová
dotácia, kompetencie.
2) Charakteristika predmetu DRA, ciele vyučovacieho predmetu, obsah, kritéria hodnotenia,
metódy a organizačné formy.
Rytmicko-pohybová výchova
1) Rytmicko-pohybová výchova u žiakov so SP na primárnom stupni vzdelávania –
postavenie predmetu v štátnom vzdelávacom programe, zaradenie do vzdelávacej oblasti,
časová dotácia, kompetencie.
2) Charakteristika predmetu RPV, ciele vyučovacieho predmetu, obsah, kritéria hodnotenia,
metódy a organizačné formy.

Výtvarná výchova
1) Výtvarná výchova u žiakov so SP na primárnom stupni vzdelávania - postavenie predmetu
v štátnom vzdelávacom programe, zaradenie do vzdelávacej oblasti, časová dotácia,
kompetencie.
2) Charakteristika predmetu VYV, ciele vyučovacieho predmetu, metodické východiská,
obsah, kritéria hodnotenia, metódy a organizačné formy, štruktúra vyučovacej hodiny.
3) Výtvarné metódy, techniky, prostriedky. a formy výtvarných. aktivít na primárnom stupni
vzdelávania.
4) Pomôcky a nové technológie (IKT) v špeciálnej výtvarnej výchove.
5) Hodnotenie výtvarného prejavu a výtvarných aktivít u žiakov so SP a špecifiká výtvarného
prejavu u žiakov so SP.
Informatická výchova
1) Informatická výchova u žiakov so SP na primárnom stupni vzdelávania – postavenie
predmetu v štátnom vzdelávacom programe, zaradenie do vzdelávacej oblasti, časová
dotácia, kompetencie.
2) Charakteristika predmetu INF, ciele vyučovacieho predmetu, obsah, metódy
a organizačné formy.
Pracovná výchova
1) Pracovná výchova u žiakov so SP na primárnom stupni vzdelávania – postavenie predmetu
v štátnom vzdelávacom programe, zaradenie do vzdelávacej oblasti, časová dotácia,
kompetencie.
2) Charakteristika predmetu PVC, ciele vyučovacieho predmetu, obsah, metódy
a organizačné formy, dodržiavanie hygienických zásad a pravidiel bezpečnosti pri
pracovných činnostiach.
Sluchová a rečová výchova
1) Sluchová rečová výchova na predprimárnom a primárnom stupni vzdelávania u detí
a žiakov so SP. Diagnostika sluchu, diagnostika sluchových schopností.
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