
 
 

 

   
 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
* Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  
 

 
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická fakulta 

Kód predmetu:  
PdF.KPEP/M-UPVde017/20 

Názov predmetu:  
Adaptačná stáž v základnej škole 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Za obdobie štúdia: 20h/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná  
Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: II. 

Podmieňujúce predmety: PdF.KPEP/M-UPVde011/16 Teória a prax primárneho vzdelávania 
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Hodnotenie predmetu zahŕňa hodnotenie adaptačnej stáže 100%, pozostáva z vypracovania 
študentskej správy (reflexie). Výstupom študentov z absolvovanej adaptačnej stáže bude správa 
podľa stanovených kritérií. Celkové hodnotenie študenta bude realizovať príslušný metodik PDF UK 
na základe študentskej správy a hodnotenia cvičného učiteľa. 
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 51% bodového hodnotenia. 
Hodnotenie: A (100 – 91), B (90 – 81), C (80 – 71), D (70 – 61), E (60 – 51), Fx (50 – 0). 
Výsledky vzdelávania:   
Študent absolvuje individuálnu adaptačnú stáž v rozsahu 20 hodín v prvom septembrovom týždni na 
začiatku školského roka. Adaptačná stáž bude prebiehať počas adaptačného týždňa žiakov 1. ročníka 
primárneho vzdelávania.  
Študent získava skúsenosť s organizáciou prvého výučbového týždňa v prvom ročníku v základnej 
škole. Získava praktické skúsenosti s privítaním žiakov – prvákov. Študent získa zručnosti v 
komunikácii s novou triedou, v jej organizovaní a riadení, zoznamuje sa so žiakmi a učí zoznamovať 
žiakov navzájom. Študent preukáže i schopnosť komunikovať s rodičmi detí, informuje ich o 
dôležitých náležitostiach pre úspešný nástup ich dieťaťa v škole. Študent bude zručný vytvoriť a 
oboznámiť žiakov so školským poriadkom. Všetky teoretické vedomosti dokáže študent efektívne 
aplikovať v pedagogickej praxi. 
Stručná osnova predmetu:  

1. Ciele, organizácia a štruktúra adaptačnej stáže.  
2. Oboznámenie sa s legislatívou súvisiacou s prijatím žiaka na adaptačné vzdelávanie.  
3. Analýza adaptačného týždňa z hľadiska cieľov, metód, vyučovacích foriem, učebných 

pomôcok a didaktických prostriedkov.  



 
 

4. Analýza vyučovacej hodiny z hľadiska rozvoja poznávacích funkcií žiakov.  
5. Analýza vyučovacej hodiny z hľadiska motivácie a aktivizácie žiakov.  
6. Analýza vyučovacej hodiny z hľadiska komunikácie učiteľa so žiakmi.  
7. Analýza spôsobov komunikácie učiteľa a rodičov o postupe adaptácie žiaka. Metódy 

vytvárania spolupráce rodiny a školy. 
8. Identifikácia stratégií včleňovania dieťaťa do kolektívu vzhľadom k rozvíjaniu socio-

emocionálnych kompetencií detí.  
9. Identifikácia individuálnych potrieb jednotlivých žiakov a spôsoby ich napĺňania učiteľom. 

Identifikácia techník individuálneho prístupu učiteľky k žiakom. 
10. Identifikácia správania vybraného žiaka/žiakov počas adaptácie a porovnávanie kategórií 

s prejavmi správania dieťaťa na základe absolvovaných kurzov pedagogiky a psychológie. 
11. Prezentácia návrhov projektového vyučovania jednotlivých študentov, ich analýza a 

korektúra. 
Odporúčaná literatúra: 
BELEŠOVÁ, M. 2018. Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2018. 
DOUŠKOVÁ, K., ĽUPTÁKOVÁ-VANČÍKOVÁ, K. 2009. Pedagogická prax v príprave učiteľa. Banská 

Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. 
GAVORA, P. a kol. 2003. Učiteľ a žiaci v komunikácii. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2003.  
KRÍŽOVÁ, M. 2010. Adaptačné vzdelávanie na základnej škole. Prešov: Metodicko-pedagogické 

centrum, 2010. 
LIPKOVÁ, M. 2014. Daltonský plán ako prostriedok adaptácie detí na školské prostredie. Bratislava: 

Metodicko-pedagogické centrum, 2010. 
PETLÁK, E. 2002. Pedagogicko-didaktická práca učiteľa. Bratislava: IRIS, 2002. 
PODLAHOVÁ, L. 2004. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004. 
TÓTHOVÁ, R., KOSTRUB, D., FERKOVÁ, Š. 2017. Žiak, učiteľ a výučba (všeobecná didaktika pre 

študentov učiteľstva. Prešov: Rokus, 2017. 
ZELINA, M. 2006. Kvalita školy a mikrovyučovacie analýzy. Bratislava: OG – Vydavateľstvo Poľana, 

2006. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
Slovenský 
Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 
0 0 0 0 0 0 
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