
INFORMAČNÝ LIST REDMETU 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická 

Kód predmetu: 

PdF.KPEP/M-UPVpr011/16 

Názov predmetu: 

Teória a prax primárneho vzdelávania  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prednáška + prax 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 

Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 24/5 

Metóda štúdia: kombinovaná 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.  

Stupeň štúdia: II. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Študent je povinný prezentovať v priebehu výučby projekt z praxe v podmienkach ZŠ. Na 

záverečný vedomostný test sa môže prihlásiť za predpokladu, že v každej súčasti priebežného 

hodnotenia získal aspoň minimálny počet bodov. 

Projekt zo stáže v ZŠ                             20 bodov (min. 13 bodov) 

Priebežný test                                         20 bodov  (min. 13 bodov) 

Vedomostný záverečný test                   60  bodov  

100-95% A; 94-89% B; 88-83% C; 82 – 77% D; 76 – 70% E; 69% FX  

Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60 

Výsledky vzdelávania: 

Nadobudnúť teoretickú líniu procesu vzdelávania na primárnom stupni základnej školy. 

Porovnávať a následne analyzovať rôzne koncepcie vzdelávania na Slovensku a v zahraničí. 

Identifikovať problémy vyskytujúce sa v prostredí primárneho vzdelávania a hľadať možnosti ich 

riešenia. Projektovať, realizovať a evalvovať výučbu v primárnom vzdelávaní. Súčasťou výučby  

je absolvovanie stáže na ZŠ so zameraním na mimovyučovacie aktivity v rozsahu 5 hodín a 

odovzdanie projektu zo stáže. Požiadavky:  Stáž bude  zameraná na mimovyučovacie aktivity v 

ZŠ. Študent má  nadobudnúť kompetencie  práce učiteľa v oblasti organizácie  a riadenia  triedy 

(príprava, priebeh a vyhodnotenie rodičovského združenia, spôsob komunikácie učiteľa s rodinou 

žiaka, administratívne činnosti učiteľa).   

Stručná osnova predmetu: 

1.Úloha primárneho vzdelávania v škole (terminológia, ciele, obsah a pedagogické stratégie). 

2. Vstup dieťaťa do školy; školská pripravenosť 

3. Teoretické východiská vzdelávania a koncepcie vyučovania. 

4. Kurikulum primárneho školského vzdelávania. 

6. Výchovno-vzdelávacie ciele a ich funkcia vo vyučovacom procese 

7. Obsah vzdelávania a riadenie vyučovacieho procesu. 



8. Metódy vyučovania. Organizačné formy vyučovania. 

9. Subjekty, vzťahy a pravidlá primárneho vzdelávania. 

10. Diagnostikovanie a hodnotenie aktuálneho stavu žiakov 

11.Klíma v škole a triede. 

12.Kompetenčý profil žiakov primárneho vzdelávania, skúsenosti z praxe. 

Odporúčaná literatúra: 

1. BELEŠOVÁ, M.  Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi. Bratislava: UK, 2018  

2. KALHOUS, Z., OBST, O. (ed) Školní didaktika. Praha : Portál, 2002.  

3. KOLLÁRIKOVÁ, Z. - PUPALA, B. et all. Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: 

Portál, 2001,2010 druhé vydanie. ISBN 80-717-8585-7. 

4. KOŽUCHOVÁ a kol. Kurikulum primárneho vzdelávania. Bratislava: UK, 2019 

5. TÓTHOVÁ, R., KOSTRUB, D., FERKOVÁ, Š. Žiak, učiteľ a výučba (všeobecná didaktika pre 

študentov učiteľstva. Prešov: Rokus, 2017.   

6. ŠVP pre primárne vzdelávanie. ŠVP pre predprimárne vzdelávanie. 

7. Zákon č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní. 

8. DRAVECKÝ, J. Teória a prax primárneho vzdelávania. Dostupné z: https://adoc.pub/teoria-a-

prax-primarneho-vzdelavania-tudijne-texty-k-predmet.html  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: Slovenský a český jazyk. 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov: 205 

A B C D E FX 

46,34 32,68 13,66 5,85 0,98 0,49 

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 

Schválil: prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. 
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