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1 Základné údaje 

Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia (ďalej len „normatív“) 

študijného odboru 7518 Q špeciálna pedagogika, vychádza z cieľov, obsahu, rozsahu 

a podmienok vzdelávania stanovených v Štátnom vzdelávacom programe pre odborné 

vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 75 Pedagogické vedy. Špecifikuje ucelený, 

vzájomne sa podmieňujúci komplex požiadaviek s cieľom vytvoriť optimálne vzdelávacie 

prostredie. 

Normatív určuje požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné vy-

bavenie učebných priestorov pre teoretické a praktické vyučovanie v študijnom odbore 

7518 Q špeciálna pedagogika.  

Okrem základných priestorov a základného vybavenia sú súčasťou normatívu aj odporú-

čané učebné priestory a odporúčané materiálne a prístrojové vybavenie. Tieto sú nad rámec 

základného vybavenia, ich účelom je zabezpečenie vyššej kvality vyučovacieho procesu 

v nadväznosti na požiadavky trhu práce v danom odbore. 

2 Všeobecne záväzné právne predpisy 

Pri teoretickom vyučovaní a praktickej príprave žiakov študijného odboru je 

potrebné dodržiavať a riadiť sa príslušnými právnymi normami a predpismi, ktoré rešpektujú 

hľadiská bezpečnosti práce a ochrany zdravia žiakov pri práci, hľadiská hygieny práce, 

ochrany pred požiarom, ergonomické a fyziologické hľadiská vybavenia učební teoretickej 

výučby a praktickej prípravy študijného odboru. 

Učebné priestory musia vyhovovať požiadavkám hygieny práce, bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, v súlade s príslušnými platnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, rezortnými predpismi a technickými normami. Priestory, 

v ktorých sa uskutočňuje teoretické a praktické vyučovanie musia umožňovať optimálnu 

organizáciu vyučovania s prihliadnutím na technický rozvoj a zavádzanie nových zariadení do 

prevádzky.  

Pozornosť treba venovať najmä priestorom určeným na praktické vyučovanie, kde je 

potrebné rešpektovať predpísané pravidlá bezpečnej obsluhy technických a iných zariadení 

a platné technické predpisy, ktoré stanovujú podmienky na bezpečnú prácu v danom odbore. 

Je nevyhnutné preukázateľne poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

3 Základné učebné priestory 

Základné učebné priestory predstavujú priestory spĺňajúce príslušné bezpečnostné 

a hygienické predpisy, ktoré sú nevyhnutné na nadobudnutie požadovaných vedomostí 

a zručností stanovených výkonovými štandardami ŠVP a špecifík výučby daného študijného 

odboru. Počet, rozmery a vybavenie šatní a hygienických zariadení vyplýva z platných 

predpisov pre normovanie a prevádzku zariadení pre prípravu žiakov na povolanie. 

3.1 Základné učebné priestory pre teoretické vyučovanie  

Tabuľka č. 1 

P. č. Názov učebného priestoru pre teoretické vyučovanie 

1. Učebňa pre vyučovanie odborných predmetov teoretického vzdelávania 

2. Knižnica  
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3.2 Základné učebné priestory pre praktické vyučovanie 

Tabuľka č. 2 

P. č. Názov učebného priestoru pre praktické vyučovanie 

1. Učebňa edukačných činností 

2. Telocvičňa 

3. Učebňa aplikovanej informatiky 

4. Relaxačná miestnosť 

4 Základné vybavenie učebných priestorov 

4.1 Základné vybavenie učebných  priestorov pre teoretické vyučovanie 

Teoretické vyučovanie prebieha v bežných učebniach (triedach), ktoré sú vybavené zá-

kladnými učebnými pomôckami, učebným materiálom, didaktickou a informačno-

komunikačnou technikou. Učebné pomôcky, materiál a technika môžu byť stabilnou súčasťou 

inventáru učebne, alebo môžu mať mobilný (prenosný) charakter a trvalo môžu byť umies-

tnené v iných priestoroch (kabinety, sklady, archívy školy). Prehľad stabilného a mobilného 

vybavenia učebných priestorov pre teoretické vyučovanie uvádza  Tabuľka č. 3. 

Tabuľka č. 3 

Teoretické vyučovanie 

P. č. 

Názov 

 priestoru 

(z tab.č.1) 

Názov vybavenia 

(v členení stroje a zariadenia, prístro-

je, výpočtová technika, nábytok 

a pod.) 

Počet na 

žiaka skupinu 

1. 

Učebňa pre 

vyučovanie 

odborných 

predmetov 

teoretického 

vzdelávania 

Stabilné vybavenie učebne 

Školská lavica  1  

Stolička žiaka 1  

Katedra učiteľa  1 

Stolička učiteľa  1 

Školská tabuľa  1 

Mobilné vybavenie učebne 

Dataprojektor  1 

PC/notebook  1 

Prístup na internet  1 

Premietacie plátno  1 

Dvojrozmerné učebné pomôcky (ob-

razy, schémy, tabuľky, CD)
 
 

 podľa potreby 

Trojrozmerné učebné pomôcky – 

modely oka, ucha, ľudského tela – 

vnútorné orgány, kostra človeka 

 
1 z každej  

položky 

Lekárnička s vybavením na nácvik 

prvej pomoci 
 1 

CD a DVD nosiče, ktorých  obsahom 

je používanie  kompenzačných po-

môcok podľa druhu postihnutia   

 podľa potreby 

2. Knižnica 

Odborná literatúra pre odborné pred-

mety, odborné časopisy 
 podľa potreby 

Právne normy v odbore  podľa potreby 
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PC/ notebook  1 

Prístup  na internet  1 

4.2 Základné vybavenie učebných priestorov pre praktické vyučovanie  

Praktické vyučovanie prebieha v  bežných učebniach (triedach) a odborných učebniach, 

ktoré sú vybavené základnými učebnými pomôckami, učebným materiálom, didaktickou 

a informačno-komunikačnou technikou. Učebné pomôcky, materiál a technika môžu byť 

stabilnou súčasťou inventáru učebne alebo môžu mať mobilný (prenosný) charakter a trvalo 

môžu byť umiestnené v iných priestoroch (kabinety, sklady, archívy školy). Prehľad 

stabilného a mobilného vybavenia učebných priestorov pre praktické vyučovanie uvádza 

Tabuľka č. 4.  

Tabuľka  č. 4 

Praktické vyučovanie 

P. č. 

Názov 

priestoru 

(z tab. č. 2) 

Názov vybavenia 
(v členení stroje a zariadenia, prístro-

je, výpočtová technika, nábytok ap.) 

Počet na 

žiaka Skupinu 

1. 

Učebňa  

edukačných 

činností 

Stabilné vybavenie učebne   

Pracovný stôl žiaka 1  

Stolička žiaka 1  

Katedra učiteľa  1 

Stolička učiteľa  1 

Základné výtvarné a pracovné po-

môcky: štetce, rydlá, výkresy, nožni-

ce, nože, orezávače, farebný papier, 

krepový papier, akvarelové farby, 

temperové farby, voskové pastely, su-

ché pastely, uhlíky, rudky, hlina, 

plastelína, lepidlo, textil, acrylové 

farby 

 
 

podľa  potreby 

Fonotéka: klasická, populárna, jazzo-

vá, folková, ľudová (folklór), dycho-

vá hudba, country, muzikály, šansó-

ny, hudba pre deti, relaxačná hudba, 

muzikoterapia 

 
1 z každej  

položky 

Hudobné  nosiče  podľa potreby 

Reproduktor  1 

Prehrávač  1 

Mobilné vybavenie učebne   

PC/notebook  1 

Dataprojektor  1 

Premietacie plátno  1 

2. Telocvičňa 

Náčinie: švihadlá, obruče, stuhy, 

gymnastické lopty 
1 z každej 

položky 
 

Náčinie: lopty (volejbal, basketbal, 

futbal) 
 

Podľa 

 potreby 

Karimatky 1  

Gymnastické koberce  2 

Žinenky  10 
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Audiovizuálna technika pre metodiku 

telesnej výchovy 
 1 

3. 

Učebňa  

aplikovanej 

informatiky 

Počítačový stôl žiaka 1  

Stolička žiaka 1  

Katedra učiteľa  1 

Stolička učiteľa  1 

PC pre učiteľa  1 

PC/notebook 1  

Dataprojektor  1 

Multifunkčné zariadenie alebo samo-

statne kopírovací stroj, skener, tlačiareň 
 1 

Premietacie plátno  1 

Softvérové vybavenie pre edukačné 

činnosti v špeciálnych školských vý-

chovno-vzdelávacích zariadeniach 

 
Podľa  

potreby 

4. 
Relaxačná 

miestnosť 

Pohovka  1 

Koberec  1 

relaxačné vaky  4 

PC s hudobným nosičom  1 

Plátno  1 

Dataprojektor  1 

5 Odporúčané učebné priestory 

5.1 Odporúčané učebné priestory pre praktické  vyučovanie 

Uvedené odporúčané učebné priestory umožnia realizovať kvalitnejšiu praktickú výučbu, 

ktorá poskytuje osvojenie kompetencií nad rámec profilu absolventa.  

Tabuľka  č. 5 

P. č. Názov odporúčaného učebného priestoru pre praktické vyučovanie 

1. Učebňa pre  praktické vyučovanie cudzieho jazyka v odbore 

2. Učebňa dramatickej výchovy 

3. Posilňovňa 

6 Odporúčané vybavenie učebných priestorov 

6.1 1 Odporúčané vybavenie učebných priestorov pre praktické vyučovanie 

Uvedené nadštandardné vybavenie učebných priestorov umožní realizovať kvalitnejšiu 

teoretickú výučbu, ktorá poskytuje kompetencie nad rámec profilu absolventa. Nadštandardné 

vybavenie obsahuje vybavenie odporúčaných priestorov (z Tabuľky č. 5). 

Tabuľka č. 6 

Praktické vyučovanie 

P. č. 

Názov 

priestoru 

(z tab. č. 5) 

Názov nadštandardného vybavenia 

(v členení stroje a zariadenia, prístro-

je, výpočtová technika, nábytok ap.) 

Počet na 

žiaka skupinu 

1. 
Učebňa pre 

praktické 

Pracovný stôl pre žiaka 1  

Stolička žiaka 1  
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vyučovanie  

cudzieho jazyka 

v odbore 

Katedra učiteľa  1 

Stolička učiteľa  1 

Interaktívna tabuľa    1 

Dataprojektor  1 

PC/notebook  1 

Prístup na internet  1 

Jazykové laboratórium: 

ovládacia jednotka učiteľa 

žiacky zosilňovač 

slúchadlá 

 

 

1 

1 

 

1 

 

2. 

Učebňa 

dramatickej 

výchovy 

Pracovný stôl žiaka 1  

Stolička žiaka 1  

Katedra učiteľa  1 

Stolička učiteľa  1 

Koberec  1 

Paraván  1 

Rôzne druhy bábok  podľa potreby 

Nosiče s relaxačnou a podkladovou 

hudbou 

 
podľa potreby 

Nosiče s hovoreným slovom  podľa potreby 

Skriňa na pomôcky  1 

Prehrávač  1 

3. Posilňovňa 

Činky 2  

Viacúčelový posilňovací prístroj  1 

Rotana  1 

Stacionárny bicykel  1 

Steper  1 

Švihadlá 1  

Lavička  1 

Medicimbal  5 

Karimatky 1  

Balančná podložka  5 

Opierky na zhyby  3 

Gumový posilňovač 1  

Leg pres  1 

Lavica na prednožovanie 

a zanožovanie  
 1 

Lavica polohovateľná  1 

Lavica na tlaky  1 

Posilňovacia veža   1 

Nakladacia činka, závažia  1 
 


