
KRITÉRIA NA PRIJATIE DO TRIED PRE MIMORIADNE NADANÉ  

DETI 
 

 

Vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov sa realizuje v samostatných triedach. Diagnostika a 

prijímanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa realizuje na základe:  

 

Požiadavky na prijatie : 

 

- žiadosť zákonného zástupcu žiaka 

- absolvovanie vedomostných testov z čítania, písania a počítania 

- absolvovanie psychodiagnostického vyšetrenia v Centre pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie 

- informovaný súhlasu zákonného zástupcu po diagnostike vykonanej CPPPaP. 

 

 

Na vytvorenie priestorových možností vzdelávania týchto žiakov škola vynaložila nemalé 

finančné prostriedky. Vyučujúci v týchto triedach majú dlhoročné skúsenosti z práce s 

talentovanými a nadanými žiakmi. Zúčastňujú sa odborných a metodických seminárov 

venovaných problematike intelektovo nadaných žiakov, štúdiom odbornej a metodickej 

literatúry si zvyšujú svoje odborné metodické kompetencie a zručností. Práca s intelektovo 

nadanými žiakmi kladie veľké nároky na samotnú prípravu na vyučovaciu hodinu, jej 

organizačné a odborné zvládnutie. Škola rozvíja spoluprácu aj s ostatnými školami v rámci 

Slovenska, na ktorých sú vytvorené TND triedy. V rámci výchovno-vyučovacieho procesu v 

týchto triedach je potrebné výberom primerane náročných úloh rozvíjať kreativitu žiakov, 

nadanie, rešpektovať ich individualitu, ale viesť ich aj k tímovej práci, čo rozvíja sociabilitu, 

upevňuje kolektívne vzťahy. Problémové vyučovanie rozvíja rozumové zručností , aktivizuje 

logické a analogické myslenie, umožňuje rozvíjať a uplatňovať základné logické myšlienkové 

operácie – analýzu, syntézu, hypotézu. Učebné osnovy v týchto triedach sú upravené o 

rozširujúce učivo v jednotlivých predmetov. 

Súčasťou učebných osnov je aj ročníková práca, ktorú žiaci vypracujú na určitú tému z 

rôznych vedných odborov podľa individuálneho záujmu a prezentujú ju na triednych kolách.  

Najlepšie práce z jednotlivých tried postupujú do školského kola , kde sú prezentované za 

účasti žiakov , rodičov, predstaviteľov MsÚ a verejnosti. Táto prezentácia je zároveň 

morálnym ocenením snahy, námahy, precíznosti a originality spracovanej témy. Pri príprave 

ročníkovej práce sú žiakom poskytované konzultácie zo strany vyučujúcich daného vedného 

odboru, žiaci využívajú internet a v rámci vyučovacích hodín informatiky sa venuje 

pozornosť aj grafickej úprave ročníkovej práce. Na II. stupni sú v týchto triedach zavedené 

ranné komunity, na ktorých sa riešia rôzne problémy kolektívu, jedinca, ale aj odborné a 

aktuálne spoločenské problémy či mimoriadne udalosti. Na komunitách sú žiaci vedení k 

vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov na danú tému, formuje sa kritické aj sebakritické 

hodnotenie a sebahodnotenie , čo vedie k rozvíjaniu morálnych i hodnotových postojov a 

osobnostných vlastností. 

 


