Praktická škola

Praktická škola internátna poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných
činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s
iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom
učilišti, je súčasťou vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím.
Praktická škola je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej
základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej
základnej školy vzdelávaných podľa variantu B a C.

Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym
postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo
povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v
odbornom učilišti, alebo aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s
mentálnym postihnutím v kombinácií s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli
vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole a to aj vtedy ak neukončili základnú školu.

Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené
každoročne. Stratégia výučby školy vytvára priestor pre vzdelávanie a prípravu žiakov na
výkon jednoduchých činností. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka podľa jeho
možností.

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii
teoretickej a praktickej prípravy pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na
uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení
problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické slovné formou
účelovo zameranej diskusií, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej
slušnosti a ohľaduplnosti. Učia sa chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť
tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým
aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe
vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho
sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez
pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou
najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz
na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie
konfliktových situácií, verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú
konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú
priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich
učiteľov.
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