
Prehľad projektov experimentálneho overovania v školskom roku 

2021/2022 
(stav k 1.05.2022) 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 14 zákona  

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z.  

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 v znení neskorších predpisov riadi experimentálne overovanie v školách a školských 

zariadeniach v spolupráci so zriaďovateľmi, výskumnými ústavmi zriadenými ústrednými 

orgánmi štátnej správy, s vysokými školami s inými právnickými osobami a fyzickými 

osobami. Na základe toho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

uvádza zoznam projektov experimentálneho overovania v školskom roku 2021/2022 

nasledovne:  

 

1. Experimentálne overovanie 
 

1.1. Experimentálne overovanie spoločného vzdelávania sluchovo postihnutých žiakov so žiakmi 

so špecifickými poruchami učenia (vývinovými poruchami učenia)  

 

Predmet a cieľ: Individuálnym prístupom dosiahnuť všestranný rozvoj osobnosti, eliminovať 

vplyv a dopad postihnutia pre obe skupiny detí a žiakov.  

Odborný garant: Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky, Univerzita 

Komenského, Račianska 59, Bratislava.  

Realizátor: Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím 

internátna, Drotárska cesta 48, Bratislava.  

Termín schválenia: 31.08.2011  

Termín účinnosti: 01.09.2011  

Predpokladaný termín ukončenia: 31.08.2026 

 

 

1.2. Program rozvoja osobnosti intelektovo nadaných žiakov v úvodných ročníkoch základnej 

školy  

Predmet a cieľ: Predmetom overovania sú konkrétne špeciálne výchovno-vzdelávacie prístupy 

(metódy) zacielené na diagnostiku, sledovanie a elimináciu rizík vo vývine osobnosti nadaného 

jednotlivca. Cieľom overovania je vytvoriť systém (program) rozvoja osobnosti intelektovo 

nadaného žiaka v úvodných ročníkoch základnej školy. Výstupom má byť aj vytvorenie 

metodickej príručky s konkrétnymi prístupmi, zameranými na rozvoj osobnosti intelektovo 

nadaného žiaka, určenej pedagógom.  

Odborný garant: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Račianska 59, Bratislava.  

Realizátor: Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, 

Majerníkova 60, Bratislava.  

Termín schválenia: 29.05.2013  

Termín účinnosti: 01.09.2013  

Predpokladaný termín ukončenia: 31.08.2024 

 

 



1.3. Dopad inkluzívnej školy na mentálne zdravie a osobnostný rozvoj žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami a intaktných žiakov  

 

Predmet a cieľ: Predmetom overovania je model inkluzívnej školy – inkluzívnej edukácie, 

vychádzajúc z modelu mentálneho zdravia M. Furlonga z Californskej univerzity. Cieľom 

experimentu je zistiť vplyv inkluzívnej základnej školy a inkluzívneho vzdelávania na úroveň 

mentálneho zdravia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a intaktných 

žiakov. Zároveň vypracovať všeobecný model inkluzívnej edukácie na školách.  

Odborný garant: Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ružová 13, 

Banská Bystrica.  

Realizátor: Súkromná základná škola, Ružová dolina 29, Bratislava.  

Termín schválenia: 17.06.2016  

Termín účinnosti: 01.09.2016  

Predpokladaný termín ukončenia: 31.08.2025  

 

 

1.4. Experimentálne overovanie študijného odboru gymnázia, bilingválne slovensko-čínske 

štúdium  

 

Predmet a cieľ: Zistiť úroveň komunikačných a sinografických kompetencií v čínskom jazyku, 

literatúre, kultúre a reáliách, zistiť interpretačné zručnosti pri porozumení textov a prejavov  

v čínskom jazyku.  

Odborný garant: Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 

40, Banská Bystrica.  

Realizátor: Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica.  

Termín schválenia: 13.11.2015  

Termín účinnosti: 01.09.2016  

Predpokladaný termín ukončenia: 31.08.2023 

 

1.5. Experimentálne overovanie študijného odboru 7902 J 01 gymnázium – matematika  

 

Predmet a cieľ: Predmetom experimentálneho overovania je overenie nového vzdelávacieho 

programu gymnázia zameraného na matematiku, učebného plánu a učebných osnov pre 

predmet matematika pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v štvorročnom  

a osemročnom štúdiu. Podporiť a rozvíjať u týchto žiakov úroveň vedomostí a zručností  

v predmete matematika, rozvíjať úroveň logického a kritického myslenia vo vzdelávacej oblasti 

matematika a práca s informáciami.  

Odborný garant: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, 

Mlynská dolina F1, Bratislava.  

Realizátor:  

Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava  

Gymnázium, Alejova 1, Košice  

Termín schválenia: 11.01.2017  

Termín účinnosti: 

01.09.2017 – Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava,  

01.09.2018 – Gymnázium, Alejova 1, Košice.  

Predpokladaný termín ukončenia:  

31.08.2022 – Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava,  

31.08.2026 – Gymnázium, Alejova 1, Košice.  



1.6. Inklúzia zdravých detí a žiakov na Spojenej škole  

 

Predmet a cieľ: Predmetom experimentálneho overovania je uplatňovanie školského 

vzdelávacieho programu, vytvoreného v modifikácii vychádzajúcej zo štátneho vzdelávacieho 

programu – vzdelávacích programov pre intaktných žiakov na jednotlivých stupňoch 

vzdelávania a vzdelávacieho programu pre žiakov s telesným postihnutím.  

Odborný garant: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Račianska 59, Bratislava.  

Realizátor: Spojená škola, Mokrohájska 3, Bratislava  

Termín schválenia: 11.05.2012  

Termín účinnosti: 01.09.2012  

Predpokladaný termín ukončenia: 31.08.2022  

 

 

1.7. Zmena organizácie vyučovania v Súkromnej základnej škole Bakomi  

 

Predmet a cieľ: Predmetom experimentálneho overovania je  

• overiť funkčnosť a efektivitu organizácie vyučovania v trojročiach 

• možnosti a prínos práce deti vo vertikálnych skupinách 

• možnosti individualizácie, ktoré overovaná organizácia ponúka 

• možnosti zvyšovania učiteľských kompetencií (hlavne tímová spolupráca 

a individualizácia učenia) 

Odborný garant: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ružová 13, 

Banská Bystrica.  

Realizátor: Súkromná základná škola Bakomi, A. Gwerkovej- Göllnerovej 6, Banská Štiavnica  

Termín schválenia: 27.05.2020  

Termín účinnosti: 01.09.2020  

Predpokladaný termín ukončenia: 31.08.2024 

 

 

1.8. Projekt experimentálneho overovania metód realizácie a vzdelávacích prostriedkov 

v predmete občianska náuka v spolupráci s príbuznými predmetmi na druhom stupni základnej 

školy a na strednej škole, s dôrazom na občianske kompetencie žiakov a žiačok 

 

Predmet a cieľ: Predmetom a cieľom experimentu je overiť nové metódy a vzdelávacie 

prostriedky vo vyučovaní predmetu občianska náuka na 2. stupni ZŠ a SŠ s dôrazom  

na občianske kompetencie žiakov a žiačok. 

Odborný garant: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ružová 13, 

Banská Bystrica.  

Realizátor projektu:  

Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica 

Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, 010 01 Žilina 

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 

Termín schválenia: 30.06.2020  

Termín účinnosti: 01.09.2020  

Predpokladaný termín ukončenia: 31.12.2022 

  

 

 



1.9. Projekt experimentálneho overovania slobodného demokratického vzdelávania 

 

Predmet a cieľ: Zmiešaným kvalitatívno-kvantitatívnym výskumom overiť v praxi  

a slovenskom kultúrno-spoločenskom kontexte zahraničný model slobodnej demokratickej 

školy so sebariadeným vzdelávaním (typ Summerhill). 

Odborný garant: Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská 4, 

Nitra 

Realizátor projektu: Súkromná základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 

Termín schválenia: 30.06.2021  

Termín účinnosti: 31.08.2030  

Predpokladaný termín ukončenia: 31.12.2030 

 

1.10. Projekt experimentálneho overovania „Zmena organizácie vyučovania na posilnenie 

čitateľskej a matematickej gramotnosti“ 

 

Predmet a cieľ: Predmetom overovania je zmena organizácie vyučovania na blokové 

vyučovania v menších skupinách, s trvaním vyučovacej hodiny 30 minút a zmena organizácie 

pracovného času pedagogických a odborných zamestnancov. 

Primárnym cieľom je overenie komplexnej zmeny organizácie vyučovania zahŕňajúcej výučbu 

v malých skupinách, blokové vyučovanie a podporu individuálnej prípravy žiakov a vplyvu 

tejto zmeny na kvalitu vzdelávacích výsledkov a motivácie žiakov k učeniu  

sa – s osobitným zreteľom na žiakov s bariérami vyplývajúcimi zo sociálne alebo kultúrne 

znevýhodňujúceho prostredia.  

Odborný garant: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava 

Realizátor projektu:  

• ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice – počet bežných tried 13, počet žiakov 230 

• ZŠ s MŠ Nitra – počet bežných tried 5, počet žiakov 60 

• ZŠ Ščasného, Nitra – počet bežných tried 5, počet žiakov 60 

Termín schválenia: 30.06.2021  

Termín účinnosti: 31.08.2023  

Predpokladaný termín ukončenia: 31.12.2023 

 

 

 

 

 


