
Podmienky pre vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  (Zabezpečenie výučby pre žiakov so zdravotným znevýhodnením) 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa v škole  uskutočňuje: 

v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy; ak má takýto žiak špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby, je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v 
spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie; zákonný zástupca 
žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť. 

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania bude škola vytvárať žiakom so 
zdravotným znevýhodnením špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie 
ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä: 

- všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa 
prispôsobia individuálnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením; 

- žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí nemôžu splniť požiadavky príslušných 
vzdelávacích oblastí a štandardov, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích 
programov; 

- u žiakov so zdravotným znevýhodnením je možné voliteľné hodiny využiť aj na 
intenzívne vzdelávanie v určitej vzdelávacej oblasti v rámci individuálneho vzdelávacieho 
programu žiaka; 

- v prípade individuálnej integrácie v bežnej triede strednej školy môže špeciálny 
pedagóg na vyučovacích hodinách podľa potreby pracovať so žiakom/žiakmi so 
zdravotným znevýhodnením individuálne alebo v skupinkách podľa individuálneho 
vzdelávacieho programu žiaka/žiakov. Obsah, formy a postup vyučovania konzultuje s 
príslušným učiteľom; 

- u žiakov so zdravotným znevýhodnením môže školský špeciálny pedagóg, liečebný 
pedagóg, logopéd, školský psychológ v rámci vyučovania pracovať individuálne s 
vybranými žiakmi s cieľom systematickej, intenzívnej korekcie, terapie alebo 
reedukácie postihnutia, resp. poruchy; 

- u žiakov so zdravotným znevýhodnením si stanovuje učiteľ dĺžku a štruktúru vyučovacej 
hodiny flexibilne, zohľadňujúc momentálny psychický stav, správanie a potreby 
žiakov, ktoré sú dôsledkom ich zdravotného znevýhodnenia; 

- u žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, špecifickými poruchami učenia je 
druhý cudzí jazyk voliteľný a závisí od individuálnych schopností konkrétneho žiaka. 
Rozhodnutie o vzdelávaní v druhom cudzom jazyku je výsledkom špeciálnopedagogickej 
diagnostiky v konkrétnom prípade. 

 

Základné podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (integrované 
vzdelávanie) 

Ak je zdravotné znevýhodnenie žiaka takého charakteru, že je mu potrebné vytvoriť 
špeciálne podmienky na vzdelávanie, takýto žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a 
musí byť na škole evidovaný ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za 
podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu. 
Potvrdenie o tom, že žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vydáva podľa 
kompetencií školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie na základe odborného 
vyšetrenia. 

Žiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, musí mať vypracovaný 
individuálny výchovno-vzdelávací program. Individuálny výchovno-vzdelávací program 
vypracováva škola spoločne so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa 
kompetencií. Žiak môže mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celého 
vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe 
výsledkov odborného vyšetrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 



Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva v bežnej 
triede školy, musí mať zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné 
podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám. 

Riaditeľ školy je povinný pri výchove a vzdelávaní takéhoto žiaka zabezpečiť 
systematickú spoluprácu školy so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 
Podľa potreby môže škola spolupracovať aj so špeciálnou školou. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami individuálne integrovaného v bežnej triede 
strednej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho 
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: 
- základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces; 
- požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy; 
- modifikáciu učebného plánu a učebných osnov; 
- aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov; 
- špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka; 
- špecifiká organizácie a foriem vzdelávania; 
- požiadavky   na   zabezpečenie   kompenzačných   pomôcok   a   špeciálnych   učebných 

pomôcok ; 
- zabezpečenie  servisu  odborníkov  –  špeciálneho  pedagóga, liečebného  pedagóga, 

psychológa, logopéda a iných. 

Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby 
zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka. Individuálny 
výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci s výchovným 
poradcom, špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými 
pracovníkmi podľa potreby a so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Ak 
je žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť obsah a 
formy vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci 
daného predmetu v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť individuálneho 
vzdelávacieho programu Úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. Ide o úpravu obsahu 
vzdelávania žiaka, nie o redukciu obsahu učiva. Vychádza sa pritom z učebných osnov 
konkrétneho predmetu v zmysle úpravy učiva s prihliadnutím na špecifiká vyplývajúce zo 
zdravotného znevýhodnenia žiaka. Vyučujúci učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom 
vypracuje postupnosť krokov pri preberaní učiva príslušného predmetu. Úprava učebných osnov 
predmetu, ktorá je súčasťou individuálneho vzdelávacieho programu, sa vypracováva len pre tie 
vyučovacie predmety, v ktorých žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov daného 
ročníka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať 
a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Úpravy 
výchovno-vzdelávacieho programu sú výsledkom odborných konzultácií všetkých 
zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca žiaka. Individuálny 
výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg a 
zákonný zástupca žiaka. 
 
 
Hodnotenie a klasifikácia sa realizuje podľa hodnotení a klasifikácií žiakov so 
špeciálnopedagogickými potrebami, ktoré schválilo MŠ SR č. 6164/96-153 zo dňa 12.12.1996 
s platnosťou od 1.1.1997 a taktiež  Metodickými pokynmi MŠ SR č. CD-2004-12003/23597-
1:095. 
 
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné zohľadňovať 

zdravotné postihnutie týchto žiakov a vychádzať zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu a 

klasifikácii školských poradenských zariadení. 



Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného 

lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku 

nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne 

predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovnovzdelávacej 

činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná 

hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka. 

Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka 

obsahuje 

a) údaje identifikujúce žiaka, 

b) hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka, 

c) návrh hodnotenia a klasifikácie žiaka. 

Žiak so zdravotným znevýhodnením je žiak, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie 

zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. 

 Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie a na základe následnej žiadosti rodiča, 

zákonného zástupcu žiaka, je možné prijať alebo zaradiť takéhoto žiaka ako žiaka 

integrovaného so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežnej triedy. 

......... 

Škola – hlavná budova má vytvorený bezbariérový vstup do budovy z dvoch strán, pre žiakov 

s telesným postihnutím je upravené WC. V škole nie je zatiaľ zariadenie, ktoré by 

umožňovalo presun žiaka po schodoch (rampa, schodolez, plošina...).  Žiakom s bežnými 

civilizačnými chorobami, ako je diabetes, hypertenzia či zrakové, sluchové, telesné  

postihnutie menej závažného charakteru, vytvára podmienky na štúdium.  

Prostredie  školy  vytvára podmienky na vzdelávanie  žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími  potrebami , v tom prípade, ak dosahujú optimálne študijné výsledky na ZŠ: 

JO- poruchy učenia 

J1 – dyslexia 

J2 – dysgrafia 

J3 – dysortografia 

J4  - dyskalkúlia 

J5 – dyspraxia 

EO – zrakové postihnutie 

- FO - sluchové postihnutie 

- HO – telesné postihnutie 

AO – nadaný 

GO – narušená komunikačná schopnosť 



ZO – iné, t.j. poruchy sociálneho a psychického vývinu s intelektovým potenciálom v širšej 

norme, hraničné pásmo nie na základe individuálnych záverov a odporúčaní  školského 

psychológa a špeciálneho pedagóga príslušných školských poradenských centier (CPPPP). 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením : 

- žiak so zdravotným postihnutím  (so zrakovým postihnutím EO, sluchovým postihnutím 

FO, telesným postihnutím HO, s narušenou komunikačnou schopnosťou GO); 

- žiak s vývinovými poruchami učenia  JO (s dyslexiou - J1, s dysgrafiou - J2, 

s dysortografiou - J3, s dyskalkúliou  - J4, s dyspraxiou - J5); 

 

Žiaci so ŠVVP  vzdelávaní formou individuálneho začlenenia - integrácie v bežnej triede 

strednej školy  v školskom roku 2015/16 podľa: 

 

1. § 94 ods. 1, písm. b) číslo 2 a ods. 2: 

 

- písm. b): žiak so ŠVVP so zdravotným znevýhodnením - sluchové postihnutie 

- písm. d): žiačka so ŠVVP so zdravotným znevýhodnením- telesné postihnutie 

- písm. i): žiačka so ŠVVP s vývinovými poruchami učenia – dyslexia, dysgrafia 

dysortografia; 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem všeobecných 
cieľov vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné 
kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali 
tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou. 



 


