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Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v
integrovanej forme edukácie

• Všetci ľudia sa rodia slobodní a  rovní  v dôstojnosti a  právach. Sú
obdarení rozumom a mali vy sa k sebe správať  v duchu bratstva.“

Všeobecná deklarácia ľudských práv, článok 1

• Na Slovensku do roku 1990 prevládal vo výchove a vzdelávaní
postihnutých jedincov dichotonomický princíp predstavovaný kategóriami
vzdelávateľnosť – nevzdelávateľnosť, ako aj dichotonómie intaktní - postihnutí,
kde postihnutí boli edukačne (a aj inak) segregovaní.

• Po roku 1990 sa u nás začal presadzovať model integratívnej (inkluzívnej)
edukácie prijatím medzinárodných stratégií a dokumentov akými sú napr.
Deklarácia práv mentálne postihnutých či Štandartné pravidlá pre vytváranie
rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím (1994 na Slovensku).

• Dôležitým dokumentom bolo prijatie ustanovenia Dohovoru o právach osôb so
zdravotným postihnutím, ktorý podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR má prednosť pred
zákonmi SR.



• SR jeho prijatím uznala práva osôb so ZP bez diskriminácie a na základe
rovnosti príležitostí v začleňujúcom vzdelávacom systéme na všetkých úrovniach
a ich celoživotné vzdelávanie. Podľa čl. 24 ods. 2 písm. a) Dohovoru sú zmluvné
strany povinné zabezpečiť, aby osoby so ZP neboli na základe svojho ZP vylúčené
zo všeobecného systému vzdelávania a aby deti so ZP neboli na základe svojho ZP
vylúčené z bezplatného a povinného základného a stredného vzdelávania a aby
podľa čl. 24 ods. 2 písm. b) Dohovoru mali na rovnakom základe prístup k
inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému
vzdelávaniu v spoločenstve v ktorom žijú.

• Zabezpečiť, aby podľa článku 30 ods. 5 písm. d) Dohovoru mali deti so ZP rovnaký
prístup k účasti na hrách, rekreačných, záujmových a športových aktivitách
vrátane účasti na uvedených činnostiach v škole (POP 2017/18, 1.5.13 deti a žiaci
so ŠVVP).



• Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorú prijala naša republika, 
dáva rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa, prednostné právo 
zvoliť si pre svoje dieťa druh vzdelania podľa jeho schopností, 
možností a psychických daností.

• Ústava SR  garantuje žiakom so ŠVVP špeciálnopedagogickú 
starostlivosť , čo sa týka všestrannej podpory ich schopností v súlade 
so zákonmi. Cieľom je rozvinúť  osobnosť dieťaťa po  stránke fyzickej, 
intelektuálnej, morálnej a  sociálnej, pričom stanovuje, že dieťaťu, 
ktoré je zdravotne postihnuté, mentálne alebo sociálne zaostalé,  
musí byť zabezpečené   liečenie, výchova alebo špeciálna 
starostlivosť. 



Prednosti  školskej integrácie 

Výhody školskej integrácie postihnutých podľa Požára (2007):

• Je dodržaná jedna z najdôležitejších podmienok normálneho, zdravého
vývinu dieťaťa a to každodenná účasť dieťaťa v rodinnom živote. Pokiaľ
rodina funguje, potom je nenahraditeľným článkom v procese výchovy i
celkového osobnostného vývinu dieťaťa. Pre rodičov je výber určitého typu
školy potvrdenie „normálnosti“ vývinu dieťaťa.

• Spoločné vzdelávanie postihnutých a zdravých detí  podporuje sociálne 
učenie a zabraňuje vyčleňovaniu a tým aj odmietaniu okrajových skupín, 
ku ktorým žiaci s postihnutím žiaľ často patria. 

• Prítomnosť žiaka s postihnutím v bežnej škole môže mať pozitívny vplyv  
na nepostihnutých žiakov- umožňuje im naučiť sa skutočnému  
„humanizmu“, citovo ich obohacuje, motivuje k vytrvalosti, húževnatosti,  k 
snahe bojovať s prekážkami ...



• Žiaci obidvoch skupín (zdraví aj postihnutí) získavajú skúsenosti, že
ľudia sú rôzni, majú svoje silné aj slabé stránky, stávajú sa
tolerantnejší.

• Bežná škola poskytuje dieťaťu s postihnutím oveľa širšiu škálu
možností na zaradenie sa do bežného života.

• Uvádza sa, že integrované programy sú lacnejšie ako programy pre 
špeciálne školstvo.  
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Nevýhody  školskej integrácie 

Riziká integrovaného vzdelávania postihnutých podľa  Košča (2007):

• Učitelia v bežných školách nemajú špeciálnopedagogické vzdelanie a preto 
nevedia postihnutých správne učiť. Skutočná integrácia si vyžaduje, aby 
postihnutým bola poskytnutá špeciálnopedagogická starostlivosť – na škole by 
mal pracovať školský špeciálny pedagóg, asistent učiteľa, osobný asistent a 
školský psychológ - podporný  systém.    

• Postihnuté dieťa pociťuje medzi  zdravými osamelosť, prežíva komplex 
menejcennosti, výrazne pociťuje svoju odlišnosť od ostatných

• Integrovaným postihnutým deťom niekedy chýbajú základné znalosti,
zručnosti a skúsenosti. Pretože doma za nich rodičia robia všetko, čo sa v
internátnej špeciálnej škole nemôže stať.



• Zdraví žiaci v triede sú celkovo lepšie disponovaní, čo zvýrazňuje  „rolu 
postihnutého“. Pedagóg v škole postihnutého  žiaka často ospravedlňuje, robí mu 
úľavy v náročnosti  učiva, dáva mu viac času na vypracovanie úloh,... To môže ešte 
viac prehĺbiť uvedenú rolu.    

• Môžu sa vyskytnúť výhrady a obavy zo strany rodičov nepostihnutých detí.

• Učitelia majú tendenciu nadhodnocovať alebo podhodnocovať skutočné výkony
postihnutého žiaka. Je to spôsobené aj tým, že nedostávajú od svojho okolia
adekvátné spätné väzby. Ľudia k nim bývajú buď nadmierne zhovievaví a ľutujú
ich, alebo ich generalizovane podceňujú a považujú ich za menej schopných vo
všetkých oblastiach, bez ohľadu na realitu.



• Postihnuté deti nemajú imponujúce vlastnosti a kompetencie pre socializáciu a
je im preto často vnútená rola postihnutého spolužiaka, ktorého je potrebné
chrániť, pretože je chorý a zároveň nie je z tohto dôvodu považovaný v triednom
kolektíve za celkom rovnocenného.

• Z výsledkov výskumu sociálnopsychologických charakteristík postihnutých detí
integrovaných v bežnej škole vyplýva, že tieto deti získavajú výrazne nižší počet
pozitívnych volieb a zaujímajú v triede najnižšie sociálne pozície . Nepatrili
medzi obľúbené, ale obecne neboli ani aktívne odmietané. Ich sociálny status
najlepšie vyjadruje označenie „prehliadané deti“.



Postup  a priebeh integrácie (začlenenia) žiaka 
so ŠVVP  v bežnej  základnej škole 
• Zákonný zástupca si podá žiadosť o integráciu (začlenenie) dieťaťa do

bežnej školy na základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP,SCŠPP, SCPPPaP), ktoré je
zaradené v sieti škôl a školských zariadení.

• Škola dostane k dispozícii Správu z diagnostického vyšetrenia -
psychologickú a špeciálnopedagogickú, ktorej súčasťou je písomné
vyjadrenie k školskému začleneniu (k školskej integrácii), p.p. výsledky
lekárskeho vyšetrenia

• Riaditeľ ZŠ nemôže odmietnuť prijať a vzdelávať dieťa s
diagnostikovanými ŠVVP, ktoré do tejto školy patrí podľa bydliska
(spádová škola a povinná 10 ročná školská dochádzka).



• Riaditeľ školy pred prijatím žiaka so ŠVVP do školy poučí zákonného
zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (informovaný
súhlas - písomný súhlas fyzickej osoby, kde sa uvedie, že osoba bola riadne
poučená o dôsledkoch svojho súhlasu).

• Žiakovi sa vyplní „Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP v
MŠ,ZŠ,SŠ a v špeciálnej škole“ - 428 MŠVVaŠ SR/01.09.2015.

• Za kompletné vyplnenie Návrhu zodpovedá riaditeľ školy. Pri jeho vypĺňaní
spolupracujú s triednym učiteľom odborní zamestnanci príslušneho
CVPaP, školský ŠP, školský psychológ, sociálny pedagóg a pod.

• V ZŠ a SŠ, ktoré nie sú špeciálnou školou, pôsobí školský špeciálny
pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd alebo školský psychológ, ak
vzdelávajú viac ako 20 žiakov so ZdZ okrem žiakov so ZdZ vzdelávaných v
špeciálnych triedach.

•
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• Zákonný zástupca dieťaťa so ŠVVP má právo si zvoliť, či bude vzdelávané v
štandardnej triede ZŠ, v špeciálnej triede alebo v špeciálnej škole.

• Riaditeľ školy vydá rozhodnutie resp. oznámenie ak dieťa už je žiakom
školy, o individuálnej integrácii (začlenení) žiaka v škole

• Ak nemožno dieťa umiestniť v ZŠ, riaditeľ školy informuje z.z. a príslušný
orgán štátnej správy v školstve a ten následne určí, kde si bude dieťa plniť
povinnú školskú dochádzku.

• Počet žiakov so ŠVVP v jednej triede nie je obmedzený, dodržaný musí
byť iba najvyšší možný počet žiakov v triede.

• Ak riaditeľ školy alebo príslušné zariadenie výchovného poradenstva a
prevencie zistí, že vzdelávanie nie je na prospech začlenenému žiakovi
alebo žiakom, ktorí sú účastníci výchovy a vzdelávania, navrhne po
písomnom súhlase orgánu miestnej



• štátnej správy v školstve a zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie, z.z. iný spôsob vzdelávania dieťaťa.

• Príslušný orgán štátnej správy v školstve uhradí zo štátneho rozpočtu z.z.
dieťaťa cestovné náklady vo výške ceny miestnej hromadnej dopravy na
jeho dopravu do a zo školy, do ktorej bol žiak po zmene zaradený.

• Ak z.z. dieťaťa nesúhlasí zo zmenou spôsobu vzdelávania dieťaťa, o jeho
ďalšom vzdelávaní rozhodne súd.

• Žiak so  ŠVVP sa vzdeláva podľa IVVP – ak je to vzhľadom na jeho 
zdravotné znevýhodnenie potrebné. (POP 2014/15). 

• IVVP – má obsahovať základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy
na v.v. proces – požiadavky na úpravu prostredia triedy, učebných
postupov, učebných plánov a osnov, na organizáciu v.v. procesu (skrátenie
vyučovania, oslobodenie od vyučovania predmetov, oslobodenie od
povinnosti dochádzať do školy,...), kompenzačné pomôcky, špeciálne
učebné pomôcky, učebnice, personálnu pomoc.



• Pri výchove a vzdelávaní dieťaťa alebo žiaka so ZdZ alebo IN sa postupuje podľa
vzdelávacieho programu pre jednotlivé druhy ZdZ a IN alebo podľa IVVP.

• VP pre deti a žiakov so ZdZ obsahujú špecifické vyučovacie predmety, ktoré sú
povinné (vyučovanie alebo plnenie obsahu predmetu).

• V prípade, že špecifický predmet dieťa alebo žiak nepotrebuje – písomne to v
správe z diagnostického vyšetrenia uvedie špeciálny pedagóg príslušneho
CVPaP.

• Ak je to potrebné, žiak so ZdZ môže byť na základe odporúčania lekára alebo
odborného zamestnanca CVPaP oslobodený od vyučovania niektorého
predmetu (Tv, druhý Cj, a pod.).

• Návrh na oslobodenie od klasifikácie z predmetu sa vydáva na jeden školský rok
od CVPaP – na vysvedčení sa uvádza absolvoval. Žiak sa zúčastňuje vyučovania a
aktívne pracuje na hodinách. V prípade hodnotenia stupňom nedostatočný, sa
uvádza „neprospel“.



• Žiak so ŠVVP, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na
vzdelávaní v škole môže riaditeľ školy na základe vyjadrenia lekára
povoliť individuálne vzdelávanie. Vzdelávanie žiaka zabezpečuje škola,
ktorá o povolení ind. vzdelávania rozhodla a to v rozsahu najmenej dve
hodiny týždenne. (§ 24, bod (2) a), bod (3), škols. zákona).

• Žiakovi, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe
odporúčania lekára z dôvodu jeho ZdZ nevykonáva komisionálnu skúšku.
Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie polročne
predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch v.v.
činnosti so žiakom na základe, ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade
sa vykoná hodnotenie a prospechu žiaka (§ 24, bod (8), škols. zákona).



• Povolenie vzdelávania podľa § 26 ods. 2 škols. zákona t.j. podľa individuálneho 
učebného plánu, možno uplatniť  u žiaka s nadaním, ale aj zo závažných dôvodov. 
Okrem tehotenstva a materstva je takým dôvodom aj vzdelávanie žiaka so ZdZ, 
ktorého stav vyžaduje striedanie dennej dochádzky do školy s individuálnou 
prípravou.  Napr. žiak s AS alebo ADHD nie je vhodné v niektorých predmetoch 
alebo v určitom období vzdelávať  v škole, pričom nie je nevyhnutné ho oslobodiť 
od povinnosti dochádzať do školy na základe   § 24 ods. 2 písm a) škols. zákona.  



• Súčasťou IVVP žiaka so ŠVVP môže byť aj Úprava učebných osnov v predmete –
prispôsobí sa obsah a formy vzdelávania

• IVVP sa môže p.p. dopĺňať a meniť počas školského roka, odporúča sa, aby bol
podpísaný riaditeľom školy, triednym učiteľom, učiteľmi predmetov, ktorých sa
týka, z.z. a v prípade plnoletosti aj samotným žiakom.

• IVVP sa aktualizuje každý šk. rok.
• Súčasťou pedagogickej dokumentácie je aj triedny výkaz  s odpisom vysvedčenia 

(kópiou).    
• Pre žiakov v školskej integrácii sa nevedú  samostatné triedne knihy.
• Žiaci so ZdZ vzdelávaní v šk. integrácii v bežnej triede ZŠ dostávajú rovnaké

vysvedčenia ako ostatní žiaci, žiakov s autizmom a žiakov s mentálnym
postihnutím je možné hodnotiť aj s vysvedčením formou slovného komentára.
(POP 2017/18).



• Rediagnostika žiakov so ŠVVP sa vykonáva vždy, ak je odôvodnený
predpoklad na zmenu jeho ŠVVP a je potrebné upraviť alebo
optimalizovať jeho edukáciu. O rediagnostické vyšetrenie môže požiadať
škola, ZZ alebo v p.p. ŠŠI. U žiakov s VPU na strednej škole aktualizovať
vyšetrenie každé dva roky.

• Deťom a žiakom so ŠVVP umožniť používať kompenzačné pomôcky
(nootebuck, tabuľky, prehľady učiva, lupy, ...) a iné pomôcky (špeciálne
učebnice).

• V triednom výkaze sa na polroka a na konci šk. roka začlenenému žiakovi,
ktorý bol vzdelávaný podľa IVVP v poznámke uvedie: „Žiak postupoval
podľa IVVP a je evidovaný ako integrovaný“.

• Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý bol vzdelávaný podľa IVVP
sa v doložke vysvedčenia uvedie: „Bol/a vzdelávaný/á podľa IVVP ...“
alebo ak sa to týkalo iba niektorých predmetov :“Bol/a vzdelávaný/á
podľa IVVP uplatňovaného v predmete/och...“. (MP č. 22/2011 na
hodnotenie žiakov ZŠ .



• V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným znevýhodnením je možné uviesť aj
ďalšie dôležité skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním. Napr. žiakovi s
mentálnym postihnutím, ktorý je vedený ako začlenený v bežnej triede ZŠ sa
uvedie: „Bol/a vzdelávaný/á podľa IVP - A(B,C) variantu ŠZŠ“.

• Žiakovi, ktorý mal z dôvodu zdravotného znevýhodnenia redukovaný obsah
vzdelávania - sa táto skutočnosť uvádza v doložke vysvedčenia.

• Žiakovi, ktorý mal z dôvodu ZdZ upravené učebné osnovy, sa táto skutočnosť
uvádza v doložke vysvedčenia. Žiak, ktorý vzhľadom na podstatnú redukciu
učiva nesplnil štandardy VP pre nižšie stredné vzdelávanie nezíska vzdelanie
poskytované ZŠ.

• IIŽ môže byť hodnotený stupňom nedostatočný, ak nedostatočné výsledky
dosiahol aj v predmetoch bez priamej súvislosti s charakterom jeho poruchy
alebo postihnutia, má IVVP a úpravu obsahu vzdelávania v predmete. Uvedené
je potrebné odporúčať centrom výchovného poradenstva, kde je dieťa
dispenzarizované alebo s odbornými zamestnancami školy na základe
komplexného posúdenia pedagóga, ktorý predmet vyučuje.



• Hodnotenie a klasifikácia žiakov so ZdZ je potrebné dodržiavať
ustanovenia § 55 ods. 4 školského zákona pri hodnotení a klasifikácii žiaka
s vývinovými poruchami alebo žiaka so ZP sa zohľadňuje jeho porucha
alebo postihnutie, príslušné pokyny na hodnotenie a klasifikáciu
prospechu a správania žiakov

• MP č.22/2011na hodnotenie žiakov ZŠ, príloha č.2
• MP č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov SŠ čl. 5, bod 6 a a

vychádzať z odporúčaní poradesnkého zariadenia a a VP pre v so ZdZ
(POP 2017/18, 1.5.13. Deti a žiaci so ŠVVP)

• Tie výkony žiaka, ktoré sú ovplyvnené jeho postihnutím sa
nehodnotia negatívne.

• IIŽ môže byť hodnotený stupňom nedostatočný, ak sa na prospechu žiaka
okrem jeho ZdZ podielalo viac faktorov (napr. nedostatočné výsledky
dosiahol aj v predmetoch bez priamej súvislosti s charakterom jeho
poruchy alebo postihnutia), má IVVP a úpravu obsahu vzdelávania v
predmete.



• K hodnoteniu stupňom nedostatočný   je potrebné odborné posúdenie a  
odporúčanie z  CVPaP, kde je dieťa dispenzarizované alebo s odbornými  
zamestnancami školy na základe komplexného posúdenia  pedagóga, ktorý 
predmet vyučuje – obsahuje využité možnosti a spôsoby preverovania 
vedomostí žiaka v súlade s IVVP a dôvody zlyhávania. 

• Dieťa alebo žiak so ŠVVP môže byť vzdelávaný za prítomnosti asistenta učiteľa , 
ak to vyžaduje jeho ZdZ.  Návrh na Au dáva príslušné zariadenie CVPaP – určuje  
druh a stupeň postihnutia žiaka,  bariéry, ktoré musí prekonávať  za pomoci Au a 
rozsah  prítomnosti Au na vyučovaní.  



• Ak žiak so ŠVVP  prechádza na inú školu – riaditeľ školy zašle fotokópiu 
dokumentácie žiaka a to aj pri jeho prestupe na vyšší stupeň vzdelávania 
(POP2014/15).    

• Žiak so ŠVVP  má v prihláške na strednú školu uvedený príslušný kód  pre 
integráciu. Riaditeľ SŠ stanoví v rámci prijímacieho konania kritéria na 
prijatie žiaka v súlade s profilom  absolventa. 

• Žiak so ŠVVP na SŠ má byť vzdelávaný  podľa IVVP alebo odporúčaní CVPaP.  

• Žiak so ŠVVP na SŠ v školskej integrácii má nárok na úpravu maturitnej 
skúšky v súlade s Vyhláškou o ukončovaní štúdia na SŠ.

• Žiak s VPU alebo so sluchovým postihnutím môže vykonať iba ústnu formu
externej formy MS.


