
Proces individuálnej integrácie v podmienkach základných 
a stredných škôl 
 
 
Zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 
 
1. Čo je individuálna integrácia a správna terminológia: 
 
§ 2 
 
s) školskou integráciou sa rozumie výchova a vzdelávanie detí alebo žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach škôl a školských zariadení určených pre deti alebo 
žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 
 
§ 7 
 
(5) Ak škola vzdeláva začlenené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vytvára pre ne podmienky 
prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu alebo prostredníctvom vzdelávacích 
programov určených pre školy, ktoré vzdelávajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  
 
Podľa Pokynov na vyplnenie formulára: 
 
N Á V R H NA PRIJATIE ŽIAKA SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI 
POTREBAMI DO ŠPECIÁLNEJ ŠKOLY, DO ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY, DO 
MATERSKEJ ŠKOLY, DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DO STREDNEJ ŠKOLY 
schváleného Ministerstvom školstva SR pod číslom CD-2008-17271/37405-1:914 dňa 
24.októbra 2008 s platnosťou od 1.januára 2009 
 
 
� Školská integrácia/školské začlenenie 
Pojem školské začlenenie používaný v niektorých paragrafoch školského zákona je 
synonymum pojmu školská integrácia, definovaného v § 2 s). Oba pojmy označujú ten istý 
proces (strana č. 3) 
 
 
VYHLÁŠKA  Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej škole 
č. 320/2008 z 23. júla 2008: 
 
§ 13 
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
 
(2) Do jednej triedy sa spolu s ostatnými žiakmi zaraďujú z dôvodu zvýšenej 
náročnosti organizácie vyučovacej hodiny a prípravy príslušnej dokumentácie najviac traja 
žiaci so zdravotným znevýhodnením. Za každého žiaka so zdravotným znevýhodnením sa 
počet žiakov v triede znižuje o dvoch. 



(podľa Pokynov na vyplnenie formulára Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi  výchovno-
vzdelávacími potrebami  časť tohto ustanovenia platí aj pre stredné školy). 
 
 
2. Koho individuálne integrovať: 
 
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 
 
 
A/  Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba:  
V zmysle § 2 písmeno i) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z.z.) sa rozumie 
„špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, 
foriem,metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa alebo žiaka, ktoré vyplývajú z 
jeho zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom 
prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti dieťaťa 
alebo žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do 
spoločnosti“. 
 
B/  Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 
 

a/ Žiaka so ŠVVP môžeme charakterizovať ako žiaka, ktorý nedokáže adekvátne 
profitovať z bežného spôsobu výučby a vzdelávania. Na jeho vzdelávanie musíme použiť 
špeciálne metódy vzdelávania. 

b/ Je to „žiak s mentálnym, telesným, sluchovým alebo zrakovým postihnutím, žiak 
zdravotne oslabený a chorý, žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiak s autizmom, 
žiak s vývinovými poruchami učenia alebo správania, žiak s ťažkým mentálnym postihnutím 
umiestnený v domove sociálnych služieb, žiak s poruchami psychického alebo sociálneho 
vývinu a žiak intelektovo nadaný. (Štátna školská inšpekcia,  Metodický materiál k integrácii, 
2006, s. 4). 
         c/ V zmysle § 2 písmeno j) zákona č. 245/2008 Z.z. sa rozumie „dieťaťom so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakom so špeciálnymi výchovno- 
vzdelávacími potrebami dieťa alebo žiak uvedený v písmenách k) až q), ktorý má 
zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na 
základe rozhodnutia súdu“. 
� žiak so zdravotným znevýhodnením, t.j. 
- žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým 
postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými 
poruchami, s viacnásobným postihnutím), 
- žiak chorý alebo zdravotne oslabený (s ochorením dlhodobého charakteru alebo 
vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach) 
- žiak s vývinovými poruchami (s poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovými 
poruchami učenia), 
- žiak s poruchou správania (s narušením funkcií v emocionálnej alebo sociálnej 
oblasti). 
� žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia (prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne, 
rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj schopností 



žiaka) 
� žiak s nadaním (s nadpriemernými schopnosťami v oblasti intelektovej, v oblasti 
umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne 
výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho  nadanie cielene rozvíja). 
 
Vysvetlenie: 
1. V tejto súvislosti sa pod pojmom žiak so zdravotným postihnutím rozumie žiak 
s mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným postihnutím, žiak s narušenou komunikačnou 
schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazínymi vývinovými  poruchami alebo 
s viacnásobným postihnutím. 
2. Žiakom zdravotne chorým alebo zdravotne oslabeným je žiak s ochorením, ktoré je 
dlhodobého charakteru, alebo žiak, ktorý je vzdelávaný pri zdravotníckych zariadeniach. 
Diagnostiku chorých a zdravotne oslabených žiakov zabezpečuje lekár. Zdravotne oslabený je 
žiak v stave rekonvalescencie alebo so zníženou odolnosťou voči chorobám, s tendenciou 
recidívy choroby, s ohrozením zdravia v dôsledku vplyvu nevhodného prostredia, životného 
režimu, nesprávnej výživy. Chorí žiaci sú často unavení, až ospalí, s poruchou koncentrácie 
pozornosti. 
3. Ako žiak s vývinovými poruchami sa chápe žiak s poruchou aktivity a pozornosti alebo 
žiak s vývinovou poruchou učenia. Žiakom s poruchou správania je taký žiak, ktorý má 
narušené funkcie v oblasti emocionálnej alebo sociálnej. 

Poruchy správania sa prejavujú v psychosociálnej rovine ako komplex abnormálnych 
postojov voči sociálnemu prostrediu, t.j. antisociálne a dissociálne správanie. V školách sa 
najčastejšie stretávame s poruchami správania označovanými ako ADD a ADHD. V týchto 
prípadoch ide o poruchu pozornosti často spojenú s hyperaktivitou a impulzivitou. Žiaci 
s poruchami správania sú diagnostikovaní psychiatrami, psychológmi, psychoterapeutmi, 
liečebnými a špeciálnymi pedagógmi. V podmienkach školy je pre nich typické, že nie sú 
zvládnuteľní bežnými pedagogickými metódami a bývajú v najťažších prípadoch 
umiestňovaní do ústavnej starostlivosti. 

Medzi prejavy vývinových porúch učenia v prvom rade patria: 
- dyslexia: špecifická porucha čítania, ktorej príčinou je porušené zrakové vnímanie. 

Žiak nedokáže analyzovať ani syntetizovať slová pomocou zraku alebo sluchu. 
Dyslexia sa prejavuje problémami v čítaní, ktoré je pomalé, namáhavé, alebo rýchle 
s veľkým počtom chýb. Žiak má problémy s intonáciou, nesprávne narába s dychom, 
má ťažkosti s reprodukciou a vlastným pochopením textu. Dyslexia sa vo 
všeobecnosti prejavuje ako znížená schopnosť alebo neschopnosť učiť sa pomocou 
prečítaného textu. 

- dysgrafia: je to špecifická porucha grafického prejavu, najmä písania. Dochádza 
k porušeniu tvarov písma, je porušené tempo písania, ruka je rýchlo unaviteľná. Môže 
postihnúť aj výtvarný prejav, v matematike sa môže prejavovať zamieňaním poradia 
číslic, v školskej práci aj neschopnosťou zaznačiť si písomne učivo a preukázať reálnu 
vedomostnú úroveň pri písomných previerkach. 

- dysortografia: je to špecifická porucha pravopisu. Je charakteristická nedodržiavaním 
gramatických pravidiel v písomnom prejave. Títo žiaci majú problémy pri písaní 
diktátov a slohových prác. 

- dyskalkúlia: je špecifická porucha matematických schopností v ovládaní základných 
matematických operácií. Vo vyučovacom procese má žiak ťažkosti pracovať 
s matematickými pojmami či s matematickými operáciami. Napr. problém v písaní 
matematických znakov, zamieňanie si matematických operácií, neschopnosť chápať 
matematické vzťahy a pod. 



- dyspraxia: charakterizovaná ako porucha plánovania pohybov. Žiak nie je schopný 
nachádzať a koordinovať svoje končatiny rýchle a presne, nie je schopný ovládať, 
pamätať si a reprodukovať pohyby. 

- dysmúzia: narušenie hudobných schopností 
- dyspinxia: narušená výtvarná schopnosť 

 
4. Telesne postihnutí žiaci sa už na prvý pohľad líšia od svojich spolužiakov. Takéto 
postihnutie diagnostikuje odborný lekár, ktorý sa vyjadruje k stupňu poruchy funkcie. 
5. Sluchovo postihnutí žiaci sú žiaci nepočujúci, žiaci so zvyškami sluchu a žiaci 
nedoslýchaví. V podmienkach školy je potrebné usádzať ich do prvých lavíc pri okne. 
Sluchovo postihnutí žiaci musia byť aj v starostlivosti klinického logopéda, lebo porucha sa 
prejavuje aj v rečovom prejave narušenou, resp. nevytvorenou artikuláciou hlások. 
6. Medzi zrakovo postihnutých žiakov sú zaraďovaní žiaci nevidiaci, so zvyškami zraku 
a slabozrakí. Poruchu zraku diagnostikuje očný lekár, ktorý má žiaka v dispenzárnej 
starostlivosti. Nevidiaci žiaci sa vzdelávajú braillovým písmom, žiaci slabozrakí pracujú 
pomocou lúp. Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné týchto žiakov chrániť pred 
nadmerným hlukom, vytvárať im stabilné prostredie bez náhlych bariér a zmien. 
7. K žiakom s poruchami komunikačných zručností zaraďujeme žiakov s poruchami 
vývinu reči, dysláliou stredného a ťažkého stupňa, kedy je postihnutá artikulácia hlások, slov 
a viet. Patria tu prípady zajakovosti, brblavosti a v najťažších prípadoch dochádza až 
k prejavom  nezrozumiteľnosti pre bežného poslucháča (napr. dyzartria). Tieto prípady 
diagnostikujú a liečebnú starostlivosť zabezpečujú lekári, psychológovia a špeciálni 
pedagógovia. 
8. Osobitnou kategóriou sú autistickí žiaci. Autizmus je špecifická duševná porucha, 
vyskytujúca sa už v ranom veku, charakterizovaná poruchou komunikácie, poruchou 
spoločenskej interakcie a stereotypným, opakujúcim sa repertoárom záujmov a aktivít, čím je 
znemožnená komunikácia medzi postihnutým a okolitým prostredím. Žiak s autizmom môže, 
ale nemusí mať zníženú úroveň intelektu. 
9. Pri charakterizovaní mentálne postihnutého žiaka sa najčastejšie používajú termíny ako 
nízka úroveň inteligencie, neprimerané sociálne správanie, spoločenská nesamostatnosť, 
percepčno-motorické poruchy, biologicko-somatické poruchy, poruchy myslenia a reči, 
poruchy učenia. Pri mentálnej retardácii ide o výrazne podpriemernú úroveň inteligencie 
(IQ nižšie ako 70). 
10. Za intelektovo nadaného žiaka sa považuje žiak s akcelerovaným kognitívnym vývinom, 
ktorý pri dostatočnej motivácii a tvorivosti za adekvátnej stimulácie zo strany prostredia 
dosahuje v porovnaní so svojimi rovesníkmi výnimočné výkony v jednej alebo viacerých 
intelektových činnostiach. 
 
3. Prečo integrácia: 
 

a/ Už v roku 1989 Valné zhromaždenie Spojených národov prijalo dokument Dohovor 
o právach dieťaťa, v ktorom sa uvádza, že  každému dieťaťu majú byť zabezpečené rovnaké 
práva bez akejkoľvek diskriminácie podľa rasy, farby pokožky, pohlavia, jazyka, 
náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo sociálneho 
pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej nespôsobilosti, rodu a iného postavenia dieťaťa 
alebo jeho rodičov, alebo zákonných zástupcov. 

b/ 20. mája 2004 bol NR SR prijatý zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní 
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, známy tiež ako antidiskriminačný zákon. V ňom sa, okrem iného uvádza, že sa 
zakazuje akákoľvek diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, 



manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, 
odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, 
majetku, rodu alebo iného postavenia. (Zákon č. 365/2004, § 4b). 

c/ V projekte Milénium – Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania na obdobie 15 – 
20 rokov,  schválenom uznesením vlády SR č. 1193/2001, sa  uvádza požiadavka postupného 
znižovania počtu žiakov v špeciálnych školách. 

d/ V zákone č. 245/2008 v § 144 sa konštatuje, že každé dieťa alebo žiak má rovnoprávny 
prístup ku vzdelávaniu,  na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, 
nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom v tomto zákone a na organizáciu výchovy 
a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so 
zásadami psychohygieny.  Podľa tohto zákona má žiak so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami právo na: 

- výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú 
jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu 
a vzdelávanie umožňujú, 

- používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické 
a kompenzačné pomôcky; nepočujúcim  žiakom sa zabezpečuje právo   na 
vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného 
komunikačného prostriedku; nevidiacim sa zabezpečuje právo na výchovu 
a vzdelávanie s použitím Braillovho písma; žiakom s narušenou komunikačnou 
schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom 
náhradných spôsobov dorozumievania. 

 
UPOZORNENIE:  

Realizáciou práv začleneného žiaka so ŠVVP nemôžu byť obmedzované práva 
ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania. Ak sa zistí, že vzdelávanie 
nie je na prospech začlenenému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy 
a vzdelávania, môže sa navrhnúť iný spôsob vzdelávania dieťaťa. (Zákon č. 245/2008 Z. 
z. § 29 ods. 11) 

 

4. Proces integrácie 
 
A/ V zmysle § 94 ods.(1) zákona č. 245/2008 Z. z. „Výchova a vzdelávanie detí so 
zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje 
a) v školách pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením; 
tieto školy sú špeciálne školy, 
b) v ostatných školách podľa tohto zákona 
1. v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre deti s rovnakým druhom 
zdravotného znevýhodnenia alebo žiakov s rovnakým druhom zdravotného 
znevýhodnenia; časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže uskutočňovať v triede 
spoločne s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy; niektoré vyučovacie predmety alebo 
činnosti môže dieťa alebo žiak absolvovať mimo špeciálnej triedy, 
2. v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy; 
ak je to potrebné, takéto dieťa alebo žiak je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho 
programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovnej 
prevencie a poradenstva; zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo a s týmto 
programom oboznámiť. 
 



B/ Prijímanie na výchovu a vzdelávanie 
O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje 

riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického 
vyšetrenia dieťaťa. Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami do školy so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach 
vzdelávania jeho dieťaťa. (§ 61 ods. (1) zákona č. 245/2008 Z.z.) 

Deti alebo žiaci sa do škôl podľa § 94 ods. (1) prijímajú na základe ich zdravotného 
znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych 
výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a 
poradenstva. (§ 95 ods.(3) zákona č. 245/2008 Z.z.) 
 
- individuálna integrácia žiakov s mentálnym postihnutím v bežných triedach ZŠ 
neodporúča vzhľadom na problematickú organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v 
súvislosti so zohľadnením špeciálnych potrieb žiaka s mentálnym postihnutím.  
 
- ak je do základnej školy prijatý žiak s intelektom na úrovni mentálnej retardácie, 
obsah vzdelávania individuálne integrovaných žiakov s mentálnym postihnutím vychádza z 
učebných osnov pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím.“ 
 

- každé dva roky je potrebné vykonať rediagnostiku, 
- na začatie procesu  integrácie nestačí mať vyjadrenie školského alebo klinického 

psychológa. 
 
C/ Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
„Základnými zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie sú zariadenia 
výchovného, psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie (ďalej len 
„poradenské zariadenie“), ktorých súčasťou je 
a) centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 
b) centrum špeciálnopedagogického poradenstva.“ 
(§ 130 ods. (2) zákona č. 245/2008 Z. z. ) (ďalej len CPPPaP, CŠPP) 
 
Kompetencie v poskytovaní odbornej starostlivosti 
 
a/ Centrum špeciálnopedagogického poradenstva (§ 133 ods. (1) zákona č. 245/2008 
Z.z.) 
(1)Centrum špeciálnopedagogického poradenstva poskytuje komplexnú 
špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, 
preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor 
špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s 
vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu 
integráciu. 
 
b/ Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (§132 ods. (1) 
a (2) zákona č. 245/2008 Z. z.) 
(1) Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje 
komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú 
a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v 
oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, 



starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch 
správania. (t.j. okrem žiakov s mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným postihnutím, žiak 
s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazínymi vývinovými  
poruchami alebo s viacnásobným postihnutím.) 
(2) Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v spolupráci s 
rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a 
psychologickú starostlivosť deťom podľa odseku 1 a ich zákonným zástupcom, najmä v 
prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-
patologických javov v populácii. 
 
 
D/ Zmeny formy vzdelávania 
 
1. Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa alebo žiaka prejavia po jeho prijatí 
do školy (napr. v dôsledku úrazu, ochorenia, potvrdenia vývinovej poruchy učenia a pod.) a 
dieťa alebo žiak ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako 
vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu 
zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania riaditeľovi školy 
a po vyplnení Návrhu na prijatie žiaka ..... (podľa § 11 ods. 10 písm. a). Ak ide o maloleté 
dieťa alebo žiaka, písomnú žiadosť s tlačivom podľa § 11 ods. 10 písm. a) predkladá jeho 
zákonný zástupca. 
 
2. Ak sa počas dochádzky žiaka do základnej školy so vzdelávacím programom pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zmení charakter potrieb žiaka alebo jeho 
zaradenie nezodpovedá charakteru jeho potrieb, riaditeľ základnej školy po vyjadrení 
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie odporučí zákonnému zástupcovi 
žiaka podať návrh na prijatie žiaka do inej školy, prípadne na základe žiadosti zákonného 
zástupcu rozhodne o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy. 
Ak zákonný zástupca nekoná v záujme dieťaťa, riaditeľ školy postupuje podľa § 29 ods. 10., 
t.j. jeho znenie je v nasledujúcom bode 3 
(§ 61 ods. (3) zákona č. 245/2008 Z.z.) 
  
3. Do triedy základnej školy možno začleniť žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími 
potrebami. Ak riaditeľ školy alebo príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie 
zistí, že vzdelávanie nie je na prospech začlenenému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú 
účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase orgánu miestnej štátnej 
správy v školstve a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Príslušný orgán miestnej štátnej 
správy v školstve uhradí zo štátneho rozpočtu zákonnému zástupcovi dieťaťa cestovné 
náklady vo výške ceny hromadnej dopravy na jeho dopravu do a zo školy, do ktorej bol žiak 
po zmene zaradený. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania 
svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd. (§ 29 ods. 10 zákona č 245/2008 
Z.z.) 
 
4. Ak žiakovi so špecifickými vývinovými poruchami učenia alebo poruchami správania 
uskutoční diagnostické vyšetrenia a vydá pre školu písomné vyjadrenie centrum 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, zabezpečuje mu tiež pravidelné 
odborné špeciálno-pedagogické služby. (Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR č. 
3/2006-R z 24. januára 2006 k realizácii školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami v základných a stredných školách, Čl. 2, ods. 2 a ods. 3) 



 
5. Riaditeľ základnej školy môže na základe návrhu triedneho učiteľa a žiadosti 
zákonného zástupcu žiaka alebo s jeho informovaným súhlasom a na základe odporučenia 
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie preradiť žiaka zo školského 
vzdelávacieho programu, ktorý plní príslušná škola, do školského vzdelávacieho programu 
zodpovedajúcemu jeho špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám.(zákon 245/2008 § 31 
ods. 3) 
 
6. Pri integrácii žiakov so ŠVVP sa odporúča využívať služby asistenta učiteľa v zmysle 
Metodického pokynu k zavedeniu profesie asistent učiteľa pri výchove a vzdelávaní detí a 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolských zariadeniach, v 
 
základných školách a špeciálnych základných školách č.184/2003 – 095 vydaného MŠ SR 
dňa 6. 12. 2003. 
 
E/ Dokumentácia: 
 
a/ N Á V R H NA PRIJATIE ŽIAKA SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI 
POTREBAMI DO ŠPECIÁLNEJ ŠKOLY, DO ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY, DO 
MATERSKEJ ŠKOLY, DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DO STREDNEJ ŠKOLY 
schváleného Ministerstvom školstva SR pod číslom CD-2008-17271/37405-1:914 dňa 
24.októbra 2008 s platnosťou od 1.januára 2009  
Je určený pre žiakov a deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, t.j. deti a 
žiakov v špeciálnych školách, v špeciálnych materských školách alebo v špeciálnych 
triedach alebo deti a žiakov v materských, základných alebo v stredných školách v školskej 
integrácii. 
Formulár nie je určený pre deti a žiakov 
a) zo sociálne znevýhodneného prostredia, pokiaľ nemajú špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia, 
b) škôl pri zdravotníckych zariadeniach, 
c) škôl pri špeciálnych výchovných zariadeniach. 

- Návrh na prijatie je súčasťou dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. Táto dokumentácia postupuje so žiakom v priebehu celého 
jeho vzdelávania. Návrh na prijatie poskytuje komplexný obraz o osobnosti žiaka, o jeho 
vývine od raného, cez predškolský vek, cez zákonnú školskú dochádzku až po ukončenie 
strednej školy. 

- v Návrhu na prijatie sú obsiahnuté všetky súčasti dokumentácie žiaka so ŠVVP. 
- ďalšia dokumentácia v zmysle § 11 ods. (10) b), c), d) zákona č. 245/2008 Z.z. je 

nedeliteľnou súčasťou Návrhu na prijatie. (t.j. správa zo psychologického alebo špeciálno-
pedagogického vyšetrenia, písomné vyjadrenie k školskému začleneniu, individuálny 
výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka) 

- za kompletné vyplnenie Návrhu na prijatie zodpovedá riaditeľ školy. Pri 
vyplňovaní spolupracujú s triednym učiteľom zariadenie výchovného poradenstva a 
prevencie, školský špeciálny pedagóg a rodič resp. zákonný zástupca. 
 - týmto sa ruší platnosť Návrhu na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej 
školy, do základnej školy a do strednej školy (na individuálnu integráciu, do špeciálnej triedy) 
a Pokyny na vyplnenie formulára schválený Ministerstvom školstva SR pod č. CD-2006- 
533/993-1:095 dňa 1. marca 2006, ŠEVT 492820. 
 



b/ Na prijatie žiaka s autizmom do materskej školy, základnej školy, strednej školy 
a špeciálnej školy sa používa tlačivo ŠEVT 49 282 1, ktorým je Návrh na zaradenie – 
preradenie (prijatie) dieťaťa s autizmom do špeciálnej školy a špeciálnej materskej 
školy (ostal v platnosti) 
 
c/ Individuálny výchovno-vzdelávací program (ďalej len „IVVP“) 
“Ak škola vzdeláva začlenené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vytvára pre ne podmienky 
prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu alebo prostredníctvom vzdelávacích 
programov určených pre školy, ktoré vzdelávajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.” (§ 7 ods.(5) 
zákona č. 245/2008 Z.z.) 
1. Do Návrhu na prijatie (časť G ) sa postupne vkladajú jednotlivé IVVP. 
2. Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie 
individuálne integrovaného žiaka so ŠVVP podľa § 11 ods. (10) d) zákona č.245/2008 Z.z. 
Má obsahovať základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací 
proces, požiadavky na úpravu prostredia triedy, učebných postupov, učebných plánov 
a učebných osnov, na organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a požiadavky na 
zabezpečenie kompenzačných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a personálnej 
pomoci. 
Podľa materiálu Úloha školského špeciálneho pedagóga v základnej škole z 10. 9. 1999 
číslo 260/1999 – 44 individuálny výchovno-vzdelávací program musí obsahovať: 

- súčasný zdravotný stav, druh a stupeň postihnutia, výchovno-vzdelanostnú úroveň 
žiaka a charakteristiku osobnostných predpokladov učiť sa, 

- učebný plán a učebné osnovy, resp. ich modifikáciu, podľa ktorej sa bude postupovať 
pri výchove a vyučovaní žiaka, 

- špeciálne učebné a technické pomôcky, modifikáciu učebných materiálov, ktoré je 
potrebné zabezpečiť pre vyučovanie žiaka, 

- charakteristiku a popis špeciálno-pedagogického servisu, 
- dlhodobé a krátkodobé ciele výchovno-vzdelávacieho procesu, spôsob skúšania 

a hodnotenia vyučovacích výsledkov žiaka, 
- hodnotenie výchovno-vzdelávacieho plánu. 

 
Ak je žiakovi so ŠVVP potrebné prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v niektorých 
vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci v spolupráci so špeciálnym pedagógom 
ako súčasť individuálneho vzdelávacieho programu Úpravu učebných osnov konkrétneho 
predmetu. Jedná sa o úpravu obsahu vzdelávania žiaka so ŠVVP, t. j. vychádza sa z učebných 
osnov predmetu. 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, prípadne potrebuje iné úpravy. 
3. IVVP sa v priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať. Zmeny je potrebné 
konzultovať so všetkými zainteresovanými osobami. 
Odporúča sa, aby IVVP bol podpísaný riaditeľom školy, triednym učiteľom, špeciálnym 
pedagógom, zákonným zástupcom žiaka, v prípade plnoletosti i samotným žiakom. 
4. Pri vypracovávaní IVVP odporúčame využiť nasledovnú odbornú literatúru: 
Mertin, V.: Individuální vzdělávací program. Portál, Praha 1995. 
Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Portál, Praha 
2001 



Kaprálek,K., Belecký,Z.: Jak napsat a používat individuální vzdelávací program. Portál, Praha 
2004 
 
Ako vzorovú štruktúru IVVP pre nadaných žiakov odporúčame Program pre intelektovo 
nadaného žiaka, schválený Ministerstvom školstva SR pod č. CD-2005-19373/26374:1-
091 s platnosťou od 1. septembra 2005 
  
 
 
Používali sa tieto IVVP: 
 

- pre žiaka s poruchami správania č. CD-2004-12004/23602-1:095 zo dňa 31. augusta 
2004, 

 
- pre žiaka so zrakovým postihnutím č. 317/97-153 zo dňa 4. septembra1997 
      (zrušené k 1.1.2009), 
 
- pre žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou č. 317/97-153 zo dňa  4. septembra 

1997 (zrušené k 1.1.2009), 
 
- pre telesne postihnutého žiaka č. 317/97-153 zo dňa 4. septembra 1997 

(zrušené k 1.1.2009), 
 

- pre žiaka so sluchovým postihnutím č. 317/97-153 zo dňa 4. septembra 1997 
(zrušené k 1.1.2009) 
 

- pre intelektovo nadaného žiaka č. CD-2005-19373/26374-1:091 zo dňa 25. augusta 
2005, 

 
- pre mentálne postihnutého žiaka č. 317/97-153 zo dňa 4. septembra 1997 

(zrušené k 1.1.2009). 
 
d/ Súčasťou pedagogickej dokumentácie je aj triedny výkaz s odpisom vysvedčenia. V 
triednom výkaze v poznámke sa uvedie: “Žiak postupoval podľa individuálneho 
výchovno-vzdelávacieho programu. “ 
Do doložky vysvedčenia sa žiakovi vzdelávanému v školskej integrácii, teda žiakovi, ktorý 
postupoval podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, zapíše: “Žiak 
postupoval podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.” 
 
POZNÁMKA: 
Na pedagogickú dokumentáciu žiaka sa vzťahuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. 
 Osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými 
údajmi .... majú povinnosť mlčanlivosti, a to aj po skončení 
pracovnoprávneho vzťahu.12) V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti sa postupuje 
podľa osobitného predpisu.13) (zákon č. 245/2008 Z.z.) 
12)zákon č. 428/2002 Z.z., § 18 - povinnosť mlčanlivosti  
13)zákon č. 428/2002 Z.z. § 49 ods. 5 písm. c) - Úrad môže uložiť pokutu do 100 000 Sk kto poruší 
povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch   
 



POZNÁMKA: pri prechode žiaka na inú školu (napr. strednú školu) originál dokumentácie postupuje 
so žiakom. Odporúča sa kópiu materiálov archivovať. 
 
 
F/ Prijímanie na stredné školy a ukončenie štúdia: 
 
 
1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu 
prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho 
programu odboru vzdelávania v základnej škole. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie 
skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania,  pre 
žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich 
zdravotné znevýhodnenie (245/2008, § 65 odst. 2). 
2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného 
lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania (§ 63, ods. 4). 
3. Integrovanému žiakovi do prihlášky uviesť: Žiak postupoval podľa individuálneho 
výchovno-vzdelávacieho programu. “ 
V prihláške sa tiež uvádza kód integrácie. 
4. Ak sa žiak s VPU po konzultácii so špeciálnym pedagógom, psychológom a 
výchovným poradcom rozhodne podať si prihlášku na konkrétnu strednú školu, odporúčame, 
aby špeciálny pedagóg, ktorý má žiaka vo svojej odbornej starostlivosti, prípadne výchovný 
poradca vopred konzultovali s riaditeľom strednej školy možnosti úpravy podmienok 
vykonania prijímacích skúšok vzhľadom k VPU žiaka. (MP k výchove a vzdelávaniu žiakov 
s VPU z 2.9.2004. článok 4 ods. 3) 
5. Súčasne s prihláškou na štúdium na strednej škole podáva rodič (zákonný zástupca) 
riaditeľovi strednej školy Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky.( článok 4 ods. 4). 
6. Riaditeľom stredných škôl sa odporúča pri stanovení kritérií na úspešné vykonanie 
prijímacej skúšky na strednú školu určiť pre žiakov s VPU takú formu (technické a časové 
úpravy) prijímacej skúšky, ktorá im umožní primeraným spôsobom prejaviť úroveň 
vedomostí a schopností. Konkrétne úpravy je vhodné konzultovať so špeciálnym pedagógom, 
ktorý mal žiaka vo svojej odbornej starostlivosti. Ďalej sa v individuálnych prípadoch 
odporúča na prijímacej skúške: 
• predlženie času potrebného na vykonanie písomnej skúšky, 
• zaradenie doplňovania do textu namiesto diktátu, 
• práca s asistentom, 
• ústne zadávanie úloh zo slovenského jazyka aj z matematiky, 
• možnosť použitia kompenzačných pomôcok, prípadne počítača.(MP čl. 4 ods. 5). 
 
 
7. Ukončenie štúdia na stredných školách podľa Vyhlášky MŠ SR 318/2008 Z.z. 
z 23. júla 2008. 
 
8. Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktoré mu neumožňuje vykonať maturitnú 
skúšku štandardným spôsobom, koná maturitnú skúšku spôsobom podľa § 14. 
 
 
9.  Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (§ 14) 
 
(1) Podľa upravených podmienok môže maturovať 
a) žiak špeciálnej školy, 



b) žiak špeciálnej triedy, 
c) žiak so zdravotným znevýhodnením v triede strednej školy vzdelávaný podľa 
individuálneho vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi. 
 
(2) Úpravy sa vzťahujú na 
a) jednotlivé časti maturitnej skúšky, 
b) cieľové požiadavky jednotlivých maturitných predmetov, 
c) externé testy, písomné práce a maturitné zadania. 
 
(3) Úpravy sa týkajú týchto oblastí: 
a) predĺžený časový limit pri riešení úloh testu a pri ústnej odpovedi, 
b) úpravy alebo nahradenie niektorých úloh, 
c) rôzne grafické úpravy a formáty zadaní s použitím rôznych veľkostí písma, s použitím 
zmenenej štruktúry textu, využitím inej možnosti záznamu odpovede a počúvania vstupného 
textu, 
d) prítomnosť tlmočníka posunkovej reči, resp. asistenta, zdravotníckeho personálu, 
špeciálneho pedagóga. 
 
(4) Žiaci so zdravotným znevýhodnením, na ktorých sa vzťahujú úpravy, sú žiaci 
a) so sluchovým postihnutím, 
b) so zrakovým postihnutím, 
c) s telesným postihnutím, 
d) chorí a zdravotne oslabení, 
e) s vývinovými poruchami učenia, 
f) žiaci s poruchami aktivity a pozornosti, 
g) žiaci s poruchami správania, 
h) žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
i) žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 
j) s viacnásobným postihnutím. 
 
(5) Žiaci sú zaradení do troch skupín podľa miery obmedzenia pri práci s testovými 
úlohami: 
a) I. skupina - ľahký stupeň obmedzenia, 
b) II. skupina - stredný stupeň obmedzenia, 
c) III. skupina - ťažký stupeň obmedzenia. 
 
(6) Pri zaraďovaní žiakov do skupín je potrebné vychádzať z toho, či 
a) je žiak schopný pracovať pri predĺženom čase s testom pre bežnú populáciu, 
b) je potrebné testové úlohy upraviť z formálnej stránky, upraviť veľkosť písma, zvýrazniť 
text alebo nahradiť testové úlohy vhodnejšími úlohami, 
c) vyžaduje postihnutie žiaka pomoc tlmočníka posunkovej reči, resp. asistenta alebo 
zdravotníckeho personálu či špeciálneho pedagóga pri vypracovaní testov, 
d) je potrebné vzhľadom na postihnutie žiaka zvoliť na vykonanie maturitnej skúšky alebo jej 
časti náhradný spôsob. 
 
(7) Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí sú uvedené 
v V. časti prílohy. 
 
(8) Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky, ktorá je prílohou prihlášky na maturitnú 
skúšku, podáva uchádzač riaditeľovi školy. Žiadosť obsahuje: 



a) osobné údaje uchádzača, 
b) skupinu, do ktorej chce byť uchádzač zaradený, 
c) odborný lekársky posudok, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné 
dôsledky, ktorý sa nevyžaduje od uchádzačov s vývinovými poruchami učenia, 
d) odborný posudok centra špeciálno-pedagogického poradenstva, centra pedagogicko-
psychologického 
poradenstva, odborníka na pervazívne vývinové poruchy, ktorý obsahuje 
presnú diagnózu a z nej vyplývajúce dôsledky, 
e) aktuálny odborný posudok špeciálneho pedagóga a psychológa. 
(9) Odborný posudok pre uchádzača s vývinovými poruchami učenia má najviac 
dvojročnú platnosť. 
(10) Odborný posudok vyhotovuje ten, kto má vo svojej odbornej starostlivosti žiaka 
so zdravotným znevýhodnením. 
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