NULTÝ AKČNÝ PLÁN
STRATÉGIE INKLUZÍVNEHO PRÍSTUPU VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ NA ROK 2021
Desegregácia
vzdelávacieho
systému

Oblasť

Cieľ

Predchádzanie
a odbúravanie
segregácie detí
a žiakov vo vzdelávaní

Inklúzia v ranom
a predškolskom veku
(0-7 rokov)
Inklúzia žiakov
a žiačok v základných
a stredných školách

Podpora dostupnosti
a kvality odbornej
starostlivosti pre
deti v ranom veku,
s dôrazom na deti
s rizikovým vývinom

Defiinícia a zavedenie
podporných opatrení
vo vzdelávaní tak, aby
boli nárokovateľné
a odrážali individuálne
potreby detí a žiakov

Špeciálno-pedagogická
podpora vo vzdelávaní
a v poradenstve

Podporné a personálne
podmienky inklúzie

Komplexná
podpora prístupu
k inkluzívnemu
vzdelávaniu

Novelizácia právnych
predpisov v prospech
individuálneho
prístupu k žiakom so
ŠVVP

Navýšenie počtu
a zlepšenie
pripravenosti
pedagogických
zamestnancov
a odborných
zamestnancov na
realizáciu inklúzie vo
výchove a vzdelávaní,
vrátane pregraduálnej
prípravy študentov

Vypracovanie reformy
poradenských
zariadení, špeciálnych
škôl a špeciálnych
výchovných zariadení

Financovanie

MŠVVaŠ
MVSR, ZMOS

N/A

MŠVVaŠ
ÚSVRK, ŠŠI

N/A

MŠVVaŠ
ÚSVRK

N/A

MŠVVaŠ
ÚSVRK, ŠŠI

N/A

Zvýšenie zamestnateľnosti absolventov F-obdorov a eliminácia segregačných a stereotypných odborov

MŠVVaŠ
ÚSVRK

N/A

Vznik modelov dobrej praxe pre potreby vypracovania metodológie desegregácie

MŠVVaŠ
ÚSVRK

480 tis. EUR
EŠIF

Typ opatrenia

Upraviť zriaďovateľské kompetencie štátnej správy v oblasti školstva a presunúť kompetencie z okresných úradov ministerstva vnútra
na úrady ministerstva školstva

Legislatívne

Zákon predložený do NRSR

Adresné riešenie problémov v oblasti vzdelávania žiakov so ŠVVP vrátane zmien v normatívnom a výkonovom financovaní a v oblasti
poradenských zariadení

Zaviesť pojem segregácie a princíp inklúzie do zákona č. 245/2008 Z. z.

Legislatívne

Zákon predložený do NRSR

Jednoznačné vymedzenie pojmu segregácie, predchádzanie nejednoznačným výkladom tohto pojmu, prevencia segregácie, právny základ
pre desegregáciu; právny základ pre inkluzívne školstvo

Zaviesť povinnosť zohľadňovať zákaz segregácie pri tvorbe školských obvodov

Legislatívne

Zákon predložený do NRSR

Prevencia vzniku segregovaných škôl, právny základ pre desegregáciu

Pripraviť monitorovací systém segregácie spolu s príslušnými metodickými materiálmi pre implementáciu systému a školiacimi
materiálmi pre dotknuté subjekty

Metodické

Monitorovací systém segregácie
Prijaté metodické usmernenie

Existencia nástroja pre precízne a dlhodobé monitorovanie segregácie v školstve a rôznych úrovní a dôvodov oddeleného vzdelávania detí
so ŠVVP (vrátane detí z MRK)

Zmeniť vyhlášku č. 251/2018 Z. z., ktorou sa reviduje katalóg F-odborov podľa prílohy č. 3 k vyhláške

Legislatívne

Zmena prílohy vyhlášky

Vytvoriť dotačnú schému pre obce, cez ktorú bude možné realizovať podporné desegregačné aktivity

Finančné

Dotačná schéma pre obce na podporu desegregačných aktivít

Stanoviť školské obvody pre povinné predškolské vzdelávanie tak, aby každé dieťa malo spádovú materskú školu
Zabezpečenie
úspešnej
implementácie
povinného
predprimárneho
vzdelávania

Upraviť zákon č. 245/2008 Z. z. vo veci zaraďovania detí so ŠVVP do tried materskej školy

Indikátor splnenia

Gestor,
spolugestor

Opatrenie

Požadovaný dopad

Legislatívne

Zákon predložený do NRSR

Prevencia vzniku segregovaných materských škôl, právny základ pre desegregáciu a inklúziu

MŠVVaŠ

N/A

Legislatívne

Zákon predložený do NRSR
Prijaté metodické usmernenie

Odstránenie zákonného limitu počtu detí so ŠVVP, individuálne zohľadňovanie skutočných potrieb detí a pedagogických zamestnancov
materskej školy

MŠVVaŠ

N/A

Posilniť personálne kapacity pre inklúziu v materských školách formou poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom
na pedagogických asistentov a/alebo pomocných vychovávateľov pre deti so zdravotným znevýhodnením a deti zo SZP

Finančné

Zvýšenie počtu podporených pomáhajúcich profesií
v materských školách

Vytvorenie priaznivého prostredia pre deti, vytvorenie inkluzívneho prostredia, zapojenie komunít do procesu výchovu od skorého veku

MŠVVaŠ

6,9 mil EUR
EŠIF

Zabezpečiť dostupnosť dopravy medzi bydliskom detí a miestom poskytovania predprimárneho vzdelávania vytvorením dotačného
systému pre dopravu detí a žiakov zo SZP do materských škôl a základných škôl

Finančné

Dotačný systém na školské autobusy pre deti zo SZP
do materských a základných škôl

Zabezpečenie dopravy detí do materskej školy a základnej školy, zvýšenie podielu detí zo SZP na školách, zníženie neúčasti detí zo SZP
na vyučovaní

MŠVVaŠ

559 tis. EUR

Vytvoriť program výchovnej starostlivosti pre deti do 3 rokov veku

Metodické

Vytvorenie a overenie programu výchovnej starostlivosti pre deti
do 3 rokov veku

Zabezpečenie výchovnej starostlivosti pre deti do 3 rokov veku, ktorých rozvoj si z rôznych dôvodov vyžaduje individualizovanú podporu

MŠVVaŠ
ŠPÚ, VÚDPaP

N/A

Podporiť dostupnosť odborných služieb pre deti v ranom a predškolskom veku s rizikovým vývinom finančnou podporou
pre neziskové organizácie poskytujúce služby pre deti v ranom a predškolskom veku s rizikovým vývinom

Finančné

Dotačný systém pre neziskové organizácie poskytujúce služby
deťom v ranom a predškolskom veku s rizikovým vývinom

Pilotná forma výchovy pre deti v predškolskom veku od 0 do 3 rokov veku, zvyšovanie pripravenosti detí zo SZP na predškolské a školské
vzdelávanie

MŠVVaŠ
MPSVaR, MZSR, VÚDPaP

510 tis. EUR
EŠIF

Podporiť debarierizáciu materských škôl

Finančné

Dotačný systém pre debarierizáciu materských škôl a čerpanie
zdrojov zriaďovateľmi

Vytvorenie podmienok na prijatie detí so zdravotným znevýhodnením do ktorejkoľvek materskej školy

MŠVVaŠ

600 tis. EUR

MŠVVaŠ

N/A

ŠPÚ
MŠVVŠ SR, MPSVaR SR,
MZ SR, VÚDPaP

N/A

MŠVVaŠ

N/A

ŠPÚ

N/A

Ponechať prípravné ročníky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v zákone č. 245/2008 Z. z.

Legislatívne

Zákon predložený do NRSR

Poskytnutie intenzívnej špeciálno-pedagogickej podpory žiakom so zdravotným znevýhodnením

Vytvoriť kurikulum výchovnej starostlivosti pre deti do 3 rokov veku (ISCED 01), ktorý prispeje k profesionalizácii výchovnej
a vzdelávacej starostlivosti

Metodické

Kurikulum výchovnej starostlivosti pre deti do 3 rokov veku

Zabezpečenie celostného rozvoja detí od 0 do 3 rokov veku

Upraviť tzv. „druhošancové vzdelávanie“ za účelom zvýšenia prístupnosti a kvality dodatočného dokončovania nižšieho stredného
vzdelania v zákone č. 245/2008 Z. z.

Legislatívne

Zákon predložený do NRSR

Sprístupnenie vzdelania najmä pre ľudí z vylúčených komunít, ktorí si nedokončili nižšie stredné vzdelanie

Redefinovať vymedzenie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb v zákone č. 245/2008 Z. z.

Legislatívne

Zákon predložený do NRSR

Pod novým pojmom dieťa a žiak so špeciálnymi vzdelávacími potrebami by sa mali rozumieť dieťa a žiak, ktorého stav dočasného alebo
trvalého charakteru si na naplnenie jeho vzdelávacieho potenciálu vyžaduje pri výchove a vzdelávaní uplatňovanie podporných opatrení

Modernizovať súčasný systém štipendií pre žiakov stredných škôl s ohľadom na ich adresnosť, účelnosť a spôsob vyplácania

Legislatívne

Zákon predložený do NRSR
Prijaté metodické usmernenie

Zvýšenie aktraktivity štúdia na strednej škole; Zavedenie viacerých štipendijných možností pre žiakov

MŠVVaŠ

Bude vyčíslené

Vytvoriť jednotný nástroj na posudzovanie dosiahnutia úrovne vzdelania ISCED 1 a ISCED 2

Metodické

Metodický pokyn pre určovanie dosiahnutia stupňa vzdelania
ISCED 1 a ISCED 2

Zabezpečenie jednotného posúdenia a ďalšieho postupu pri určovaní dosiahnutej úrovne vzdelania

MŠVVaŠ
ŠPÚ

N/A

Zabezpečiť poskytovanie podpory žiakom, ktorí nedostatočne ovládajú vyučovací jazyk navštevovanej školy

Metodické

Návrh materiálov pre rozvoj slovenského jazyka ako druhého/
cudzieho jazyka pre rôzne vekové skupiny (ISCED 1 a ISCED 2)

Posilniť didaktiku slovenčiny ako druhého/cudzieho jazyka a vytvoriť dostatok učebných materiálov pre rôzne vekové skupiny vrátane celoživotného vzdelávania dospelých v procese pilotného overovania

ŠPÚ

Bude vyčíslené vo FO

Prijať Stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na roky 2021 až 2027

Metodické

Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na roky
2021 až 2027

Koncepcia v oblasti inklúzie vo vzdelávaní, ktorej cieľom je zabezpečenie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní tak, aby všetky deti,
žiaci a študenti mali možnosť rozvíjať svoj osobný potenciál v škole, v živote a neskôr na trhu práce

MŠVVaŠ

N/A

Zaviesť inklúziu ako jeden z princípov výchovy a vzdelávania v zákone č. 245/2008 Z. z.

Legislatívne

Zákon predložený do NRSR

Zavedenie inklúzie ako jedného zo základných princípov výchovy a vzdelávania

MŠVVaŠ

N/A

MŠVVaŠ
Konkrétna špeciálna škola

500 tis. EUR
EŠIF/Fond obnovy

ŠPÚ

Bude vyčíslené
Fond obnovy

ŠPÚ
MŠVVŠ, VÚDPaP

N/A

MŠVVaŠ, ŠPÚ

N/A

Inovovanie profesijných štandardov a ich adaptácie pre prostredie inkluzívnych škôl

MPC, ŠPÚ
MŠVVaŠ SR, VÚDPaP,
ŠIOV

Bude vyčíslené
Národný projekt rozvoja
učiteľov (Teachers)

Zmena nariadenia vlády č. 314/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú
katalógy pracovných činností pri výkone práce verejnom záujme
a o ich zmenách a dopĺňaní

Vytvorenie možnosti zamestnať príslušníkov z MRK ako pomocných vychovávateľov, vytvorenie inkluzívneho prostredia medzi zamestnancami
školy

MŠVVaŠ
Úrad vlády, Inštitút pre
verejnú správu, ÚSVRK

N/A

Vytvorenie vzdelávacieho programu zameraného na činnosti
pomocného vychovávateľa

Zabezpečenie inkluzívneho prostredia na školách zvýšením počtu pomáhajúcich profesií na školách

MPC
MŠVVaŠ

Bude vyčíslené
Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí
a žiakov II

Zákon predložený do NRSR

Transparentný a predvídateľný systém financovania pedagogických asistentov pre školy

MŠVVaŠ

N/A

Spustiť pilotný projekt transformácie špeciálnej základnej školy na bežnú základnú školu postupným dobrovoľným zrušením
špeciálnej školy, ktorá vzdeláva výlučne alebo prevažne žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím a jej transformovaním na bežnú školu

Metodické

Spustený projekt transformácie konkrétnej školy

Modelová transformácia školy bude základom pre neskoršiu plošnú transfomáciu škôl

Definovať podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní

Legislatívne

Zákon predložený do NRSR

Model nárokovateľných podporných opatrení založený na posúdení miery podpory, ktorú dieťa alebo žiak potrebuje na rozvinutie svojho
vzdelávacieho potenciálu (vrátane žiakov s nadaním)

Podrobne definovať individuálny vzdelávací program

Legislatívne

Zákon predložený do NRSR

Legislatívna zmena, po ktorej by žiaci so zdravotným znevýhodnením postupovali podľa školského vzdelávacieho programu školy,
ktorú navštevujú a v prípade, že to charakter ich potrieb vyžaduje, postupovali podľa individuálneho vzdelávacieho programu

Sprístupniť žiakom s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2)

Legislatívne

Zákon predložený do NRSR

Zavedenie možnosti pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia dosiahnuť v priebehu povinnej školskej dochádzky nižšie stredné
vzdelanie (ISCED 2)

Revidovať a inovovať pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie
a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

Metodické

Zmena pokynu ministra č. 39/2017

Upraviť pozíciu a znížiť kvalifikačné predpoklady pre pomocného vychovávateľa v školách a školských zariadeniach

Legislatívne

Navýšiť počet pomáhajúcich profesií v školách a školských zariadeniach vytvorením vzdelávacieho programu zameraného na činnosti
pomocného vychovávateľa

Finančné

Vytvoriť jednotné, transparentné a verejnosti dostupné kritériá prideľovania finančných prostriedkov na pedagogických asistentov
v zákone č. 597/2003 Z. z.

Legislatívne

Vytvoriť mechanizmus finančnej podpory pre vysoké školy pripravujúce budúcich učiteľov na transformáciu študijných programov
smerom k inkluzívnosti

Finančné

Grantový program pre vysoké školy pripravujúce budúcich
učiteľov na transformáciu študijných programov smerom
k inkluzívnosti

Vytvorenie priaznivého akedemického prostredia pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania

MŠVVaŠ

1,5 mil. EUR
Fond obnovy

Vypracovať detailnú reformu siete, kompetencií a financovania poradenských zariadení, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných
zariadení

Metodické

Reforma siete, kompetencií a financovania poradenských zariadení, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení

Vytovrenie podmienok pre individuálnu podporu všetkých detí na školách

MŠVVaŠ

N/A

* Kvantitatívny indikátor počtu žiakov so ŠVVP r. 2019: 106 834 (pričom 70 108 z nich je zdravotne znevýhodnených, 31 522 je zo sociálne znevýhodneného prostredia a u 5 204 z nich evidujeme intelektové nadanie)

