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7 Osobitosti výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania1 

Zohľadňovanie individuálnych potrieb žiaka sa realizuje s cieľom zabezpečiť rovnocenný 

prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj jeho schopností a osobností a s cieľom dosiahnuť 

primeraný stupeň vzdelania a jeho primerané začlenenie do spoločnosti.  

Na podporu výchovy a vzdelávania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

škola zabezpečí najmä:  

a) včasnú pedagogickú diagnostiku a v nadväznosti na jej závery v spolupráci s príslušným 

zariadením poradenstva a prevencie odbornú diagnostiku (špeciálnopedagogickú, liečebno-

pedagogickú, sociálno-pedagogickú, logopedickú, psychologickú, medicínsku) diagnostiku, 

vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ak je potrebné), individuálnu  

a skupinovú prácu, používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, úpravu vzdelávacích 

cieľov a obsahu, uplatňovanie rozličných foriem hodnotenia, aplikáciu špecifických  

a alternatívnych foriem komunikácie, prípadne iných jazykov a prostriedkov komunikácie, 

spoluprácu s rodičmi a ďalšie, v závislosti od individuálnej potreby konkrétneho žiaka;  

b) materiálne vybavenie, ktoré zahŕňa špeciálne edukačné publikácie, špeciálne vyučovacie 

pomôcky, kompenzačné pomôcky, prístroje, digitálne technológie, úpravu prostredia, 

prípadne špeciálne miestnosti a učebne;  

c) odborný prístup pedagogických a odborných zamestnancov, školského podporného tímu  

a zariadení poradenstva a prevencie, podporu pedagogického asistenta; 

d) akceptujúce školské prostredie a programy v triedach a školách, ktoré sú zamerané na 

formovanie pozitívnych postojov k ľuďom s odlišnosťou a znevýhodnením; 

e) odbornú prípravu pedagogických a odborných zamestnancov;  

f) finančné zdroje na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych 

podmienok.  

Tieto podporné opatrenia je škola povinná zabezpečiť, okrem prípadov, ak to vzhľadom na jej 

podmienky preukázateľne nie je možné.  

7.1  Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením  

Základná škola, ktorá vzdeláva žiakov so zdravotným znevýhodnením spolu s ostatnými žiakmi 

školy, vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením  

v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania a odporúčaniami zariadenia poradenstva  

a prevencie a v spolupráci so školským podporným tímom. Škola zabezpečí najmä: 

● odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky zodpovedajúce 

individuálnym potrebám žiaka so zdravotným znevýhodnením a tiež systematickú spoluprácu 

školy so zariadením poradenstva a prevencie alebo špeciálnou školou;  

                                                           
1 § 2, § 94 – 95 a § 103 – 108 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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● vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý upravuje jednotlivé časti 

školského vzdelávacieho programu podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka, 

najmä obsah, metódy, formy alebo spôsoby hodnotenia a spoluprácu so zákonným zástupcom 

a pedagogickými a/alebo odbornými zamestnancami;   

● uplatňovanie špecifických foriem komunikácie (slovenský posunkový jazyk, Braillovo 

písmo), alternatívnej a augmentatívnej komunikácie, prípadne iných jazykov a prostriedkov 

komunikácie; 

● využívanie rôznych odporúčaných foriem špecifickej pedagogickej a odbornej podpory  

a intervencie, ktoré podľa individuálnych potrieb žiaka môžu (ale nemusia) zahŕňať aj 

využívanie disponibilných hodín na výučbu špecifických vyučovacích predmetov2, a/alebo na 

individuálne alebo skupinové vyučovanie v predmetoch, v ktorých sa žiak vzdeláva podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu;  

● vyučovanie za pomoci ďalšieho pedagogického alebo odborného zamestnanca, 

individuálne alebo v skupinách na vyučovaní, prednostne v triede spolu s ostatnými žiakmi 

alebo mimo triedy, pričom obsah, formy a postup vyučovania sa konzultuje s príslušným 

učiteľom;  

● možnosť učiteľom flexibilne prispôsobiť rozsah a štruktúru vyučovacej hodiny 

zohľadňujúc momentálny psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré sú dôsledkom ich 

zdravotného znevýhodnenia; 

● podmienky pre komplexný rozvoj osobnosti žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

Tieto podporné opatrenia je škola povinná zabezpečiť, okrem prípadov, ak to vzhľadom na jej 

podmienky preukázateľne nie je možné.  

Žiak so zdravotným znevýhodnením sa vzdeláva podľa školského vzdelávacieho programu  

a učebného plánu školy. Ak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby neumožňujú žiakovi so 

zdravotným znevýhodnením, aby sa vzdelával podľa školského vzdelávacieho programu školy, 

žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu.  

Individuálny vzdelávací program žiaka so zdravotným znevýhodnením vypracováva v súlade  

s odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie a s informovaným súhlasom zákonného 

zástupcu žiaka pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy v spolupráci so školským 

špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom a odborným zamestnancom školy, 

prípadne aj s ostatnými vyučujúcimi. Pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu nie je 

potrebné doslovne postupovať podľa vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením, keďže rozmanitosť potrieb a charakteristík žiakov s jedným druhom 

zdravotného znevýhodnenia je veľmi veľká. Je potrebné prihliadať primárne na individuálne 

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby konkrétneho žiaka. 

                                                           
2Podľa rámcových učebných plánov vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktoré 

tvoria súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre príslušný stupeň vzdelávania. 
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V špeciálnych triedach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a v školách pre žiakov so 

zdravotným znevýhodnením (špeciálnych školách) sa žiaci vzdelávajú podľa vzdelávacích 

programov pre žiakov podľa druhu zdravotného znevýhodnenia3:  

Ak vzdelávací program pre žiakov so zdravotným znevýhodnením nezodpovedá charakteru 

konkrétnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka, žiak sa vzdeláva podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu. Individuálny vzdelávací program zohľadňuje 

maximálny vzdelávací potenciál konkrétneho žiaka. 

7.2  Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je vytvorenie podnetného a podporného 

prostredia pre efektívne vzdelávanie, aby bol zabezpečený ich rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelaniu.  

Pri výchove a vzdelávaní žiakov zo SZP škola v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania  

a v spolupráci so školským podporným tímom zabezpečí najmä:  

● prispôsobenie metód a foriem vzdelávania podľa individuálneho prístupu tak, aby boli 

žiaci podporení a motivovaní sa efektívne vzdelávať;  

● včasné riešenie ťažkostí vo vzdelávaní, využívanie podpory pedagogického asistenta a iné 

dostupné možnosti podpory pedagogických a odborných zamestnancov;  

● motivovanie a vytváranie podmienok pre žiakov zo SZP a ich rodičov pre pravidelnú 

dochádzku na vyučovanie;  

● motivovanie a vytváranie podmienok pre žiakov s ohľadom na ich pokračujúce 

vzdelávanie, pôsobenie na trhu práce a praktický život; 

● prípravu aktivít, v ktorých môžu žiaci prejaviť a uplatniť svoje záujmy, silné stránky  

a schopnosti;  

● podmienky pre komplexný rozvoj osobnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia; 

● v prípade odlišného materinského jazyka žiaka škola v obsahu a metódach vyučovania 

individuálne zohľadní mieru jeho znalosti vyučovacieho jazyka.   

Tieto podporné opatrenia je škola povinná zabezpečiť, okrem prípadov, ak to vzhľadom na jej 

podmienky preukázateľne nie je možné.  

Vzdelávanie žiakov zo SZP sa uskutočňuje v bežných triedach spolu s ostatnými žiakmi.  

V prípade potreby škola môže využiť individuálny vzdelávací program pre konkrétneho žiaka 

(vypracovaný na jeden, viacero alebo aj všetky vyučovacie predmety) v súlade  

s odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie a s informovaným súhlasom zákonného 

zástupcu žiaka. Individuálny vzdelávací program vypracováva pedagogický zamestnanec 

poverený riaditeľom školy v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, pedagogickým 

asistentom a odborným zamestnancom školy, prípadne aj s ostatnými vyučujúcimi. Ak má žiak 

                                                           
3Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátneho pedagogického ústavu  
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zo SZP zároveň odlišný materinský jazyk a potrebu podpory pri osvojovaní si vyučovacieho 

jazyka navštevovanej školy, škola to zohľadní vo vyučovaní a podľa potreby aj v individuálnom 

vzdelávacom programe daného žiaka. 

7.3  Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním  

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je umožniť im vzdelávať sa a rozvíjať v súlade 

s ich vývinovými charakteristikami (napr. akcelerovaný kognitívny vývin) a s prihliadnutím na 

možné vývinové špecifiká, súvisiace s ich nadaním (napr. asynchrónny vývin). 

Nadaný žiak sa vzdeláva podľa školského vzdelávacieho programu a rámcového učebného 

plánu školy. Ak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby neumožňujú nadanému žiakovi, aby 

sa vzdelával podľa školského vzdelávacieho programu školy, žiak sa vzdeláva podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu v súlade s odporúčaniami zariadenia poradenstva  

a prevencie a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka. Individuálny vzdelávací 

program nadaného žiaka vypracováva pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy  

v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom a odborným 

zamestnancom školy, prípadne aj s ostatnými vyučujúcimi. Pri tvorbe individuálneho 

vzdelávacieho programu nie je potrebné doslovne postupovať podľa vzdelávacieho programu 

pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním4, keďže rozmanitosť potrieb a charakteristík 

žiakov s nadaním je veľmi veľká. Je potrebné prihliadať primárne na individuálne špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby konkrétneho žiaka, vrátane potrieb vyplývajúcich zo 

zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia.  

Triedy s rozšíreným vyučovaním niektorých predmetov alebo športové triedy možno zriaďovať 

aj pre tých žiakov, ktorí neboli diagnostikovaní ako nadaní žiaci so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ale vybraní na základe kritérií určených riaditeľom školy. Za triedy pre 

žiakov s nadaním sú pokladané iba tie triedy, ktorých žiaci boli ako nadaní diagnostikovaní 

zariadením poradenstva a prevencie.  

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania škola zabezpečí žiakom s nadaním špecifické 

podmienky pre úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu ich osobnosti, najmä:  

● špecifikovať v školskom vzdelávacom programe, resp. v individuálnom vzdelávacom 

programe ciele vzdelávania s ohľadom na druh a stupeň rozvíjaného nadania, na potrebu 

všestranného osobnostného rozvoja nadaných žiakov a na prípadné špecifické vývinové 

charakteristiky, súvisiace s nadaním (napr. asynchrónia, dysfunkčný perfekcionizmus, 

senzitivita);  

● zabezpečiť vzdelávanie nadaných žiakov materiálne, metodicky i personálne;  

● v prípade potreby spolupracovať so psychológom, prípadne s iným odborným 

zamestnancom; 

● v prípade umelecky nadaných žiakov spolupracovať s odborným pedagógom konkrétnej 

umeleckej disciplíny a športovo nadaných žiakov so športovým trénerom;   

                                                           
4 Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je zverejnený na webovom sídle 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátneho pedagogického ústavu 
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● akceptovať nadaných žiakov a rešpektovať špecifiká ich osobností a správania;  

● dbať na komplexný rozvoj osobnosti nadaných žiakov;  

● zamestnávať žiakov zmysluplne, zadávať im stimulujúce úlohy a uplatňovať diferencovaný 

prístup vo vyučovaní, vrátane postupov zameraných na rozvoj samostatnosti a tvorivosti 

žiakov, napr. projektové vyučovanie;  

● umožniť žiakom vzdelávanie pod vedením tútora alebo vzdelávanie v konkrétnom 

predmete pod vedením učiteľa školy vyššieho stupňa;  

● viesť žiakov k realistickému hodnoteniu vlastných schopností i výsledkov svojej práce, 

sebareflexii a sebaprijatiu;  

● viesť žiakov k vzájomnej spolupráci.  

Tieto podporné opatrenia je škola povinná zabezpečiť, okrem prípadov, ak to vzhľadom na jej 

podmienky preukázateľne nie je možné.“  

 


