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Usmernenie k prijímaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej školy
Na základe medializovaných informácií vo veci prijímania žiakov so zdravotným
postihnutím do základných škôl vydávame nasledovné usmernenie.
Pri prijímaní žiakov so zdravotným postihnutím do základnej školy je potrebné
okrem relevantných ustanovení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)
a ich vykonávacích predpisov vychádzať aj z Dohovoru o právach osôb so zdravotným
postihnutím (ďalej len „Dohovor“), ktorý bol publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom
317/2010 Z. z.
Na základe Dohovoru, ktorý pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 25. júna
2010 a podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky má prednosť pred zákonmi,
Slovenská republika uznala právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie bez
diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí v začleňujúcom vzdelávacom systéme na
všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie.
Podľa čl. 5 Dohovoru zmluvné strany uznávajú, že všetky osoby sú si rovné pred
zákonom a podľa zákona a majú nárok na rovnakú ochranu a na rovnaký úžitok zo zákona
bez akejkoľvek diskriminácie. Zmluvné strany zakazujú akúkoľvek diskrimináciu na
základe zdravotného postihnutia a zaručujú osobám so zdravotným postihnutím rovnakú
a účinnú právnu ochranu pred diskrimináciou z akýchkoľvek dôvodov. V záujme
presadenia rovnosti a odstránenia diskriminácie zmluvné strany podniknú všetky príslušné
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kroky na zabezpečenie poskytovania primeraných úprav, pričom osobitné opatrenia, ktoré
sú nevyhnutné na urýchlenie alebo dosiahnutie faktickej rovnosti osôb so zdravotným
postihnutím, sa v zmysle tohto Dohovoru nepovažujú za diskrimináciu.
Podľa čl. 24 ods. 2 písm. a) Dohovoru sú zmluvné strany pri realizácii tohto práva
povinné zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho
zdravotného postihnutia vylúčené zo všeobecného systému vzdelávania a aby deti so
zdravotným postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené z
bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo zo stredoškolského vzdelávania
a aby podľa čl. 24 ods. 2 písm. b) Dohovoru mali na rovnakom základe s ostatnými prístup
k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu v
spoločenstve, v ktorom žijú.
Naplnenie uvedeného umožňuje § 94 ods. 1 písm. b) bod 2 školského zákona,
podľa ktorého výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so
zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje aj v ostatných školách podľa tohto zákona v
triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy a ak je to
potrebné, takéto dieťa alebo žiak je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho
programu.
Dohovor umožňuje osobám so zdravotným postihnutím na základe ich zdravotného
postihnutia začleniť sa do všeobecného systému vzdelávania. Zaručuje im, aby mali na
rovnakom základe s ostatnými prístup ku kvalitnému inkluzívnemu a bezplatnému
základnému a stredoškolskému vzdelaniu v spoločenstve, v ktorom žijú.
Žiadame Vás, aby ste s vyššie uvedeným oboznámili všetky základné školy a
školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vo Vašej územnej pôsobnosti.
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