Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Smernica č. 11/2006-R
z 25. mája 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva školstva Slovenskej
socialistickej republiky z 5. júla 1985 č. 7496/1985 – 20 o základnej škole
v znení smernice Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy
Slovenskej socialistickej republiky z 28. augusta 1989 č. 8119/1989 – 20
a smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 13. júla 2000 č.
1074/2000-41
Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva tel.: 02/59 374 239

č. CD-2006-8107/18051-1:095

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s ustanovením
§ 14 odsek 1 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 ustanovuje:

Čl. 1
1. V § 4 ods. 2 znie:
„V triedach, v ktorých je zaradených 1 až 3 osobitne výchovne a prospechovo
oneskorených žiakov, je celkový počet žiakov v triede 20.“
2. V § 4 ods. 3 znie:
„(3) So súhlasom zriaďovateľa možno v škole zriaďovať špecializované triedy 1. – 4.
ročníka pre osobitne výchovne a prospechovo oneskorených žiakov a pre žiakov dočasne
prospechovo zaostávajúcich. Tieto triedy sa zriaďujú s počtom najmenej 4 žiaci, najviac 8
žiakov. Ak klesne počet žiakov pod 4, trieda sa zruší.“
3. V § 4 ods. 4 prvá veta znie:
„Žiaka do triedy uvedenej v odseku 3 zaraďuje riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa
a výchovného poradcu po vyjadrení pedagogicko – psychologickej poradne a po
prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka. V špecializovanej triede je žiak zaradený iba
počas nevyhnutnej potreby.“
4. V § 4 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) V špecializovaných triedach sa vzdelávajú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia, ktorí
a) po absolvovaní nultého ročníka nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah
vzdelávania 1. ročníka základnej školy,
b) nezvládajú obsah vzdelávania 1. ročníka,
c) boli vzdelávaní v špeciálnej škole, avšak nepreukázalo sa u nich zdravotné
postihnutie.“

Čl. 2
Účinnosť
Táto smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

minister
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