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Dodatok ku školskému vzdelávaciemu programu 

/Základné podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 

v bežných triedach základných škôl - integrované vzdelávanie 

 
 

 

 

1. Pedagogický princíp školy 
 

Podľa § 94 ods. 2 písmeno i) 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 

„zákon č. 245/2008 Z.z.“) sa pri výchove a vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami 

učenia postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia 

(ďalej len „VPU“). Tento vzdelávací program je súčasťou štátnych vzdelávacích programov 

pre jednotlivé stupne vzdelávania. Pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s VPU platia 

všetky ustanovenia uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré sú doplnené 

špecifikami uvedenými vo vzdelávacom programe pre žiakov s VPU. 

 

Cieľom vzdelávania žiakov so ŠVVP je pripraviť ich na vzdelávanie na akejkoľvek 

strednej škole s prihliadnutím na ich schopnosti a možnosť vykonávať zvolenú profesiu. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny 

výchovno-vzdelávací program. Zabezpečujeme úpravu podmienok, foriem, metód a prístupu 

vo výchove a vzdelávaní žiaka so ŠVVP a rešpektujeme úpravy vyplývajúce z prítomných 

porúch nielen vo vzdelávaní, ale i v hodnotení a klasifikácii. Našou snahou je, aby každý 

žiak v škole zažil úspech. 

Žiaci základných škôl s VPU v základnej škole plnia rovnaké ciele vzdelávania ako ostatní 

žiaci základných škôl na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. 

 

 

2. Stupeň vzdelania 

 
ISCED 1 /primárne vzdelávanie/,  ISCED 2 /nižšie sekundárne vzdelávanie. 

 

 

3. Profil absolventa 

 
Osvojené kľúčové kompetencie absolventa základnej školy zodpovedajú profilu absolventa 

primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa školského vzdelávania. 

 

 

4. Pedagogické stratégie 

 

Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú intervenciu žiakom so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami, rodičom a zamestnancom školy bude poskytovať 

odborné poradenstvo v oblasti vzdelávania žiakov so ŠVVP. 

 

 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 



 
CZŠ sv.Michala v Kendiciach zabezpečuje vzdelávanie žiakom s výchovnovzdelávacími 

potrebami, t.j. žiakom: 

a. s vývinovými poruchami učenia 

b. s narušenou komunikačnou schopnosťou 

c. s ľahším stupňom mentálneho postihnutia. 

(Príloha ŠkVP pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia) 

 

Základná škola spolupracuje so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a 

prevencie (centrum špeciálnopedagogického poradenstva, centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie). 

V šk.roku 2018/2019 škola zabezpečuje odbornú personálnu intervenciu školským 

výchovným poradcom, ktorý si rozširuje vzdelanie o špeciálnu pedagogiku. 

 

 

6. Charakteristika výchovy a vzdelávania žiakov sVPU 

 

Podľa tohto vzdelávacieho programu sa vzdelávajú žiaci, ktorí majú diagnostikované 

špecifické vývinové poruchy učenia (VPU). 

Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia (MKCH-10) v kategórii Poruchy psychického 

vývinu (F 80-89) samostatne vymedzuje špecifické poruchy školských zručností (F 81) a 

rozlišuje: 

F 81.0 špecifickú poruchu čítania (u nás označovanú termínom dyslexia), 

F 81.1 špecifickú poruchu hláskovania (doslovný preklad z angl. spelling disorder, u nás ju 

nazývame dysortografia), 

F 81.2 špecifickú poruchu aritmetických schopností (dyskalkúlia), 

F 81.3 zmiešanú poruchu školských zručností (súčasný výskyt dyskalkúlie s dyslexiou alebo 

dysortografiou), 

F 81.8 iné vývinové poruchy školských zručností (uvádza sa dysgrafia) a 

F 81.9 nešpecifikovanú vývinovú poruchu školských zručností (neschopnosť učiť sa). 

Pre všetky uvedené poruchy platí, že sa objavujú od raného štádia osvojovania si danej 

zručnosti, nie sú jednoducho dôsledkom nedostatočnej príležitosti učiť sa, nevyplývajú z 

mentálnej retardácie alebo senzorického deficitu (poruchy zraku) a ich príčinou nie je 

získané poškodenie mozgu alebo ochorenie. 

 

7. Individuálny výchovno-vzdelávací program 
 

 IVVP vypracováva triedny učiteľ v spolupráci s výchovným poradcom školy, 

prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby a so školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

 V prípade potreby sa žiakovi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami 

prispôsobí obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch. 

V tom prípade vypracuje vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym 

pedagógom ako súčasť IVVP Úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. Úprava sa 

vypracuje len pre predmety, v ktorých nemôže žiak postupovať podľa učebných osnov 

daného ročníka. IVVP je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so ŠVVP, individuálne 

integrovaného v bežnej triede základnej školy. Individuálny vzdelávací program obsahuje: 

 

 

 Základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací 

proces; 

 Požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy; 



 Modifikáciu učebného plánu a učebných osnov; 

 Aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov; 

 Špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka; 

 Špecifiká organizácie a foriem vzdelávania; 

 Požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných 

pomôcok; 

 Zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, psychológa (CPPPaP, 

CŠPP) a iných podľa potreby, na základe odporúčania školského poradenského 

zariadenia. 

 IVVP podpisuje: riaditeľ školy, triedny učiteľ, výchovný poradca školy (školský 

špeciálny pedagóg), zákonný zástupca žiaka. 

 

 

8. Formy výchovy a vzdelávania 
 

Škola poskytuje žiakom s VPU stupeň vzdelávania ISCED 1 a ISCED 2, uplatňuje pri 

vzdelávaní týchto žiakov tú formu organizácie výchovy a vzdelávania podľa § 54 zákona č. 

245/2008 Z. z., prostredníctvom ktorej im -  pre nich prijateľným spôsobom - zabezpečíme 

získanie príslušného stupňa vzdelania. K výberu formy vzdelávania žiakov s VPU 

pristupujeme individuálne, podľa výsledkov špeciálnopedagogickej, psychologickej, 

prípadne inej odbornej diagnostiky 

 

 

9. Vzdelávacie štandardy 

 
Vzdelávacie štandardy žiakov so ŠVVP sú rovnaké ako pre ostatných žiakov primárneho 

alebo nižšieho stredného stupňa. Vzdelávacie štandardy slúžia pre učiteľov, aby vedeli, kam 

majú smerovať svoje pedagogické pôsobenie. 

 

 

10. Školský učebný plán 
 

Začlenený žiak v školskej integrácii sa vzdeláva podľa rámcového učebného plánu 

základnej školy, v ktorej sa vzdeláva a podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej 

len „IVP“) s prihliadnutím na jeho znevýhodnenie. 

Obsah jeho vzdelávania vychádza zo vzdelávacieho programu pre deti a žiakov s 

vývinovými poruchami učenia a poruchou aktivity a pozornosti. 

 

 

11. Rámcový obsah vzdelávania predmetu RŠF 

 
Cieľom predmetu RŠF je v maximálnej miere podporiť rozvoj špecifických funkcií ako 

predpokladu k úspešnému zvládnutiu čítania, písania a počítania. 

Cieľom špeciálnopedagogickej podpory je odstrániť alebo aspoň zmierniť VPU a 

eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nich vyplývajú. 

 Sekundárnym cieľom RŠF je prevencia vzniku porúch správania ako následku 

neúspechu v komunikácii a v osvojovaní si gramotnosti. V širšom meradle podporuje RŠF 

sociálnu a edukačnú adaptáciu a integráciu detí a mládeže s VPU do spoločnosti. 

 Čiastkové ciele a obsah predmetu RŠF vychádzajú z psychologickej, 

špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky. 

 Cieľ: pripraviť žiakov na vzdelávanie na akejkoľvek strednej škole s prihliadnutím 



na ich schopnosti a moţnosť vykonávať zvolenú profesiu. 

 Odporúča sa zaradenie predmetu komunikačné kompetencie alebo predmetu, ktorého 

obsahom sú grafomotorické zručnosti, manuálne zručnosti, zhotovovanie 

mnemotechnických a kompenzačných pomôcok. 

 Voliteľné predmety v školskom vzdelávacom programe sa v prípade potreby 

začleneným žiakom posilnia predmetmi ako Rozvíjanie špecifických funkcií, prvého 

cudzieho jazyka a podobne. Všeobecným cieľom predmetu, ktorý sa prelína každým 

ročníkom je rozširovanie funkčnej komunikácie v kategóriách: 

 žiadanie osobných potrieb, 

 reakcie na správanie iných ľudí, 

 komentovanie, 

 žiadanie informácií, 

 vyjadrovanie pocitov, 

 vyjadrovanie prosociálnych postojov. 

 budovať schopnosti empatie, 

 vytvárať kognitívnu bázu na rozvíjanie primeraného správania, odrážajúceho 

očakávani okolia, 

 vyjadrovať sa primerane v obchode, 

 byť schopný pýtať sa (dávať otázky), 

 primerane sa vyjadrovať o počasí, 

 chápať, čo znamená: koniec - začiatok, 

 dokázať si zvoliť vhodný televízny program. 

 

Sekundárnym cieľom predmetu je zmierňovanie prejavov problémového správania. 

 

 OBSAH 

 Identifikácia pocitov, ich možných príčin a správania, ktoré redukuje/ mení 

vyjadrované pocity (predvedieme rôzne emócie, s cieľom identifikovať ich dieťaťom, ako aj 

určiť ich možné príčiny a spôsoby ako zmeniť situáciu. je dôležité, aby emócie boli veku 

primerané). 

 Demonštrácia emócií, rozoznávanie emócií naživo (hra „Ako sa cítim?“, s následným 

predvedením a identifikáciou možných príčin takéhoto emocionálneho stavu/ nálady, 

pomenovanie vlastných emócií, pocitov a nálad.), identifikovať či nás druhá osoba počuje, 

identifikovať či nás druhá osoba vidí, identifikovať, či druhá osoba vie určitú informáciu (ak 

asistent videl, že sa učiteľ so žiakom o niečom rozprávajú, ešte neznamená, že to počul). 

Vytvorenie schopnosti zaujať interaktívnu rolu iniciátora rozhovoru, aj reagujúceho v 

rozhovore. 

 

 PROCES 

 Ciele dosahovať rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych kapacít žiaka, ním 

preferovaných aktivít a vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho 

a komunikačného prostredia školy. 

 

 

12. Vzdelávacie oblasti 

 
 Obsah školského vzdelávania žiakov s VPU v školskej integrácii v základných 

školách je rovnaký ako obsah školského vzdelávania žiakov základných škôl. 

Vo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia má byť zaradený predmet individuálna 

logopedická intervencia (ďalej len „ILI“) a rozvíjanie špecifických funkcií (ďalej len 

„RŠF“), ako špecifické predmety určené pre žiakov s narušenou komunikačnou 

schopnosťou a s VPU. 



 Vzhľadom k možnostiam našej základnej školy sa so zaradením predmetu ILI v 

blízkej dobe neráta. Pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP však budeme vychádzať z odporúčaní 

odborníkov a konzultácií so štátnym pedagogickým ústavom. 

 

 

 

13. Všeobecné odporúčania pre postup učiteľa žiaka s VPU vo výchovno-

vzdelávacom procese 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ: 

 akceptuje žiaka s VPU a rešpektuje špecifiká jeho osobnosti; 

 rešpektuje správanie žiaka spôsobené jeho narušením; 

 podporuje a taktne usmerňuje jeho spôsoby sebarealizácie; 

 povzbudzuje ţiaka a vytvára príleţitosti pre pozitívne hodnotenie; 

 stimuluje rozvíjanie tých schopností, ktoré v dôsledku narušenia nie sú dostatočne vyvinuté; 

 podporuje všetky snahy žiaka o ústnu i písomnú komunikáciu a vedie ku komunikatívnosti  i 

ostatných spolužiakov; 

 žiakovi dôveruje a oslovuje ho rovnakým spôsobom ako ostatných spolužiakov; 

 poskytuje žiakovi podnety na hodnotiace myslenie a vedie ho k primeranému 

sebahodnoteniu; 

 vedie žiaka k samostatnosti a pozitívnym prístupom zvyšuje jeho sebadôveru; 

 kladie na žiaka primerané požiadavky, nezľavuje v nárokoch a neoslobodzuje ho od 

činností, ktoré môže s individuálnou pomocou učiteľa alebo spolužiakov zvládnuť; 

 zachováva diskrétnosť o problémoch žiaka s VPU a nereferuje o nich pred inými žiakmi, či 

rodičmi; 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ zohľadňuje špecifiká osobnosti a poznávacích 

procesov žiaka s VPU, ktoré môžu byť prítomné, napr.: 

 ťažkosti pri niektorých myšlienkových operáciách; 

 pomalé tempo zapamätávania a narušenie pamäti; 

 motorická instabilita; 

 nedostatky vo vývine psychomotorických zručností; 

 znížená miera koncentrácie a vytrvalosti pozornosti; 

 neadekvátne emocionálne reakcie; 

 zvýšená unaviteľnosť; 

 znížená sebadôvera; 

 nerovnomerné výkony a i. 

 

K zmierneniu prejavov a dôsledkov vyššie uvedených negatívnych vplyvov na vzdelávanie v 

triede zabezpečí vyučujúci žiakovi nasledujúce podmienky: 

umiestni žiaka v triede tak, aby mohol vnímať výklad učiteľa všetkými zmyslami; 

do lavice posadí žiaka s takým spolužiakom, ktorý bude schopný a ochotný v prípade potreby 

pomôcť, v prípade potreby k práci so žiakom prizve špeciálneho pedagóga, 

pracovný postup vo výchovno-vzdelávacom procese konzultuje so školským špeciálnym 

pedagógom, pri práci so žiakom používa vhodné pomôcky (po dohode so špeciálnym 

pedagógom) a učí ho s nimi pracovať aj samostatne a ďalšie podmienky podľa konkrétnych 

odborných odporúčaní (z poradenského zariadenia a školského špeciálneho pedagóga). 

 

Pre porozumenie a osvojenie preberaného učiva učiteľ: 

 používa efektívne stratégie učenia, 

 pracuje s námetom v takom rozsahu, ktorý je primeraný veku a mysleniu žiaka 

 v individuálnych prípadoch konzultuje rozsah učiva so špeciálnym pedagógom 



 pri vyučovaní využíva skúsenosti žiaka a nadväzuje na ne 

 nové pojmy vždy vysvetlí a objasní ich v rôznych súvislostiach 

 využíva názorný materiál a poskytuje žiakovi možnosť manipulácie s ním 

 nové učivo usporiada po krokoch a dodržiava postupnosť od jednoduchého k zložitejšiemu, 

 systematicky sa venuje žiakovi individuálne, aby žiak postupne preberal celé učivo 

 poskytne žiakovi dostatok možností na precvičovanie a osvojenie učiva 

 priebežne si overuje ako žiak porozumel učivu alebo úlohe 

 pri skúšaní a overovaní vedomostí žiaka volí formu písanú, ústnu i praktickú –  

 uprednostňuje tú formu, ktorú v aktuálnom čase, prípadne aj pre konkrétny druh úloh 

odporúča poradenské zariadenie 

 otázky a úlohy zadáva tak, aby žiak mohol odpovedať jednoznačne 

 pri skúšaní a hodnotení žiaka si overí, či žiak porozumel zadanej úlohe. 

 

 

Pri vzdelávaní žiaka s VPU je nevyhnutná úzka spolupráca školy a rodiny, vytvorenie atmosféry 

spoločnej zodpovednosti a ujasnenia cieľov i postupov vedúcich k ich dosiahnutiu. V priebehu 

nižieho sekundárneho vzdelávania je potrebné pomôcť žiakovi s VPU pri jeho profesionálnej 

orientácii a tým prispieť k jeho úspešnému sociálnemu začleneniu. 

 

 

 

14. Všeobecné zásady hodnotenia žiaka s VPU 

 
1) Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s VPU učiteľ rešpektuje jeho psychický a 

fyzický zdravotný stav, druh a závažnosť poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky 

práce žiaka v príslušnom predmete. 

2) Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom 

prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a 

na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. 

3) Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, 

ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie. 

4) Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní 

špeciálneho pedagóga. spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo 

vyučujúci učiteľ informuje zákonného zástupcu žiaka s VPU po konzultácii so 

špeciálnym pedagógom. 

5) Pri hodnotení žiaka s VPU učiteľ taktne posudzuje úroveň jeho vedomostí nielen v 

porovnaní s rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzhľadom na 

predchádzajúce výkony samotného žiaka. 

 

 

15. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v škole 

 
             Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v škole sú definované v Štátnom 

vzdelávacom programe pre 1. stupeň základnej školy ISCED 1 a v Štátnom vzdelávacom programe 

pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2. 

Najmä u žiakov so závažnejšími formami poruchy aktivity a pozornosti zabezpečíme zvýšenie 

ochrany fyzickej bezpečnosti samotného žiaka a jeho spolužiakov. Žiak bude pod stálym 

pedagogickým dozorom (s výnimkou dozoru v sociálnych zariadeniach). 

 

V Kendiciach 25.08.2018                                                   Mgr. Beáta Ďordíková 

                                                                                                   riaditeľka školy  


