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ŽIAK SO ŠVVP 
 Podľa § 2 školského zákona žiakom so ŠVVP je 

dieťa, ktorému školské zariadenie /CPPPaP 
CŠPP/   diagnostikovalo 

   špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

 špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba je 
podľa § 2 školského zákona požiadavka na 
úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a 
prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, 
ktorá vyplýva z jeho zdravotného znevýhodnenia 
alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom 
prostredí a uplatnenie ktorej je nevyhnutné na 
rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka, na 
dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a 
primeraného začlenenia do spoločnosti. 



ŠPECIÁLNA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA 

                      POTREBA 

   Žiakom so ŠVVP je: 

 
A. Žiak so zdravotným znevýhodnením 

 
B. Žiak zo sociálne znevýhodneného 

     prostredia 

 
C. Žiak s nadaním 

 



ŽIAK SO ŠVVP -A 

 1.Žiak so zdravotným postihnutím 

    /mentálné, sluchové, zrakové, telesné, NKS, 

    Autizmus a iné pervazívne poruchy, 

 

 2. Žiak s vývinovými poruchami  
 je žiak s poruchou aktivity a pozornosti /ADD,ADHD/, 

 žiak s vývinovou poruchou učenia. 

     Dysgrafia 

     Dysortografia/pravopis 

     Dyskalkúlia-matematické schopnosti/ 

     Žiak s poruchou správania 



ODBORNÉ KOMPETENCIE 

CPPPaP CŠPP 

 Centrum PPPaP §132 

 Vývinové poruchy učenia 

 Poruchy aktivity a 

pozornosti 

 Choré a zdravotne 

oslabené 

 Sociálne znevýhodnené 

prostredie 

 Poruchy správania 

 Deti s nadaním 

 Centrum ŠPP §133 

 Zdravotné postihnutie 

 Mentálne 

 Zrakové 

 Sluchové 

 Telesné 

 NKS 

 Autizmus a iné pervazívne 

poruchy 

 Viacnásobné postihnutie 



PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKA A ZÁKONNÉHO 

                          ZÁSTUPCU 

    Žiak má právo na:  

 individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a 
možnosti, nadanie a zdravotný stav, 

 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s 
výchovou a vzdelávaním, 

 organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho 
veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a 
v súlade so zásadami psychohygieny, 

 žiak so ŠVVP má právo na výchovu a vzdelávanie s 
využitím špecifických foriem a metód, ktoré 
zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie 
nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a 
vzdelávanie umožňujú. 

 žiak so ŠVVP má právo používať pri výchove a 
vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické 
a kompenzačné pomôcky. 

 



PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO 

ZÁSTUPCU 

   Práva zákonného zástupcu  

 oboznámiť sa so vzdelávacím programom školy 
alebo školského zariadenia a školským 
poriadkom, 

 zákonný zástupca žiaka vzdelávaného podľa 
individuálneho výchovno-vzdelávacieho 
programu má právo sa s týmto programom 
oboznámiť. 

 Povinnosti zákonného zástupcu  

 informovať školu alebo školské zariadenie o 
zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, 
jeho zdravotných problémoch alebo iných 
závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať 
vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. 

 



HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 
Metodický pokyn č. 22/2011,Príloha č.2 Hodnotenie žiakov so 
zdravotným znevýhodnením 

V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú 
náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, 
rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči 
žiakovi. Predmetom hodnotenia vo 
výchovnovzdelávacom procese sú najmä učebné 
výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích 
predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými 
v učebných osnovách, osvojené kľúčové 
kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, 
rešpektovanie práv iných osôb, ochota 
spolupracovať a správanie žiaka podľa školského 
poriadku. 

 



POVINNOSTI PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA 

            A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA 

 

 -zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred 

zneužitím osobné údaje, informácie o 

zdravotnom stave detí, žiakov  a výsledky 

psychologických a špeciálno-pedagogických 

vyšetrení, s ktorými prišiel do styku, 

 -rešpektovať špecifické  výchovno-

vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka  s 

ohľadom na ich osobné schopnosti a 

možnosti, sociálne a kultúrne zázemie. 

 



INDIVIDUÁLNY VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ 

PROGRAM ŽIAKA SO ŠVVP 

 

  Individuálny výchovno-vzdelávací program  – je 
súčasťou dokumentácie integrovaného žiaka. 
Vypracúva ho škola (triedny učiteľ v spolupráci s 
ostatnými vyučujúcimi a školským špeciálnym 
pedagógom) spoločne so školským zariadením 
výchovného poradenstva a prevencie. Oboznamuje sa 
s ním aj zákonný zástupca žiaka. 

 

 Hlavným špecifikom Školského vzdelávacieho 
programu pre žiakov so ŠVVP  je 
Špeciálnopedagogická podpora, ktorá zahŕňa 
špecifické vyučovacie predmety, ktoré sú povinné. 
Spôsob plnenia obsahu a samotný obsah príslušného 
špecifického predmetu sa uvedie v IVVP. 

 

 



ROZVÍJANIE ŠPECIFICKÝCH FUNKCIÍ 

 Vyučovací predmet Rozvíjanie špecifických 
funkcií (RŠF) je určený pre žiakov, ktorí majú 
špecifické vývinové poruchy učenia. Počet 
vyučovacích hodín v týždni je daný rámcovým 
učebným plánom (UP) v príslušnom vzdelávacom 
programe pre deti a žiakov so zdravotným 
znevýhodnením schváleným Ministerstvom 
školstva SR /1 hodina týždenne/ 

Spôsob plnenia obsahu tohto predmetu môže byť 
realizovaný  individuálne so školským špeciálnym 
pedagógom alebo špeciálnym pedagógom z 
poradenského centra v škole, alebo dochádzaním 
žiaka do poradenského zariadenia. 



VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKOV S 

VÝVINOVÝMI PORUCHAMI UČENIA 
 

 Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia 
pre primárne vzdelávanie a pre nižšie stredné vzdelávanie. 
Schválilo MŠVVaŠ SR dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-
14674/20281:15-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016.  

 Špecifickými vyučovacími predmetmi sú rozvíjanie špecifických 
funkcií a predmet individuálna logopedická intervencia. Obsah 
predmetov je uvedený vo Vzdelávacom programe pre žiakov s 
vývinovými poruchami učenia pre primárne vzdelávanie a pre 
nižšie stredné vzdelávanie. Tieto predmety sa nehodnotia 
známkou. 

 Špecifický vyučovací predmet individuálna logopedická 
intervencia je určený pre žiakov, ktorí majú narušenú 
komunikačnú schopnosť alebo v rámci narušenej komunikačnej 
schopnosti aj vývinové poruchy učenia. Daný predmet realizuje 
logopéd. 

 Špecifický vyučovací predmet rozvíjanie špecifických funkcií je 
určený pre žiakov, ktorí majú vývinové poruchy učenia. Tento 
predmet môže vyučovať špeciálny pedagóg alebo školský logopéd 



VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKOV S 

PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI 

 
 Vzdelávací program pre žiakov s poruchou aktivity a 

pozornosti pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné 
vzdelávanie. Schválilo MŠVVaŠ SR dňa 3. 8. 2017 pod číslom 
2017/10211-2:10G0 s platnosťou od 1. 9. 2017. 

 

 Špecifický vyučovací predmet je terapeuticko-korekčné 
cvičenia. Obsah predmetu je uvedený vo Vzdelávacom 
programe pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti pre 
primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie. Tento 
predmet zabezpečuje špeciálny pedagóg - odborný 
zamestnanec. 

 Pri realizácií sa odporúča spolupracovať so školským 
psychológom, resp. so psychológom zo školského 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 


