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Žiak so ŠVVP 

 Špeciálno-výchovno vzdelávacie potreby /ŠVVP/  je požiadavka na 
úpravu podmienok, obsahu  foriem, metód a prístupov vo výchove a 
vzdelávaní 

     V zmysle § 94 ods.1 a § 2 písmeno s) zákona č. 245/2008 Z.z. sa 
výchova a vzdelávanie žiakov zdravotne znevýhodnených  
uskutočňuje: 

    v základnej škole pre  jednotlivé typy   zdravotnéh znevýhodnenia  

    v špeciálnej triede pre žiakov so zdravotným  znevýhodneným  v  

    základnej škole, 

     v školskej integrácii, t. j. v triede alebo výchovnej skupine   

     spolu s ostatnými deťmi   alebo žiakmi školy. 

 

 



Kategórie žiakov so ŠVVP 

 A/Zdravotné znevýhodnenie 

 a/žiak so zdravotným postihnutím /mentálna retardácia 
telesné postihnutie , zrakové , sluchové , narušená 
komunikačná  schopnosť, Autizmus /Asperger/ 

 b/žiak chorý a zdravotne oslabený 

 c/žiak s vývinovými poruchami /VPU- dyslexia, dysortografia, 
dyskalkúlia, porucha pozornosti a hyperaktivita 

 d/žiak s poruchou správania 



                 Vzdelávanie žiakov s vývinovými  

                          poruchami  učenia 

    Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ zohľadňuje špecifiká osobnosti 
a poznávacích procesov žiaka so zdravotným znevýhodnením , 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 

 
 
 



Zásady pedagogického prístupu k žiakovi s VPU 

 akceptuje žiaka so zdravotným znevýhodnením   a rešpektuje 
špecifiká jeho osobnosti 

 rešpektuje správanie žiaka spôsobené jeho vývinovou 
poruchou  

 podporuje a taktne usmerňuje jeho spôsoby sebarealizácie 

 povzbudzuje žiaka a vytvára príležitosti 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  

 

 



Zásady pedagogického prístupu k žiakovi s VPU 
 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 ale s  rodičmi. 

 



Zásady hodnotenia žiaka s VPU 
 Metodický pokyn 22/2011 príloha č.2 

 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 

 Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a 
primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené 
úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti a záujmy  

 Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho 
individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a 
sociálnej integrácie 

 

 



        Zásady hodnotenia žiaka v VPU 
 Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné 

postupovať podľa odporúčaní   špeciálneho pedagóga. 

 O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie 
triedny alebo vyučujúci učiteľ informuje zákonného 
zástupcu žiaka s VPU po konzultácii so  špeciálnym 
pedagógom. 

  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. 

 



      Povinné personálne zabezpečenie výchovy a  
       vzdelávania žiakov zdravotne znevýhodnených 

 Povinné personálne zabezpečenie podľa štátneho 
vzdelávacieho programu 

 Riaditeľka školy zabezpečí, aby v záujme žiaka boli 
rešpektované odporúčania uvedené v správe z odborného 
vyšetrenia k školskej integrácii k postupom pri vzdelávaní a 
k postupom pri hodnotení a klasifikácii. 

 Špeciálny pedagóg metodicky usmerňuje vyučujúcich a 
spolupracuje na tvorbe IVP. Metódy a postupy používané 
na vyučovaní vychádzajú z výsledkov psychologickej a 
špeciálnopedagogickej diagnostiky. 

 Asistent učiteľa –pracuje na hodine so žiakom 

 

 



     Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s poruchou  
                         pozornosti a hyperaktivita 

 Špecifickým  cieľom je reedukácia  a korekcia prejavov v učení 
a správaní, ktoré sú dôsledkom diagnostikovaného 
zdravotného znevýhodnenia  ,ako aj trénink požadovaných 
vzorov , foriem správania  a následne  aj reedukácia vlastností  
vo vzťahu k učeniu. Základom pre špecifický postup pri 
vzdelávaní žiakov s poruchou aktivity a pozornosti je 
vytvorenie pozitívneho vzťahu medzi učiteľom a žiakom.  

 Vzdelávanie žiaka s poruchou aktivity a  si vyžaduje podľa 
potreby koordinovaný tímový prístup učiteľa ,psychológa, 
špeciálneho pedagóga , asistenta učiteľa.  



             Zásady hodnotenia žiaka s poruchou 
                             pozornosti a aktivity 
 Školský špeciálny pedagog v rámci vyučovania môže pracovať 

so žiakom individuálne podľa IVVP . 
 Obsah , formy a postup svojej činnosti konzultuje s vyučujúcim.  
 Žiakovi s poruchou aktivity a pozornosti nemožno znížiť známku 

pri hodnotení učebných výsledkov alebo správania pokiaľ sú 
nedostatočné učebné výsledky alebo nevhodné prejavy správania 
dôsledkom stanovenej diagnózy. K hodnoteniu a klasifikácii 
správania s diagnostikovanou poruchou  aktivity a pozornosti 
zníženou známkou so správania možno pristúpiť len po odbornom 
posúdení a odporučení tohoto postupu príslušným školským 
zariadením výchovného poradenství a prevencie na základe takých 
prejavov správania žiaka, ktoré  sú závažným porušením školského 
pozadku ako napr. neospravedlnené hodiny, fyzické ublíženie iným 
osobám a pod. 
 



       Zásady hodnotenia žiakov s poruchou  
                        aktivity a pozornosti 

 Pri hodnotení učebných výsledkov aj správania sa kladie 
dôraz na motivačnú zložku hodnotenia.  

 Vyučujúci  učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom 
vypracuje postupnosť krokov pri preberaní učiva  
príslušného predmetu. Pri vzdelávaní žiaka s poruchou 
aktivity a pozornosti  formou školskej integrácie je 
potrebné zabezpečiť odborný servis školského 
špeciálneho pedagóga a podľa potreby aj ďalších 
odborníkov, psychológa,asistenta učiteľa  a lekára 



    Špecifiká vzdelávania žiakov a autizmom a ďaľšími 
           pervazívnymi vývinovými poruchami 

 vzdelávanie žiakov s autizmom sa uskutočňuje podľa 
individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracuje  škola 
v spolupráci so školským poradenským zariadením  

 Hlavnými cieľmi primárneho a nižšieho stredného  vzdelávania 
žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 
poruchami (bez mentálneho postihnutia) sú rozvinuté kľúčové 
spôsobilosti (ako kombinácie vedomostí, spôsobilostí, 
skúseností a postojov) na  úrovni, ktorá je pre nich osobne 
dosiahnuteľná a maximálne možné integrovanie do  
spoločnosti. Plnia porovnateľné ciele vzdelávania ako ostatní 
žiaci základných škôl na primárnom a nižšom strednom  stupni 
vzdelávania.  

 

 



           Zásady hodnotenia žiakov s poruchami 
                          autistického spektra 

 Riaditeľ školy je povinný zabezpečiť odborný servis 
školským špeciálnym  pedagógom alebo špeciálnym 
pedagógom poradenského zariadenia .V  rámci 
vyučovania  môže pracovať  so žiakom  individuálne podľa 
IVVP .Obsah, formy a postup svojej činnosti konzultuje  
s  vyučujúcim.  Ak je potrebné so žiakom pracuje na 
hodinách asistent učiteľa na základe doporučenia  centra  
špeciáno pedagogického poradenstva. 

 



             Špecifiká vzdelávania žiakov 
          chorých a zdravotne oslabených 

 Pri výchove a vzdelávaní detí chorých a zdravotne oslabených 
je aktuálna potreba uplatňovania humanistickej výchovy, ktorá 
rešpektuje právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s 
Dohovorom o právach dieťaťa a s Európskou chartou pre 
výchovu a vzdelávanie chorých detí a mládeže. 

 Prioritou prístupu k chorému a zdravotne oslabenému žiakovi 
je dynamická interakcia medzi pedagógom a žiakom. Základom 
tejto interakcie sú individuálne formy pedagogickej práce 
učiteľa so žiakom, využívanie špeciálnych učebných a 
kompenzačných pomôcok a osobitný a jedinečný prístup k 
žiakovi 

 

 



                 Zásady hodnotenia žiakov  
             chorých a zdravotne oslabených 

 Využívané formy, metódy  a prostriedky  práce v triede sú 
podriadené zdravotnému stavu žiaka .Žiak chorý a 
zdravotne oslabený  ,vzdelávaný  v  školskej integrácii 
postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu 
(ďalej len IVP). Pravidelne s ním pracuje školský špeciálny 
pedagóg. Školský špeciálny pedagóg metodicky vedie 
učiteľov  podieľa sa  na tvorbe IVP  spolu s triednym 
učiteľom a vyučujúcim.  

 Je nevyhnutná spolupráca so zákonným zástupcom, 
lekárom a špeciálnym pedagógom. 



        Špecifiká vzdelávania žiaka s narušenou 
             komunikačnou schopnosťou /NKS/ 

 NKS-hovoríme vtedy, ak niektorá rovina jazykových 
prejavov (alebo niekoľko rovín súčasne) človeka 
interferuje s jeho komunikačným zámerom 

 foneticko-fonologickú, lexikálno-sémantickú, 
morfologicko-syntaktickú, pragmatickú. 

 Pre žiaka s NKS vzdelávaného v školskej integrácii riaditeľ 
školy zabezpečí odbornú logopedickú starostlivosť v 
spolupráci s centrom špeciálno-pedagogického 
poradenstva, so školským logopédom alebo s klinickým 
logopédom v rozsahu obsahu vzdelávania špecifického  
vyučovacieho predmetu . 

 



Zásady pedagogického prístupu k žiakovi s NKS 
    Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ rešpektuje psychický 

a fyzický stav žiaka, druh a závažnosť narušenia komunikačnej 
schopnosti, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v 
príslušnom predmete. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka  
objektivne  a primerane náročne , pričom prihliada aj na jeho 
vynaložené úsilie, individuálne schopnosti a na predpoklady 
jeho ďaľšieho vzdelávania po ukončení základnej školy. Pri 
hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa 
odporúčaní logopéda, špeciálneho pedagóga a psychológa a o 
odporúčanom spôsobe a možnostiach hodnotenia  a 
klasifikácie , triedny učiteľ informuje jeho zákonného zástupcu 
až po konzultácii  s príslušnými odborníkmi.  

 



            Špecifiká vzdelávania žiakov so  
                   zrakovým postihnutím 
 Vo výchovno vzdelávacom procese zrakovo postihnutých učiteľ 

zohľadňuje špecifiká a špecifické potreby : 

 – absenciu, neúplnosť, prípadne skreslenie zrakových vnemov,  

 – absenciu, neúplnosť, resp. skreslenie zrakových predstáv,  

 – zhoršenú kvalitu analyticko-syntetickej činnosti spätú s horšou 

       rozlišovacou     schopnosťou,  

 – zníženú mieru koncentrácie pozornosti,  

 – potrebu individuálneho pracovného tempa,  

 – poruchy vnímania priestoru,  

 – poruchy, resp. nedostatočnú úroveň čítania a písania,  

 – poruchy vizuálno-motorickej koordinácie,  

 – poruchy farebného videnia,  

 

 

 

 

 



             Zásady pedagogického prístupu 
              k žiakovi zrakovo postihnutému 

 -  obmedzenia súvislej zrakovej práce,  

 – obmedzenia v pohybe a fyzickej námahe,  

 – skorú unaviteľnosť,  

 – neprimerané emocionálne reakcie,  

 – neadekvátnu mimiku a gestikuláciu,  

 – narušenie sociálnych vzťahov 

 

        Vzdelávacia oblasť 

   Špeciálnopedagogická podpora obsahuje specifické vyučovacie 

       predmety individuálne tyflopedické cvičenia, priestorová orientácia, 

       pohybová výchova. 

 



               Zásady pedagogického prístupu 
               k zrakovo postihnutému žiakovi 

 Špecifickým vyučovacím predmetom individuálne 
tyflopedické cvičenia sa u žiakov so zrakovým postihnutím 
optimalizujú podmienky pre vytvorenie a postupné 
prehlbovanie kompetencií (spôsobilostí) predovšetkým:  

 a) na učenie - žiakov, ktorí používajú optické pomôcky 
učíme, ako sa o ne starať a ako s nimi narábať tak, aby im 
uľahčili proces učenia sa. Cvičeniami zameranými na 
rozvoj hmatu vytvárame podmienky na skvalitnenie 
techniky čítania, čím následne zefektívnime proces učenia 
sa nevidiacich žiakov.   

 



                Zásady pedagogického prístupu 
                     k zrakovo postihnutému 

    Žiakov s progresívnym charakterom zrakového 
postihnutia učíme Braillovo písmo a sústavne 
zdokonaľujeme techniku čítania a písania. Nácvikom 
práce s kompenzačnými pomôckami, predovšetkým s 
informačno-komunikačnými technológiami vytvárame 
potrebné predpoklady na prekonávanie alebo zníženie 
informačného deficitu v rámci informačného kolobehu,  

b) pracovné - sústavným precvičovaním zručností a návykov 
vedieme žiakov so zrakovým postihnutím k samostatnosti, 
čím vytvárame potrebné predpoklady pre lepšie pracovné 
uplatnenie. 
 



         Špecifiká pedagogického prístupu  
            k žiakom so zrakovým  postihnutím 

 Obsah špecifického vyučovacieho predmetu priestorová 
orientácia je koncipovaný tak, aby sa u žiakov so zrakovým 
postihnutím postupne vytvorili podmienky pre získanie a 
postupné prehlbovanie kompetencií (spôsobilostí) 
predovšetkým:  

 a) na učenie  

 b) na riešenie problémov  

 c) komunikatívnosti  

 d) sociálno-komunikačných  

 e) občianskych  

 f) pracovných  

 

 



            Špecifiká pedagogického prístupu výchovno 
            vzdelávacieho procesu zrakovo postihnutých 

 Nevidiaci žiaci a žiaci so zvyškami zraku nie sú schopní zvládnuť 
obsah vzdelávania vyučovacieho predmetu informatika v 
plnom rozsahu. Je potrebné vylúčiť prácu s grafikou .Napriek  
tomu má pre nich tento predmet nezastupiteľnú úlohu. 
Umožní im nielen správne pochopenie a ovládanie 
mechanizmov informačných  a komunikačných technológií, ale 
aj ľahšiu komunikáciu  s intaktnou populáciou. 

    Pri individuálnej  integrácii je nevyhnutná spolupráca so 
špeciálnym pedagógom  a zabezpečenie asistenta učiteľa. 

    Žiak so zrakovým postihnutím  má vypracovaný IVVP a pracuje 
na hodínách  s asistentom učiteľa  za  pomoci špeciálneho 
pedagoga. 

 

 

 



Cieľ individuálnej integrácie detí so ŠVVP 
 špecifický prístup rešpektujúci  schopnosti žiaka , možnosti, 

nadanie a zdravotný stav v   rozsahu ustanovenom v zákone, 
245/2008 Z.z. 

 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 (§ 144 ods. 2 školského 
zákona) 
 



           Cieľ individiuálnej  integrácie 

                          žiakov so ŠVVP 
 - žiak so ŠVVP má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne  
       učebnice a špeciálne   didaktické a kompenzačné pomôcky;  
   právo na  vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako   
   ich prirodzeného  komunikačného  
   prostriedku; nevidiacim žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a  
   vzdelávanie s použitím  Braillovho písma;  
   žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje  
      právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných  
      spôsobov dorozumievania (§ 144 ods. 3 školského zákona).  
      Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími   
      potrebami (ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych  
      triedach ZŠ   (Interný metodický materiál ŠŠI) ,Bratislava 2016/ 

 



 


