
    Špeciálna pedagogika                     

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Eva Marcineková 
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Konzultačné hodiny:  13,00 – 15,00 hod (každý utorok) 

 

V zmysle zákona 245/2008 (školský zákon) naša základná škola podporuje rozvoj osobnosti 

žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie 

rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb 

jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie. Zabezpečuje aj starostlivosť o žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). 

Každý žiak spadajúci do kategórie žiakov so ŠVVP má škole zabezpečený individuálny prístup 

rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, zdravotný stav a nadanie, 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. Má právo používať 

pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky. 

 

V naše ZŠ sa vzdelávajú žiaci so ŠVVP, hlavne skupina žiakov, ktorú označujeme ako 

- žiakov s nadaním,  

- žiakov so zdravotným znevýhodnením (žiak so zdravotným postihnutím - so sluchovým postihnutím,  

  so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou)  

- žiak chorý alebo zdravotne oslabený 

- žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, 

s poruchou správania, s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo sociálnej s oneskoreným 

alebo nerovnomerným psychomotorickým vývinom), žiak s poruchou správania 

- žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

Žiaci s nadaním tvoria najvyšší počet žiakov so ŠVVP.  

Sú vzdelávaní podľa UP zostaveného v súlade so ŠVP pre žiakov so všeobecným intelektovým 

nadaním ISCED 1 a ISCED 2 pod číslom CD – 2008-18550/39582 -1 : 914 zo dňa 26.05.2009 

a RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským schválených MŠVVaŠ SR.  

Škola sa špecializuje na rozvoj všeobecného intelektového nadania žiakov. Intelektovým nadaním 

detí a žiakov sa rozumie vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti v jednej alebo 

viacerých intelektových oblastiach. Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním sú žiakmi so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe diagnostiky vykonanej zariadením 

výchovného poradenstva a prevencie. 

Pri identifikácii intelektovo nadaných detí škola spolupracuje hlavne s Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) vo Zvolene, s rodičmi žiakov, pedagógmi MŠ, 

ktorú dieťa navštevovalo. V škole pracuje v tomto šk. roku 8 tried žiakov so všeobecným intelektovým 

nadaním.  

O zaradení žiakov do vzdelávania ako intelektovo nadaných rozhoduje riaditeľka školy na základe 

predchádzajúcich odborných vyšetrení, z nich vyplývajúcich odporúčaní a súhlase rodičov so 

zaradením dieťaťa do programu pre intelektovo nadaných žiakov. 

Pre skvalitnenie práce v daných triedach škola spolupracuje podľa potreby s učiteľmi stredných 

a vysokých škôl, pravidelne na vyučovanie prizýva externých odborníkov z TU Zvolen a UMB 

v Banskej Bystrici, spolupracuje so OZ Slatinka, Podpoliansko-osvetovým strediskom, odbornými 

zamestnancami SNG, NLC, LDM, KK Ľ. Štúra, CHKO Poľana, Rege-centra, slovenskými školami 

APROGENu, prípadne ďalšími odborníkmi podľa aktuálnej potreby. 

Pri práci pedagogickým zamestnancom pomáha asistent učiteľa; deti sú priebežne monitorované 

psychológom z CPPPaP Zvolen a úzko spolupracujú s rodičmi žiakov. 
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Žiaci pri svojej práci využívajú rozličné učebné , metodické, rozvíjajúce materiály podľa úrovne 

a schopností. Od šlabikárov, čítaniek, časopisov, populárno-náučnej literatúry, krásnej literatúry, 

encyklopédií, slovníkov, máp, príručiek, alternatívnych pracovných listov a učebných materiálov, 

výpočtovú, obrazovú a zvukovú techniku, mikroskopy, technické stavebnice, interaktívne tabule, 

notebooky, tablety ap. 

Žiaka je možné identifikovať a následne zaradiť do vzdelávania ako intelektovo nadaného kedykoľvek 

v priebehu školskej dochádzky. Na základe odporúčaní učiteľov, rodičov žiaka je takýto žiak 

podrobený psychologickému vyšetreniu a na základe odporúčaní, po schválení pedagogickou radou 

školy môže pracovať ako individuálne integrovaný z niektorého, prípadne viacerých vyučovacích 

predmetov, alebo je preradený do špeciálnej triedy pre žiakov s intelektovým nadaním. 

 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením 

Okrem celotýždenného servisu školskej špeciálnej pedagogičky, žiakom pomáha aj asistent učiteľa, 

školský psychológ, výchovný poradca školy. 

Odborný tím spolupracuje s miestnymi školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie 

(hlavne CPPPaP, CŠPP pri ŠZŠ vo Zvolene, podľa potreby aj s ďalšími inštitúciami). 

Škola pravidelne spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov, monitoruje vývin žiaka, zaujíma sa 

o príslušné rediagnostické vyšetrenia. 

Žiaci zaradení do tejto skupiny, sú začleňovaní do bežných tried a ich vzdelávanie a príprava je 

individuálne upravovaná v zmysle programu odporúčaného poradenským zariadením (škola nemá 

vytvorenú špeciálnu triedu pre niektorý druh, či stupeň postihnutia, či narušenia).  

Pri práci sa využívajú špeciálne učebnice podľa druhu a stupňa postihnutia žiaka, práca s počítačom, 

alternatívne pracovné listy, počítačové programy, odporúčané kompenzačné pomôcky. 

Pri vzdelávaní žiaka so ŠVVP je nevyhnutná úzka spolupráca školy a rodiny, vytvorenie atmosféry 

spoločnej zodpovednosti a ujasnenia cieľov i postupov vedúcich k ich dosiahnutiu. Každý žiak so 

ŠVVP má vyplnený Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP do ZŠ odporúčaný MŠVVaŠ 

SR 2014/2015. 

Pri práci s nimi škola postupuje podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu pre 

príslušný typ postihnutia. Podľa odporúčaní z príslušných špeciálnych vyšetrení má žiak vypracovaný 

individuálny výchovno-vzdelávací plán, resp. úpravu učebných osnov.  

Pri hodnotení žiaka sa postupuje podľa príslušných metodických usmernení pre konkrétny druh 

a stupeň postihnutia. Najväčšou skupinou žiakov spadajúcou do tejto kategórie na našej škole sú žiaci 

s poruchami učenia a s poruchou aktivity a pozornosti.  

 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Podľa školského zákona je dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia dieťa alebo žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, 

ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, 

emocionálnych vlastností dieťaťa/žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok 

primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti. 

V zmysle citovaného  školského zákona zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný: 

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských 

povinností, 

b) dodržiavať podmienky VV procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom, 

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne VV potreby, 

d) 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, 

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 

 

Naša škola je otvorená aj pre vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí 

majú zabezpečenú podobnú starostlivosť ako ostatní žiaci so ŠVVP, podnecujúcu primeraný rozvoj 

celej ich osobnosti v zmysle optimálneho začlenenia sa do spoločnosti. 


