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Úvod  

 
Viacnásobné postihnutie je  multifaktoriálny, multikauzálny a multisymptomatologicky 

podmienený fenomén, ktorý je dôsledkom  súčinnosti participujúcich postihnutí, či narušení. 

Ich interakciou a vzájomným prekrývaním vzniká tzv. „synergický efekt“, t.j. nová kvalita 

postihnutia. (Š. Vašek, 1999)   

Viacnásobné postihnutie netvorí jednoduchý súčet dominujúceho a pridruţeného 

postihnutia, ale ide o kvalitatívne odlišnú špecifickú jednotku. Z toho  vyplýva potreba  novej 

kvality odbornej starostlivosti, spolupráca viacerých špecialistov a určenie koordinujúcej 

osoby.  

 
V zmysle § 94 ods. 2  písmeno k) 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 ţiakov s viacnásobným 

postihnutím postupuje podľa vzdelávacieho programu ţiakov s viacnásobným postihnutím.  

V zmysle § 94 ods. 2  písmena h) zákona č. 245/2008 Z.z. pre deti a ţiakov 

s kombináciou ťaţkého sluchového, zrakového a mentálneho postihnutia a pre deti a ţiakov 

s kombináciou ťaţkého sluchového a zrakového postihnutia bez prítomného mentálneho 

postihnutia, ktorí sú tieţ deťmi a ţiakmi s viacnásobným postihnutím je určený vzdelávací 

program pre deti a ţiakov hluchoslepých.  

 

Vzdelávací program pre deti a ţiakov s viacnásobným postihnutím je súčasťou štátnych 

vzdelávacích programov pre deti a ţiakov bez zdravotného znevýhodnenia. Vzdelávací 

program pre ţiakov s viacnásobným postihnutím charakterizuje výchovu a vzdelávanie a 

vymedzuje špecifické potreby a poţiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o túto 

skupinu ţiakov.  

Prvá časť vzdelávacieho programu je určená pre ţiakov s viacnásobným postihnutím 

v kombinácii s mentálnym postihnutím a druhá časť sa týka výchovy a vzdelávania ţiakov 

s viacnásobným postihnutím v kombinácii s iným postihnutím bez prítomného mentálneho 

postihnutia. 

Vzdelávací program pre ţiakov s viacnásobným postihnutím je súčasťou štátnych 

vzdelávacích programov pre primárny a niţší sekundárny stupeň vzdelania. 

Deti s viacnásobným postihnutím predškolského veku spravidla postupujú podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu v materskej škole alebo navštevujú iné školské 

a zdravotnícke zariadenia ( centrá špeciálnopedagogického poradenstva a i.).  
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1.  Vzdelávací program pre ţiakov s viacnásobným postihnutím  v kombinácii          

s mentálnym postihnutím  

ISCED 1  - primárne vzdelávanie 
 

 

V populácii ţiakov s viacnásobným postihnutím je najviac takých ţiakov, u ktorých sa 

kombinuje mentálne postihnutie s iným postihnutím. Ţiak, ktorý má diagnostikované 

viacnásobné postihnutie, v obraze ktorého je mentálne postihnutie a ďalšie postihnutie alebo 

narušenie, postupuje podľa vzdelávacieho programu pre ţiakov s mentálnym postihnutím 

príslušného stupňa. Špecifické predmety podľa konkrétnej kombinácie postihnutia sa 

zaraďujú do školského  vzdelávacieho programu alebo sa ţiak s viacnásobným postihnutím 

vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu.     

 

1.1 Ciele výchovy a vzdelávania   

 
Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti ţiakov 

s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím na úrovni, ktorá je pre 

nich  dosiahnuteľná.  

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových 

spôsobilostí ţiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom cieľov uvedených vo 

vzdelávacom programe pre ţiakov mentálnym postihnutím s prihliadnutím na ďalšie 

postihnutie alebo narušenie. 

 

1.2 Stupeň vzdelania 

 
Primárne vzdelanie (stupeň vzdelania ISCED 1) získa ţiak absolvovaním vzdelávacieho 

programu pre ţiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s  mentálnym postihnutím 

podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. Dokladom o získanom stupni vzdelania je 

vysvedčenie s doloţkou.  

 

1.3 Profil absolventa 

 
Absolvent  programu primárneho stupňa vzdelania pre ţiakov s viacnásobným 

postihnutím  v kombinácii s mentálnym postihnutím má osvojené  kľúčové kompetencie 

(spôsobilosti) vyplývajúce zo vzdelávacieho programu pre ţiakov s  mentálnym postihnutím 

príslušného variantu s prihliadnutím na ďalšie postihnutie alebo narušenie. 

 

1.4 Vzdelávacie oblasti 

 
Obsah primárneho vzdelávania ţiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s  

mentálnym postihnutím je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu 

vzdelávania a z kľúčových kompetencií príslušných vzdelávacích programov pre ţiakov 

s ľahkým, so stredným a ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. 
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1.5 Charakteristika, špecifiká a dĺţka vzdelávania a podmienky prijímania 

ţiakov s viacnásobným postihnutím  v kombinácii  s mentálnym postihnutím  

  
1.5.1 Charakteristika výchovy a vzdelávania 

 

Pri výchove a vzdelávaní ţiakov s viacnásobným postihnutím s mentálnym postihnutím  

sa postupuje podľa vzdelávacích programov pre ţiakov s  mentálnym postihnutím, ISCED 1 

primárne vzdelávanie.  Mentálne postihnutie je zvyčajne najvýraznejším príznakom v celom 

klinickom obraze viacnásobného postihnutia, preto je podmieňujúcim prvkom celého 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Špecifické predmety podľa konkrétnej kombinácie 

postihnutia sa zaraďujú do školského  vzdelávacieho programu alebo sa ţiak s viacnásobným 

postihnutím vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu.     

V prípade, ţe u ţiaka s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym 

postihnutím nie je mentálne postihnutie v celom klinickom obraze viacnásobného postihnutia 

determinujúcim prvkom výchovno-vzdelávacieho procesu, je potrebné vychádzať 

z aktuálneho zdravotného stavu ţiaka, ktorý je dôsledkom súčinnosti participujúcich 

postihnutí ţiaka.  

Pre ţiaka s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím, ktorý 

postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu je individuálny vzdelávací program 

vytváraný s prihliadnutím k súčasnému stavu ţiaka a podľa jeho individuálnych schopností. 

V závislosti od jeho individuálnych schopností je moţné individuálny vzdelávací program 

tvoriť podľa obsahu vzdelávania aj z rôznych variantov školy pre ţiaka s mentálnym 

postihnutím, s prihliadnutím na ďalšie prítomné postihnutia.  

Individuálny vzdelávací program ţiaka obsahuje 

– základné informácie o ţiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces, 

– poţiadavky na úpravu prostredia školy a triedy, 

– modifikáciu obsahu vzdelávania, 

– aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov, 

– špecifiká organizácie a foriem vzdelávania, 

– poţiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných 

pomôcok, 

– zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, psychológa, logopéda a iných. 

Individuálny vzdelávací program vypracováva špeciálny pedagóg, prípadne podľa 

potreby s ďalšími odbornými pracovníkmi. 

Individuálny vzdelávací program podpisuje spravidla riaditeľ školy, špeciálny pedagóg 

a zákonný zástupca ţiaka. 

Individuálny vzdelávací program sa môţe upravovať a doplňovať podľa aktuálnych 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb ţiaka. Zmeny je potrebné konzultovať so 

všetkými zainteresovanými odborníkmi a zákonným zástupcom ţiaka. 

  

1.5.2 Špecifiká vzdelávania 

 

Základná škola pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 97 ods. 5 zákona č. 

245/2008 Z.z., ktorá vzdeláva ţiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym 

postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho 

postihnutia ţiakov na: 

a) variant A pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, 

b) variant B pre ţiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, 

c) variant C pre ţiakov s ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo 

pre ţiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú 
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drţiteľmi preukazu zdravotne ťaţko postihnutých a nemôţu sa vzdelávať podľa 

variantu A alebo B. 

 

Ţiakom s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím v zmysle a 

§ 2 ods.7 vyhlášky  č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách (ďalej len vyhláška č. 322/2008 

Z.z.) poskytuje výchovu a vzdelávanie praktická škola a tieto ďalšie školy: 

a) pre ţiakov so sluchovým postihnutím a mentálnym postihnutím 

- špeciálna základná škola pre ţiakov so sluchovým postihnutím  

- odborné učilište pre ţiakov so sluchovým postihnutím, 

b) pre ţiakov so zrakovým postihnutím a mentálnym postihnutím 

- špeciálna základná škola pre ţiakov so zrakovým postihnutím, 

- odborné učilište pre ţiakov so zrakovým postihnutím, 

c) pre ţiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a mentálnym postihnutím špeciálna 

základná škola pre ţiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

d) pre ţiakov s telesným postihnutím, chorých a zdravotne oslabených s mentálnym 

postihnutím 

- špeciálna základná škola pre ţiakov s telesným postihnutím, 

- odborné učilište pre ţiakov s telesným postihnutím. 

Ţiaci s poruchami aktivity a pozornosti  s mentálnym postihnutím  sa vzdelávajú: 

- v špeciálnej základnej škole pri liečebno-výchovnom sanatóriu (LVS) 

- v špeciálnej triede pre ţiakov s poruchou aktivity a pozornosti s mentálnym postihnutím 

pri LVS 

- v triede základnej školy. 

 

Ak je ţiak s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím 

vzdelávaný v špeciálnej škole alebo základnej škole je potrebné, aby mal vyplnený  Návrh na 

prijatie ţiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do 

materskej školy, do základnej školy a do strednej školy (ďalej len „Návrh na prijatie“) 

schváleného Ministerstvom školstva SR  pod číslom CD-2008-17271/37405-1:914 dňa  

24.októbra 2008 s platnosťou od 1.januára 2009. 

 

1.5.2.1 Vzdelávanie v špeciálnej základnej škole 

 

V zmysle § 3 odst.5 a § 6 odst. 6 a 7 vyhlášky č.322/2008 Z.z. sa pre ţiakov 

s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím môţu v špeciálnych 

školách zriaďovať samostatné triedy.  

 

V triede pre ţiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím 

pracujú spravidla dvaja špeciálni pedagógovia alebo učiteľ a asistent učiteľa ( najvhodnejšie 

pedagóg mentálne postihnutých a pedagóg sluchovo, zrakovo alebo telesne postihnutých   

alebo logopéd.) 

Vyučovanie  ţiakov s viacnásobným postihnutím sa môţe realizovať v blokoch. 

 

1.5.2.2 Vzdelávanie v základnej škole 

 

Ak je ţiak s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím 

vzdelávaný v základnej škole je potrebné, aby mal vyplnený  Návrh na prijatie, súčasťou 

ktorého sú okrem iného správy z odborných vyšetrení aj individuálny vzdelávací program.     

Individuálny vzdelávací program musí rešpektovať poţiadavky uvedené v tomto vzdelávacom 

programe.   
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Je nevyhnutné, aby  vzdelávanie ţiaka s viacnásobným postihnutím v kombinácii s 

mentálnym postihnutím v základnej škole bolo realizované v  spolupráci so školským 

špeciálnym pedagógom, aby riaditeľ školy zabezpečil úzku spoluprácu s centrom 

špeciálnopedagogického poradenstva a s rodičmi ţiaka. Ţiak s viacnásobným postihnutím 

v kombinácii s mentálnym postihnutím sa vzdeláva  podľa obsahu vzdelávania pre ţiakov 

s mentálnym  postihnutím príslušného variantu s prihliadnutím na ďalšie postihnutie.  

 

1.5.3 Dĺţka vzdelávania 

 

V zmysle § 97 odst. 3 zákona č. 245/2008 Z.z má základná škola pre ţiakov so 

zdravotným znevýhodnením spravidla deväť aţ jedenásť ročníkov s moţnosťou zriadenia 

prípravného ročníka.  

V zmysle § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 322/2008 Z.z. môţe mať 

- špeciálna základná škola variant A prípravný ročník a deväť ročníkov, 

- špeciálna základná škola variant B prípravný ročník a desať ročníkov, 

- špeciálna základná škola variant C prípravný ročník a desať ročníkov a vzdelávanie sa 

uskutočňuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu.  

 

Plnenie povinnej školskej dochádzky sa ţiakovi skončilo, ak od začiatku plnenia 

povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania alebo dňom 31. augusta 

príslušného školského roka, v ktorom ţiak dovŕšil 16.rok veku (§ 22 ods.1 zákona č. 245/2008 

Z.z.).   

Ţiakovi s ťaţkým zdravotným postihnutím môţe riaditeľ školy umoţniť vzdelávanie aţ 

do konca školského roka, v ktorom ţiak dovŕši 18. rok veku, ( v zmysle §22 ods. 3 zákona  

č.245/2008 Z.z.). 

V prípade potreby ţiakov ţiak s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym 

postihnutím moţno predĺţiť dĺţku vzdelávania aţ o dva roky. 

  

1.5.4 Podmienky prijímania  

 

Podmienkou prijatia ţiaka s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym 

postihnutím do špeciálnej školy alebo  do základnej školy je psychologická 

a špeciálnopedagogická  diagnostika v centre špeciálnopedagogického poradenstva. V prípade 

potreby sa vyţaduje aj odborná lekárska diagnostika (neurológ, psychiater, foniater, ORL, 

oftalmológ, ortopéd a pod.). 

O prijatí dieťaťa do školy rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej ţiadosti 

zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

(CŠPP), vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. „Riaditeľ školy pred 

prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do školy so vzdelávacím 

programom pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poučí zákonného 

zástupcu o všetkých moţnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.“ (§61 ods. (1)  zákona č. 

245/2008 Z.z.). 

Riaditeľ  školy je povinný informovať v prvom kontakte  rodičov o podmienkach 

prijatia (písomná ţiadosť rodiča, správy z odborných vyšetrení z príslušného poradenského 

zariadenia, spolupráca so školským špeciálnym  pedagógom).  
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1.6 Vzdelávacie štandardy 

 
          Pre ţiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím nie sú 

vypracované vzdelávacie štandardy, čo vyplýva z charakteru postihnutia ţiakov. 

     Individuálne schopnosti jednotlivých ţiakov nemoţno zovšeobecňovať a dosiahnuté 

výkony sú limitované samotným postihnutím.  

  

1.7  Rámcové učebné plány 
 

 Ţiaci s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím postupujú 

podľa rámcových učebných plánov pre ţiakov s ľahkým, stredným, ťaţkým alebo hlbokým 

stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom slovenským alebo vyučovacím 

jazykom národnostných menšín. Špecifické predmety vyplývajúce z ďalšieho pridruţeného 

postihnutia  sa vyučujú v rámci voliteľných hodín školských vzdelávacích programov alebo 

v rámci individuálneho vzdelávacieho programu.  

 

1.8   Vyučovací jazyk  
 

V zmysle §12 zákona č. 245/2008 Z.z. je vyučovacím jazykom štátny jazyk Slovenskej 

republiky alebo vyučovací jazyk národnostných menšín. 

 

1.9 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie ţiakov s viacnásobným 

postihnutím  v kombinácii  s mentálnym postihnutím  

 
Pri organizácii podmienok v jednotlivých formách vzdelávania ţiakov s viacnásobným 

postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím je potrebné postupovať individuálne 

podľa výsledkov špeciálnopedagogickej a inej odbornej diagnostiky a v spolupráci s rodičmi 

(resp. zákonnými zástupcami),  

Počet ţiakov v triede je daný v zmysle § 5 vyhlášky č. 322/2008 Z.z. 

- najniţší počet ţiakov s viacnásobným postihnutím v triede sú  4 ţiaci, 

- najvyšší počet ţiakov s mentálnym postihnutím ľahkého stupňa v kombinácii s iným      

postihnutím  v prípravnom aţ piatom ročníku  v triede  je 6, v šiestom aţ desiatom  

ročníku  8 ţiakov, 

- najvyšší počet ţiakov s mentálnym postihnutím  stredného a ťaţkého alebo hlbokého  

stupňa   v prípravnom aţ piatom ročníku  je 5, v šiestom aţ desiatom ročníku 6 ţiakov.       

 

1.10 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie 

dokladu o získanom vzdelaní 

 
Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne: 

„Ţiak (ţiačka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania.“.  

Ak ţiak ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej 

školskej dochádzky a to nasledovne: „Ţiak (ţiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú 

dochádzku.“.  
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1.11 Povinné personálne zabezpečenie 
 

Okrem  povinného personálneho  zabezpečenia platného podľa štátneho vzdelávacieho 

programu schváleného v júni 2008 a ustanovení, ktoré sú uvedené vo vzdelávacích 

programoch pre ţiakov s mentálnym postihnutím je potrebné, aby v škole, kde sú vzdelávaní 

ţiaci s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím pracoval aj 

pomocný zdravotnícky personál. 

 

1.12 Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie  

 
  Okrem vybavenia školy uvedeného v štátnom vzdelávacom programe je potrebné 

vytvárať: 

- učebne (triedy) vybavené viacúčelovým nastaviteľným (rastúcim) nábytkom, s priestorom 

pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania,  

- učebne pre jednotlivé vzdelávacie oblasti (predmety) vybavené špeciálnym nábytkom, 

prístrojmi, nástrojmi, pomôckami, technikou, materiálmi, 

- učebne pre informatickú výchovu vybavenú počítačmi s príslušným programovým 

vybavením a prídavnými zariadeniami  

- špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zloţiek pracovného vyučovania vybavené 

vhodným náradím, prístrojmi a pomôckami, 

- priestory pre telovýchovné aktivity s bezpečným povrchom, náradím a náčiním, 

- priestory pre prípravné práce učiteľa, priestory pre uloţenie pomôcok, 

- kniţnica pre ţiakov a učiteľov, 

- priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (školský klub detí, záujmové krúţky 

a voľnočasové aktivity) vybavené pracovným a odpočinkovým nábytkom, priestormi pre 

učenie , s pomôckami pre relaxáciu 

 

Pre ţiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím je 

potrebné zabezpečiť špeciálne kompenzačné pomôcky, učebnice a pracovné listy. 

 

1.13 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

vzdelávaní 

 
Pri vzdelávaní ţiakov s viacnásobným postihnutím je potrebné vytvoriť vhodnú 

štruktúru práce a odpočinku ţiakov a učiteľov počas dňa, vhodný reţim vyučovania 

s ohľadom na vek a postihnutie ţiakov 

Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia ţiakov vo výchove a vzdelávaní v škole i 

mimo školy postupuje s týmito odchýlkami:  

a) pri kúpaní a pri plaveckom výcviku je v jednej skupine najviac päť ţiakov, 

b) pri lyţiarskom výcviku má jeden inštruktor v skupine najviac osem ţiakov, 

c) pri školskom výlete je počet ţiakov v skupine rovnaký alebo niţší ako počet ţiakov 

v triede, ak je počet ţiakov v skupine pri školskom výlete vyšší ako počet ţiakov v triede, 

riaditeľ školy zabezpečí účasť ďalšej poučenej plnoletej osoby. 

(§ 2,  ods. 24 vyhlášky  č.322/2008 Z.z.,) 
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1.14 Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov 
 

Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi 

výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom. 

(§ 7  ods. 3 zákona č. 245/ 2008  Z.z.) 

Do školského vzdelávacieho programu sa zaraďujú pre viacnásobne postihnutých 

ţiakov v kombinácii s mentálnym postihnutím len tie  špecifické predmety, ktoré daní ţiaci 

potrebujú. 

Pre ţiakov s mentálnym a sluchovým postihnutím sa môţu zaradiť predmety: 

komunikačné zručnosti, individuálna logopedická intervencia, posunkový jazyk, pohybovo-

dramatická výchova, rytmicko-pohybová výchova, sluchová výchova alebo dramatická 

výchova a pod. 

Pre ţiakov s mentálnym a zrakovým postihnutím sa môţu zaradiť predmety:  

individuálne tyflopedické cvičenia, priestorová orientácia a pohybová výchova a pod.  

Pre ţiakov s mentálnym a telesným postihnutím sa môţu zaradiť predmety:  zdravotná 

telesná výchova, rozvíjanie pohybových zručností,  rehabilitácia a pod. 

Pre ţiakov s mentálnym postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou 

(symptomatické poruchy reči) sa môţu zaradiť predmety: rozvíjanie  komunikačných 

schopností, individuálna logopedická intervencia a v rámci nich alternatívna 

a augumentatívna komunikácia a pod. 

Pre ţiakov s mentálnym postihnutím a poruchami správania  sa môţu zaradiť predmety:  

rozvíjanie pohybových zručností, terapeutické a korektívne techniky  a pod.  

Pre ţiakov s mentálnym postihnutím a poruchami aktivity a pozornosti  sa môţu zaradiť 

predmety:  rozvíjanie pohybových zručností, terapeutické a korektívne techniky  a pod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

2. Vzdelávací program pre ţiakov s viacnásobným postihnutím bez mentálneho 

postihnutia  

ISCED 1 – primárne vzdelávanie  a  ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie  
 

 

Najvhodnejší spôsob vzdelávania ţiakom s viacnásobným postihnutím v kombinácii 

s iným postihnutím bez prítomného mentálneho postihnutia poskytujú špeciálne školy 

zamerané na ten druh postihnutia, ktorý je v kombinácii postihnutí pre daného ţiaka 

determinujúci, resp. ktorý je najzávaţnejší. S prihliadnutím na závaţnosť prítomných 

postihnutí ţiak postupuje v príslušnej špeciálnej škole alebo v základnej škole podľa 

vzdelávacieho programu určeného pre daný druh postihnutia a v rámci školského 

vzdelávacieho programu sa mu môţe poskytovať výučba špecifických predmetov alebo 

postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu.  

 

Ak je ţiak s viacnásobným postihnutím v kombinácii s iným postihnutím bez 

prítomného mentálneho postihnutia vzdelávaný v špeciálnej škole alebo základnej škole je 

potrebné, aby mal vyplnený  Návrh na prijatie ţiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami do špeciálnej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy 

(ďalej len „Návrh na prijatie“) schváleného Ministerstvom školstva SR  pod číslom CD-2008-

17271/37405-1:914 dňa  24.októbra 2008 s platnosťou od 1.januára 2009. 

 

Ţiak s viacnásobným postihnutím v kombinácii s iným postihnutím bez prítomného 

mentálneho postihnutia, ktorý sa vzdeláva v triedach základnej školy beţného typu spolu 

s ostatnými ţiakmi sa vzdeláva podľa rámcového učebného plánu príslušnej školy 

a individuálneho vzdelávacieho programu, s prihliadnutím na druhy a stupne postihnutí. 

Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích programov pre príslušné prítomné kombinácie 

postihnutia.    

Ţiak s viacnásobným postihnutím v kombinácii s iným postihnutím bez prítomného 

mentálneho postihnutia, ktorý sa vzdeláva v základnej škole s vyučovacím jazykom 

národnostných menšín sa vzdeláva podľa rámcových učebných plánov príslušnej základnej 

školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín a individuálneho vzdelávacieho 

programu, s prihliadnutím na druhy a stupne postihnutí. 

 

Na základe § 94 ods.2 písmena b) zákona č.245/2008 Z.z. a bodu 12.1 Štátneho 

vzdelávacieho programu pre primárny stupeň základnej školy ISCED 1 a Štátneho 

vzdelávacieho programu pre niţší sekundárny stupeň ISCED 2 z 30. júna 2008 v prípade 

potreby základné školy, v ktorých sa vzdelávajú ţiaci s viacnásobným postihnutím 

v kombinácii s iným postihnutím bez prítomného mentálneho postihnutia vo svojich 

školských vzdelávacích programoch môţu zvýšiť počet voliteľných hodín o 1 aţ 3 hodiny 

týţdenne.    

 

Pre ţiaka s viacnásobným postihnutím, ktorý postupuje podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu je individuálny vzdelávací program vytváraný s prihliadnutím 

k aktuálnemu zdravotnému stavu ţiaka a podľa jeho individuálnych schopností. V závislosti 

od jeho individuálnych schopností je moţné individuálny vzdelávací program tvoriť podľa 

obsahu vzdelávania viacerých vzdelávacích programov pre príslušné prítomné kombinácie 

postihnutia.  
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Individuálny vzdelávací program ţiaka obsahuje 

 

– základné informácie o ţiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces, 

– poţiadavky na úpravu prostredia školy a triedy, 

– modifikáciu obsahu vzdelávania, 

– aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov, 

– špecifiká organizácie a foriem vzdelávania, 

– poţiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných 

pomôcok, 

– zabezpečenie servisu odborníkov. 

 

Individuálny vzdelávací program vypracováva špeciálny pedagóg v spolupráci s ďalšími 

odbornými pracovníkmi podľa potreby. 

Individuálny vzdelávací program podpisuje spravidla riaditeľ školy, špeciálny pedagóg 

a zákonný zástupca ţiaka. 

Individuálny vzdelávací program sa môţe upravovať a doplňovať podľa aktuálnych 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb ţiaka. Zmeny je potrebné konzultovať so 

všetkými zainteresovanými odborníkmi a zákonným zástupcom ţiaka. 

 

Pri výchove a vzdelávaní podľa vzdelávacieho programu pre ţiakov s viacnásobným 

postihnutím bez mentálneho postihnutia platia ustanovenia, ktoré sú uvedené vo vzdelávacích 

programoch pre príslušné druhy postihnutia s prihliadnutím na druhy a stupne postihnutia 

ţiaka. 
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