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Vyučovanie:
literné, 
hudobné a 
pracovné



Paradigma preferujúca relatívne segregovaný 
spôsob výchovy a vzdelávania jednotlivcov                     

so špeciálnymi edukačnými potrebami

1784    až 1989

Paradigma zrovnoprávňujúca relatívne 
segregovaný a integrovaný spôsob výchovy 
a vzdelávania jednotlivcov so špeciálnymi 

edukačnými potrebami





Relatívne 
segregovaný  

Integrovaný

Spôsob edukácie detí a žiakov so zrakovým postihnutím



integráciu definuje 
„ako stav spolužitia postihnutých 
a nepostihnutých pri prijateľnej 
miere konfliktnosti, ako stav 
vzájomnej podmienenosti 
vyjadrenej slovami  

Jesenský, J. 1995. Kontrapunkty integrace zdravotně postižených.

1. vyd. Praha: Karolinum. 175 s. ISBN 80-7184-030-0.

Jesenský

„jeden pre druhého“.



JESENSKÝ, J. Základy komprehenzivní speciální pedagogiky. 
Hradec Králové: Gaudeamus, 2000.  ISBN 80-7041-196-1.

1. paradigma sociálne pedagogicko-inštitucionálna
2. paradigma somatopatologicko-zdravotná a etologická
3. paradigma všestranného rozvoja osobnosti a socializácie
4. antropologicko (humánne) enkulturálna a rehabilitačná
5. paradigma integračná
6. paradigma legislatívne podporná 
7. paradigma technologicko-reedukačná a kompenzačná
8. paradigma špecifík potrieb handicapu v detstve 

a dospievaní
9. paradigma špecifík potrieb handicapu v dospelosti 

a starobe.







� normálne videnie (emetropia)

�možnosti zrakovej práce  detí a žiakov 
so zrakovým postihnutím pri niektorých diagnózach

� úpravy textov a úpravy ilustrácií pre slabozrakých 
a čiastočne vidiacich

� právne normy upravujúce problematiku edukácie žiakov 
so ZP

�Adresár zariadení špeciálno-pedagogického poradenstva

� stručný slovník najfrekventovanejších termínov, 
internetové adresy stránok vzťahujúcich sa na 
problematiku pedagogiky jednotlivcov so zrakovým 
postihnutím ako aj stručný prehľad odporučenej 
literatúry, atď.













Koncepcia                                               
výchovy a vzdelávania                            

detí a mládeže so zdravotným 
postihnutím z roku 1993

Právne normy upravujúce problematiku výchovy a 
vzdelávania detí a mládeže                                                     
so zdravotným postihnutím



„Dnes a denne dochádza 

tisícorakým zlyhaniam 

integrácie nie len zo strany 
handicapovaných, ale predovšetkým 
zo strany intaktných. 

Majoritná spoločnosť sa odvažuje 
hovoriť o altruizme, demokracii a 
humanite, bez toho, aby dostatočne 
otvorila priestor  pre integrovaný 
život postihnutých s intaktnými.“

Ján Jesenský
(3. 3. 1931 – 9. 4. 2009)



Individuálna integrácia detí a žiakov so zrakovým 
postihnutím - celkom



JESENSKÝ, J. Základy komprehenzivní speciální pedagogiky. 
Hradec Králové: Gaudeamus, 2000.  ISBN 80-7041-196-1.

1. paradigma sociálne pedagogicko-inštitucionálna
2. paradigma somatopatologicko-zdravotná a etologická
3. paradigma všestranného rozvoja osobnosti a socializácie
4. antropologicko (humánne) enkulturálna a rehabilitačná
5. paradigma integračná
6. paradigma legislatívne podporná 
7. paradigma technologicko-reedukačná a kompenzačná
8. paradigma špecifík potrieb handicapu v detstve 

a dospievaní
9. paradigma špecifík potrieb handicapu v dospelosti 

a starobe.





320/2008 Z.z.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 23. júla 2008
o základnej škole



320/2008 Z.z. 
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

z 23. júla 2008 
o základnej škole 

Zmena: 224/2011 Z.z. 

§ 13 

Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 

(2) Za každého žiaka so zdravotným znevýhodnením 
zaradeného v triede spolu s ostatnými žiakmi sa počet 
žiakov v triede znižuje z najvyššieho určeného počtu 
žiakov v triede podľa § 29 ods. 5 zákona o dvoch. 



320/2008 Z.z.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 23. júla 2008
o základnej škole



320/2008 Z.z. 
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

z 23. júla 2008 
o základnej škole 

Zmena: 224/2011 Z.z. 

§ 13 

Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 

(6) zrušený od 1.9.2011. 





§ 23

Špeciálnopedagogická poradňa

(1) Špeciálnopedagogická poradňa poskytuje 
diagnostické, psychologické, psychoterapeutické, 
špeciálnopedagogické a rehabilitačné služby a 
starostlivosť zdravotne postihnutým deťom, ako aj 
poradenské a metodické služby zákonným zástupcom a 
pedagogickým pracovníkom formou ambulantnej 
starostlivosti, krátkodobých pobytov a návštev 
v prostredí, v ktorom dieťa žije.



§ 25
Výchovný poradca, školský pedagóg a školský

špeciálny pedagóg

(2) Školský pedagóg a školský špeciálny pedagóg 
sa priamo zúčastňujú na práci školy alebo 
špeciálneho výchovného zariadenia a poskytujú 
odbornú psychologickú alebo 
špeciálnopedagogickú pomoc deťom, zákonným 
zástupcom a pedagogickým pracovníkom                        
pri riešení výchovných a vzdelávacích 
problémov.



§ 8

Školský špeciálny pedagóg

(2) Školský špeciálny pedagóg

a) podieľa sa na vypracúvaní individuálneho plánu

vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní,

b) poskytuje individuálne špeciálnopedagogické, 
terapeutické a rehabilitačné služby.



(3) Školský špeciálny pedagóg poskytuje zákonným

zástupcom konzultačné a poradenské služby.                                           
V nadväznosti na individuálny plán vzdelávania dieťaťa 
plní jeho čiastkové ciele v rodine.

(5) Školský špeciálny pedagóg predkladá návrhy

a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-

-vzdelávacej práce so zdravotne postihnutými deťmi

a s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami.





KATEGÓRIE A PODKATEGÓRIE PEDAGOGICKÝCH 
ZAMESTNANCOV A KATEGÓRIE                                                    
ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

§ 12

Pedagogickí zamestnanci 

sa členia na tieto kategórie:

a) učiteľ,

b) majster odbornej výchovy,

c) vychovávateľ,

d) pedagogický asistent,

e) zahraničný lektor,

f) tréner športovej školy a 
tréner športovej triedy,

g) korepetítor.

§ 19
Odborní zamestnanci 
sa členia na tieto kategórie:
a) psychológ, školský 
psychológ,
b) školský logopéd,
c) špeciálny pedagóg, 
školský špeciálny pedagóg, 
terénny špeciálny pedagóg,
d) liečebný pedagóg,
e) sociálny pedagóg.







Školský špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika –
pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo 
odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického 
poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

2. špeciálna pedagogika – nepedagogický smer a splnenie 
osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov

pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti 
špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy

a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami



3. špeciálna pedagogika – poradenstvo a splnenie 
osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť 
rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti 
v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva
4. v študijnom odbore logopédia a rozširujúce 
štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce 
pedagogické štúdium
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež 
vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie 
osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť 
rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti 
v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva
alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami



6. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež 
(osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie 
osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov 
pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti 
špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a 
vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami

7. v študijnom odbore učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník 
základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej 
pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej 
požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti 
alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo 
výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami



8. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecno-
vzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený 
o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej 
kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov 
pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti 
poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov 
so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami

9. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník 
základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej 
pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej 
požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti 
alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-
pedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí 
a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami



Školský špeciálny pedagóg

Pedagogický asistent

POMOC INDIVIDUÁLNE 
INTEGROVANÝM  ŽIAKOM



Časť XVII. Pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská 
a elementárna pedagogika
2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo 
akademických predmetov, učiteľstvo profesijných 
predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a 
výchovných predmetov
3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika
4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, 
vychovávateľský alebo neučiteľský smer
5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo
6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie 
pedagogickej spôsobilosti



D. Úplné stredné odborné vzdelanie

1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a 
vychovávateľstvo

2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej 
spôsobilosti

3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné 
štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom 
centre skončené do 31. augusta 2010












