
ŠKOLA, TRIEDA
= 

BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ 
PROSTREDIE



DETI CUDZINCOV

▪ deti osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným 
pobytom na území SR

▪ deti žiadateľov o udelenie azylu na území SR

▪ deti Slovákov žijúcich v zahraničí

▪ deti ako žiadatelia o udelenie azylu

▪ deti ako cudzinci, ktorí sa nachádzajú na území SR bez sprievodu zákonného zástupcu

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 146 ods. 1) 



TYP ŠKOLY
ŠKOLSKÝ ROK

2015/2016 2018/2019 2019/2020 2020/2021

materské školy 498 761 656 915

základné školy 1 596 2 682 2 724 3 864

špeciálne MŠ a ZŠ 40 37 75 40

stredné školy 787 1 529 1 711 1 958

SPOLU 2 921 5 009 5 166 6 777



Erasmus+ 

Slovenčina pre deti cudzincov

Manuál pre inklúziu detí cudzincov 
do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR

Prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ



MANUÁL 
PRE INKLÚZIU DETÍ CUDZINCOV

▪ PRED PRÍCHODOM ŽIAKA: 
príprava na príchod nového žiaka

▪ PRÍCHOD ŽIAKA: 
prijímací rozhovor, zaradenie do ročníka

▪ ADAPTÁCIA ŽIAKA: 
ako začať, minimálne možnosti podpory, 
spôsob zadávania a plnenia úloh, overovania 
vedomostí, hodnotenie, spolupráca s rodičmi



PRED PRÍCHODOM ŽIAKA DO ŠKOLY

súbor materiálov a formulárov v materinskom jazyku žiaka

adaptačný koordinátor

patrón

tlmočník

spolupráca



SÚBOR MATERIÁLOV A FORMULÁROV

▪ v materinskom jazyku žiaka/zákonných zástupcov, resp. aspoň v jednom 
zo svetových jazykov

▪ základné informácie o systéme vzdelávania v SR, škole, školskom poriadku, 
školskom klube detí, stravovaní, mimoškolských aktivitách

▪ kontakty na dôležité osoby

▪ mapka školy



IDENTIFIKAČNÁ KARTA ORIENTAČNÉ MIESTA V ŠKOLE

ŠATŇA

РАЗДЕВАЛКА

GARDEROBA

ГАРДЕРОБ

PHÒNG THAY ĐỒ

TELOCVIČŇA

ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ

FISKULTURNA SALA

СПОРТИВНИЙ ЗАЛ

PHÒNG THỂ DỤC





adaptačný koordinátor

patrón

tlmočník

spolupráca



PRÍCHOD ŽIAKA DO ŠKOLY

prijímací rozhovor s rodičmi/zákonným zástupcom žiaka

prijímací rozhovor so žiakom

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky, deťom žiadateľov o udelenie

azylu a deťom Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie

a stravovanie v školách za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

Pri prijímaní žiaka do školy zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží riaditeľovi školy

v školskom obvode, v ktorom má žiak povolený pobyt: žiadosť o prihlásenie dieťaťa na plnenie PŠD

a vysvedčenie zo školy, v ktorej sa doteraz vzdelával.



ROZHOVOR S RODIČMI A ŽIAKOM

▪ aspoň tri dni pred samotným nástupom žiaka do školy

▪ vedenie školy, koordinátor, žiak, rodičia/zákonný zástupca, tlmočník

▪ získanie potrebných informácií o žiakovi, očakávaniach, požiadavkách, 
ďalšej komunikácii a spolupráci, ktoré umožnia vypracovať adaptačný plán

▪ poskytnutie dôležitých informácií pre žiaka a rodičov



ZARADENIE DO ROČNÍKA

zákon č. 245/2008 Z. z., § 146 Vzdelávanie detí cudzincov, ods. 4 

▪ Deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov, deti cudzincov, ktorým sa poskytla 
doplnková ochrana zaraďuje do príslušného ročníka riaditeľ školy po zistení úrovne ich 
doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka najneskôr do troch mesiacov od 
začatia konania o udelenie azylu, deti odídencov najneskôr do troch mesiacov od začatia 
konania o poskytnutie dočasného útočiska. 

▪ Z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť 
do príslušného ročníka podľa veku, a to najviac na jeden školský rok.

▪ Zaradenie žiaka prerokovať so zákonným zástupcom žiaka, a to písomným záznamom 
o prerokovaní v pedagogickej rade a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka 
o preradení.

▪ Príslušnú dokumentáciu zakladá riaditeľ školy do osobnej zložky žiaka a archivuje ju podľa 
registratúrneho poriadku školy.

▪ Preradenie žiaka a odôvodnenie uvedie riaditeľ školy v katalógovom liste žiaka.



FAKTORY

vek žiaka

jazyková bariéra

žiaci vo veku 14 – 15 rokov

žiaci s nedostatočným alebo prerušeným vzdelaním



ADAPTÁCIA ŽIAKA

▪ Vizualizovať – vizuálna podoba školy, triedy.

▪ Rešpektovať a reflektovať kultúrne a náboženské sviatky pôvodnej krajiny žiaka.

▪ Umožniť zákonnému zástupcovi v prvých dňoch po príchode do školy prítomnosť 
na hodinách.

▪ Oboznámiť spolužiakov s príchodom nového spolužiaka. 
Učebné materiály pre učiteľov a žiakov od UNHCR - Learning materials for teachers and learners from the UNHCR | Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

▪ Privítať žiaka a predstaviť ho spolužiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom 
školy.

▪ Správne vysloviť žiakovo meno.

▪ Vybrať miesto, kam a vedľa koho žiaka v triede usadiť.

▪ Zabezpečiť základnú komunikáciu s učiteľmi a spolužiakmi.

https://www.minedu.sk/ucebne-materialy-pre-ucitelov-a-ziakov-od-unhcr-learning-materials-for-teachers-and-learners-from-the-unhcr/


MINIMÁLNE MOŽNOSTI PODPORY

▪ Hovoriť primeraným tempom, dostatočne nahlas a výrazne artikulovať. Využívať intonáciu a hru 
s hlasom.

▪ Používať presný, ale nie veľmi jednoduchý jazyk. Vyhýbať sa zložitým vetným konštrukciám, ale aj 
používaniu zjednodušených vetných konštrukcií s neurčitkom a heslami.

▪ Používať spisovnú podobu jazyka.

▪ Pracovať s jednotnými a stálymi pokynmi (prečítaj, ukáž na mape...).

▪ Uplatňovať vhodné gestá a mimiku, ktorými sa dá navodiť príjemná atmosféra, pocit bezpečia.

▪ Udržiavať očný kontakt so žiakom. Snažiť sa zabezpečiť, aby žiak na učiteľa videl.

▪ Všetky slová frázy zapisovať čitateľne na tabuľu.

▪ Využívať názornú podporu – obrázkové (komunikačné) karty, fotografie, nákresy, modely ...

▪ Systematicky rozvíjať lexikálnu zásobu jednotlivých vyučovacích predmetov – vytvárať myšlienkové 
mapy, obrázkový alebo tematický slovník.



Prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ – Slovníková časť



Prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ – Obrazová príloha



Prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ – Tematický slovník





MINIMÁLNE MOŽNOSTI PODPORY

▪ Poskytnúť žiakovi jazykovú pomoc, ak potrebuje.

▪ Vytvoriť priestor pre materinský jazyk žiaka.

▪ Snažiť sa čo najskôr dostať žiaka do roly hovoriaceho.

▪ Nechať žiakovi k dispozícii potrebné pomôcky.

▪ Veľa chváliť a povzbudzovať.

▪ Chyby opravovať citlivo – parafrázovaním správneho znenia, dopĺňaním do správnej 
podoby.

▪ Nehodnotiť chyby v ústnom a písomnom prejave, ale obsahovú správnosť odpovede.

▪ Využívať prácu v skupinách.

▪ Venovať sa žiakovi chvíľu individuálne počas samostatnej práce v triede.

▪ Zapájať žiaka do mimoškolskej činnosti.



SPÔSOB ZADÁVANIA A PLNENIA ÚLOH

▪ Poskytnúť žiakovi dostatok času na prácu.

▪ Individuálne zadávať úlohy prispôsobené jazykovým možnostiam žiaka – formou zjednodušených 
formulácií, vždy doplniť príkladom alebo spoločne vyriešiť jeden príklad (úlohu).

▪ Vizualizovať zadania úloh (multisenzorický prístup) – využitie symbolov, obrazových materiálov, 
nákresov, organizérov a pod.

▪ Otázky a úlohy zadávať po krokoch, jasne a zrozumiteľne tak, aby žiak mohol na ne odpovedať 
jednoznačne. 

▪ Slovné inštrukcie podľa potreby zopakovať, pokyny zadávať pomaly, v menšom rozsahu. 

▪ Priebežne overovať porozumenie a plnenie úloh. Pri overovaní porozumenia klásť uzavreté otázky 
s odpoveďou ÁNO/NIE, výber z možností a pod.

▪ Zadať úlohu, ktorú „môže zvládnuť len nový žiak“, môže tak napomôcť jeho začleneniu sa do života 
triedy a školy.



HODNOTENIE

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Čl. 11, ods. 1 – 4

▪ Žiak 1. ročníka základnej školy, ktorého materinský jazyk je iný ako vyučovací jazyk navštevovanej 
základnej školy, sa hodnotí z vyučovacieho jazyka s prihliadnutím na úroveň prospechu z ostatných 
predmetov.

▪ Žiak 2. až 9. ročníka sa počas dvoch hodnotiacich období hodnotí najmenej takou úrovňou 
prospechu, ktorá zodpovedá prospechu z vyučovacieho jazyka na poslednom vysvedčení.

▪ Po uplynutí dvoch hodnotiacich období sa uplatňujú v ďalších dvoch hodnotiacich obdobiach 
z vyučovacieho jazyka miernejšie kritériá.

▪ Pri hodnotení žiaka v prvom a druhom školskom roku sa hodnotia jeho vecné vedomosti a nie 
úroveň jeho jazykovej správnosti.



slovné hodnotenie

sebahodnotenie – portfólio

hodnotenie spolužiakmi



SPOLUPRÁCA S RODIČMI

spôsob komunikácie

jazyk komunikácie

kontaktná osoba

spôsob podpory rodičov pri domácej príprave žiaka

spôsob hodnotenia



KURZY ŠTÁTNEHO JAZYKA

zákon č. 245/2008 Z. z., § 146 Vzdelávanie detí cudzincov 

▪ Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce 
kurzy štátneho jazyka.

▪ Jazykové kurzy organizačne a finančne zabezpečujú odbory školstva okresných úradov 
v sídle kraja v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy.

▪ Pre deti žiadateľov o udelenie azylu v azylových zariadeniach kurzy základov slovenského 
jazyka odborne a finančne zabezpečuje ministerstvo vnútra.

▪ Jazykové kurzy pre deti cudzincov môže organizovať aj iná právnická osoba alebo fyzická 
osoba po získaní akreditácie.



UČEBNÝ PLÁN

▪ Dĺžka trvania základného kurzu štátneho jazyka je 8 týždňov, t. j. 32 vyučovacích hodín. 
Pri pomalšom zvládnutí učiva základného jazykového kurzu je možné kurz predĺžiť o štyri týždne. 
Dĺžka trvania základného jazykového kurzu štátneho jazyka je potom 12 týždňov, t. j. 48 vyučovacích 
hodín.

▪ Dĺžka trvania rozširujúceho jazykového kurzu štátneho jazyka je 12 týždňov, t. j. 48 vyučovacích 
hodín. V prípade záujmu žiakov je možné predĺžiť kurz o štyri týždne. 
Dĺžka trvania rozširujúceho jazykového kurzu štátneho jazyka je tak 16 týždňov, t. j. 64 vyučovacích 
hodín. 

▪ Dvakrát do týždňa po dve vyučovacie hodiny v popoludňajších hodinách.

Učebný plán pre základný a rozširujúci jazykový kurz štátneho jazyka pre deti cudzincov je dostupný [on-line] na: 
statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/ucebny_plan_jazykovy_kurz_deti_cudzinov.pdf 



UČEBNÉ OSNOVY A METODICKÉ ODPORÚČANIA

Metodické odporúčania na vyučovanie slovenského jazyka v základnom 
a rozširujúcom jazykovom kurze štátneho jazyka pre deti cudzincov (ŠPÚ)

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/metodicke_odporucania_deti_cudzincov.pdf

Jazykový kurz. Metodické odporúčania. Vyučovanie štátneho jazyka pre deti 
cudzincov v SR (ŠPÚ)

https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/aktuality/jazykovy_kurz_metodicke_odporucania_deti_cudzincov_2014.pdf

Slovenčina ako cudzí jazyk. Príručka pre učiteľov (MPC)

kvapil_a_kolektiv_slovencina_ako_cudzi_jazyk_0.pdf (mpc-edu.sk)

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/metodicke_odporucania_deti_cudzincov.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/aktuality/jazykovy_kurz_metodicke_odporucania_deti_cudzincov_2014.pdf
https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/kvapil_a_kolektiv_slovencina_ako_cudzi_jazyk_0.pdf


ZDROJE

V prezentácii boli využité ilustračné fotografie a ilustrácie od Margo Uralskaya
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