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Vec 
Usmernenie k výchove a vzdelávaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov  
so všeobecným intelektovým nadaním s účinnosťou od 1. septembra 2015 
 
 
Usmernenie k výchove a vzdelávaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so 
všeobecným intelektovým nadaním je vypracované s osobitným zreteľom na organizáciu výchovy 
a vzdelávania žiakov v školskej integrácii v školách hlavného prúdu vzdelávania v nadväznosti na 
schválené inovované štátne vzdelávacie programy: Štátny vzdelávací program primárne 
vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy, Štátny vzdelávací program nižšie stredné vzdelávanie – 
2. stupeň základnej školy, Štátny vzdelávací program pre gymnázia v Slovenskej republike ISCED 
3A – vyššie sekundárne vzdelávanie a štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie. 
 
Žiaci so zdravotným znevýhodnením a žiaci so všeobecným intelektovým nadaním sa v školskom 
roku 2015/2016 naďalej vzdelávajú podľa vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktoré schválilo Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009. 
 
Základné školy 
 
Žiakom so zdravotným znevýhodnením a žiakom so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí sa 
vzdelávajú v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými žiakmi odporúčame 

– zaradiť do školských vzdelávacích programov škôl, v ktorých sa vzdelávajú, špecifické 
predmety podľa doteraz platných rámcových učebných plánov vzdelávacích programov pre 
žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktoré tvoria súčasť štátneho vzdelávacieho 
programu pre príslušný stupeň vzdelávania,  
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– zabezpečiť výučbu špecifických predmetov v rámci voliteľných (disponibilných) hodín, alebo 
nahradiť iné vyučovacie predmety, podľa odporúčania školského zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie, 

– na zabezpečenie odbornosti pri vyučovaní špecifických predmetov využívať vytváranie 
čiastočných učiteľských úväzkov pre špeciálnych pedagógov, školských špeciálnych 
pedagógov centier špeciálno-pedagogického poradenstva, centier pedagogicko-
pychologického poradenstva a prevencie alebo školských špeciálnych pedagógov škôl 
v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných 
zamestnancov v znení neskorších predpisov,  

– špecifické predmety vyučovať individuálne alebo v skupinkách na vyučovaní alebo mimo 
triedy, pričom obsah, formy a postup vyučovania sa konzultuje s príslušným učiteľom, 

– vypracovať žiakovi individuálny vzdelávací program, pričom obsah vzdelávania  vychádza 
zo vzdelávacieho programu podľa príslušného zdravotného znevýhodnenia, 

– zabezpečiť v rámci vyučovania možnosť individuálnej práce s vybranými žiakmi 
prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, logopéda, 
školského psychológa s cieľom systematickej, intenzívnej korekcie, terapie 
alebo  reedukácie zdravotného znevýhodnenia.  

 
Obsah a ďalšie špecifiká vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so 
všeobecným intelektovým nadaním sú uvedené v nasledujúcich  vzdelávacích programoch, ktoré 
schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 
26. mája 2009: 

Vzdelávací program pre žiakov so sluchovým postihnutím, 
Vzdelávací program pre žiakov so zrakovým postihnutím, 
Vzdelávací program pre žiakov s telesným postihnutím, 
Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 
Vzdelávací program pre žiakov chorých a zdravotne oslabených, 
Vzdelávací program pre žiakov hluchoslepých, 
Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, 
Vzdelávací program pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, 
Vzdelávací program pre žiakov s viacnásobným postihnutím, 
Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania, 
Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím, 
Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. 
 
Vzdelávacie programy sú umiestnené na webovom sídle ŠPÚ. 
 
Stredné školy 
 
Žiaci so zdravotným znevýhodnením v špeciálnych stredných školách (pre žiakov so sluchovým 
postihnutím, pre žiakov so zrakovým postihnutím, pre žiakov s telesným postihnutím) sa 
vzdelávajú podľa doteraz platných vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-
18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009. 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením, vzdelávaní v školskej integrácii sa vzdelávajú podľa 
rámcových učebných plánov príslušných stredných škôl, majú vypracovaný individuálny vzdelávací 
program, pričom ciele vzdelávania sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov so 
zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby konečné výsledky žiaka so zdravotným 
znevýhodnením zodpovedali profilu absolventa príslušného odboru vzdelávania s prihliadnutím na 
zdravotné znevýhodnenie. 



Disponibilné hodiny odporúčame pre žiakov so sluchovým postihnutím využívať na zavedenie 
špecifického predmetu komunikačné zručnosti, prípadne pre všetkých žiakov so zdravotným 
znevýhodnením na individuálne alebo skupinové vyučovanie v predmetoch, v ktorých sa žiak 
vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

Pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením odporúčame systematickú spoluprácu školy 
so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

  
 

S pozdravom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na vedomie: 
1. Štátna školská inšpekcia 
2. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 
3. Štátny pedagogický ústav 
3. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
4. Štátny inštitút odborného vzdelávania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marian Galan, v. r. 

generálny riaditeľ 


