
Školská integrácia – je výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v triedach škôl a 

školských zariadení určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb (§ 2 

písm. s) 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 „školský zákon“). 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – je žiak, ktorý má zariadením 

výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení (diagnostické 

centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na základe rozhodnutia súdu (§ 

2 písm. j) školského zákona). 

Do kategórie žiakov so ŠVVP patrí: 

 1. žiak so zdravotným znevýhodnením:  

 a) žiak so zdravotným postihnutím 

 b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený 

 c) žiak s vývinovými poruchami  

 d) žiak s poruchou správania 

 aa) žiakom so zdravotným postihnutím je žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým 

postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou 

schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s 

viacnásobným postihnutím,  

bb) žiakom chorým alebo zdravotne oslabeným je žiak s ochorením, ktoré je dlhodobého 

charakteru a žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach,  

cc) žiakom s vývinovými poruchami je žiak s poruchou aktivity a pozornosti, žiak s 

vývinovou poruchou učenia,  

dd) žiakom s poruchou správania je žiak s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo 

sociálnej okrem žiaka s poruchou aktivity a pozornosti a žiaka s vývinovou poruchou učenia.  

2. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia – žiakom zo sociálne znevýhodneného 

prostredia je žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a 

kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych 

vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných 

podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.  

3. žiak s nadaním – žiakom s nadaním je žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v 

intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v 

porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho 

nadanie cielene rozvíja. (§ 2 písm. k) - q) školského zákona) 

 



Žiak má právo na: 

 - individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v 

rozsahu ustanovenom v tomto zákone,  

- poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,  

- organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

 - žiak so ŠVVP 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 (§ 144 ods. 2 školského zákona),  

- žiak so ŠVVP má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne 

didaktické a kompenzačné pomôcky;  

Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu 

byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania (§ 29 ods. 

11 školského zákona). 

 Je potrebné predchádzať diskriminácii detí a žiakov so zdravotným postihnutím pri 

uplatňovaní práva na vzdelanie a podporiť vymožiteľnosť práv súvisiacich so vzdelávaním 

osôb so zdravotným postihnutím garantovaných legislatívou SR (1.6.10. Ľudské a detské 

práva) 

Právo zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia 

- zákonný zástupca žiaka vzdelávaného podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho 

programu má právo sa s týmto programom oboznámiť (§ 94 ods. 1 písm. b) bod 2 školského 

zákona  

Ak sa zistí, že vzdelávanie v bežnej škole nie je na prospech začlenenému dieťaťu, žiakovi 

alebo deťom, žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania a zákonný zástupca 

nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne 

súd (2.5.2 Školská integrácia detí a žiakov so ŠVVP bod 2 POP 2009/2010) 

Povinnosť zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia - 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 (§ 144 ods. 7 písm. d) školského zákona). 

O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ 

školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia výchovného 

poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Riaditeľ 

školy pred prijatím dieťaťa so ŠVVP do školy so vzdelávacím programom pre žiakov so 

ŠVVP poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 ods. 

1 školského zákona; 2.5.2 Školská integrácia detí a žiakov so ŠVVP bod 16 POP 2010/2011).  


