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Ciele výchovy a vzdelávania 

Žiak základnej školy s vývinovými poruchami učenia (ďalej aj „VPU“) a žiaci s poruchami aktivity 

a pozornosti (ďalej aj „ADD/ADHD“) plnia rovnaké ciele vzdelávania ako ostatní žiaci základných škôl v 

primárnom vzdelávaní a nižšom strednom vzdelávaní. 

Stupeň vzdelania 

Primárne vzdelávanie – ISCED 1 a nižšie stredné vzdelávanie – ISCED 2 

Profil absolventa 

 

Žiak s VPU, ADD/ADHD po absolvovaní primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania 

disponuje na veku primeranej úrovni rovnakými kľúčovými kompetenciami, ako absolvent primárneho 

vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania v základnej škole. 

Vzdelávacie oblasti 

Obsah vzdelávania žiakov s VPU v školskej integrácii je rovnaký ako obsah vzdelávacích oblastí 

príslušných predmetov pre štátny vzdelávací program žiakov základných škôl. Vzdelávacie oblasti sú však 

doplnené o oblasť ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA, do ktorej sú zaradené špecifické vyučovacie 

predmety: individuálna logopedická intervencia (ďalej aj „ILI“),  rozvíjanie špecifických funkcií (ďalej aj 

„RŠF“) a terapeuticko-korekčné cvičenia (ďalej aj „TKC“).  

 Rámcový obsah vzdelávania špecifického vyučovacieho predmetu RŠF určuje samostatný 

dokument, ktorý je prílohou tohto vzdelávacieho programu. Obsah aktivít, ktoré vykonáva 

špeciálny pedagóg musí byť v súlade s mentálnymi a komunikačnými schopnosťami žiaka, bez 

ohľadu na fyzický vek. 

 Rámcový obsah vzdelávania špecifického vyučovacieho predmetu ILI určuje samostatný 

dokument, ktorý je prílohou tohto vzdelávacieho programu. Obsah logopedickej intervencie 

Školský vzdelávací program 

DODATOK 

VZDELÁVIANIE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Evanjelická základná škola 
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musí byť v súlade s aktuálnymi mentálnymi a komunikačnými schopnosťami žiaka, bez ohľadu 

na fyzický vek. 

 Rámcový obsah vzdelávania špecifického vyučovacieho predmetu TKC určuje samostatný 

dokument, ktorý je prílohou tohto vzdelávacieho programu. Obsah terapeuticko-korekčných 

cvičení  intervencie musí byť v súlade s aktuálnymi mentálnymi a komunikačnými schopnosťami 

žiaka, bez ohľadu na fyzický vek. 

 

Vyučovacie predmety vo vzdelávacích oblastiach pre žiakov vývinovými poruchami učenia a 

s poruchami aktivity a pozornosti pre primárne vzdelávanie 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

ANGLICKÝ JAZYK 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA 

INFORMATIKA 

ČLOVEK A PRÍRODA PRVOUKA 

PRÍRODOVEDA 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ VLASTIVEDA 

ČLOVEK A HODNOTY EVANJELICKÉ A. V. NÁBOŽENSTVO 

ČLOVEK A SVET PRÁCE PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

UMENIE A KULTÚRA HUDOBNÁ VÝCHOVA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA INDIVIDUÁLNA LOGOPEDICKÁ INTERVENCIA 

ROZVÍJANIE ŠPECIFICKÝCH FUNKCIÍ 

TERAPEUTICKO-KOREKČNÉ CVIČENIA 
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Vyučovacie predmety vo vzdelávacích oblastiach pre žiakov vývinovými poruchami učenia a 

s poruchami aktivity a pozornosti pre nižšie stredné vzdelávanie 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

ANGLICKÝ JAZYK 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA 

INFORMATIKA 

ČLOVEK A PRÍRODA FYZIKA 

CHÉMIA 

BIOLÓGIA 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ DEJEPIS 

GEOGRAFIA 

OBČIANSKA NÁUKA 

ČLOVEK A HODNOTY EVANJELICKÉ A. V. NÁBOŽENSTVO 

ČLOVEK A SVET PRÁCE TECHNIKA 

UMENIE A KULTÚRA HUDOBNÁ VÝCHOVA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA INDIVIDUÁLNA LOGOPEDICKÁ INTERVENCIA 

ROZVÍJANIE ŠPECIFICKÝCH FUNKCIÍ 

TERAPEUTICKO-KOREKČNÉ CVIČENIA 

 

 

Vzdelávacie štandardy 

 

Vzdelávacie štandardy pre žiakov s VPU  a ADD/ADHD sú rovnaké ako pre žiakov bez zdravotného 

znevýhodnenia primárneho vzdelávania alebo nižšieho stredného vzdelávania. Čiastočné plnenie 

jednotlivých výkonov vzdelávacieho štandardu je potrebné zaznamenať v individuálnom vzdelávacom 

programe žiaka. Dosiahnuté výkony sú limitované samotným narušením komunikačnej schopnosti a 

VPU, a preto nemôžu byť ustanovené štandardy pre špecifický vyučovací predmet ILI, RŠF a TKC. 
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Rámcový učebný plán 

 
Učebný plán pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a s poruchami aktivity a pozornosti pre 

Evanjelickú základnú školu  - ISCED 1 

s vyučovacím jazykom slovenským 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmety Týždenná dotácia hodín v ročníkoch Poznámky 

   1 2 3 
4 sum

a 

min.  

Jazyk 

 a  

komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
SJL 9 8 7 7 31 31  

Anglický jazyk ANJ 0+2 0+2 3 3 10 6 1 

Matematika  

a práca s 

informáciami 

Matematika MAT 4     4 4 4 17 16 1,2 

Informatika IFV   1 1 2 2  

Človek a 

príroda 

Prvouka PVO 1 2   3 3 2 

Prírodoveda PDA   1+1 2 3 3 2 

Človek a 

spoločnosť 
Vlastiveda VLA   1 2 3 3  

Človek a 

hodnoty 

Evanjelické a. v. 

náboženstvo 
EVB 1+1 1+1 1+1 1+1 8 4 1,2 

Človek a svet 

práce 

Pracovné 

vyučovanie 
PVC   1 1 2 2  

Umenie a 

kultúra 

Hudobná 

výchova 
HUV 1 1 1 1 4 4  

Výtvarná 

výchova 
VYV 2 2 1 1 6 6 2 

Zdravie  

a  

pohyb 

Telesná 

a športová 

výchova 

TSV 2 2 2 2 8 8  

Špeciálno 

pedagogická 

podpora 

Individuálna 

logopedická 

intervencia 

ILI 0/1 0/1 0/1 0/1 4 4  

 Rozvíjanie 

špecifických 

funkcií 

RŠF 1 1 1 1 4 4  

 Terapeuticko-

korekčné 

cvičenia 

TKC 0/1 0/1 0/1 0/1 4 4  

 
Základ   20 20 23 25  88  

 
Voliteľné hodiny         

 Počet hodín  

v týždni spolu 
 24 24 26 27    

Poznámky:  

1. Prvé číslo predstavuje štátom stanovené minimum, číslo za znamienkom + predstavuje počet hodín navýšené školou využitím disponibilných 

vyučovacích hodín. 

2. V predmetoch označených zelenou farbou sa pri vyučovaní využíva metóda CLIL. 
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Učebný plán pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a s poruchami aktivity a pozornosti pre 

Evanjelickú základnú školu  - ISCED 2 (iŠVP 5. – 9. ročník) 

s vyučovacím jazykom slovenským 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmety Týždenná dotácia hodín v ročníkoch Poznámky 

   5 6 7 8 9 suma min.  

Jazyk 
 a  

komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

SJL 5 5 4 5 5 24 24  

Anglický jazyk ANJ 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 20 15 1,4 

Nemecký jazyk NEJ   0/2 0/2 0/2   3 

Matematika  
a práca s 

informáciami 

Matematika MAT 4+1 4+1 4 4 5 23 21 1, 2 

Informatika  INF 1 1 1 1  4 4 5 

Práca 
s počítačom 

PSP   0/2 0/2 0/2   3 

Človek a 
príroda 

Fyzika FYZ  2 1 2 1 6 6 5 

Chémia  CHE   2 2 1 5 5 5 

Biológia BIO 2 1 2 1 1 7 7 2,5 

Človek a 
spoločnosť 

Dejepis  DEJ  1 2 1 3 7 7 2 

Geografia  GEO 2 1 1 1 1 6 6 2 

Občianska náuka OBN  1 1 1 1 4 4 2 

Človek a 
hodnoty 

Evanjelické a. v. 
náboženstvo 

EVB 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 10 5 1, 2 

Človek a svet 
práce 

Technika  TCH 1 1 1 1 1 5 5  

Umenie a 
kultúra 

Výtvarná výchova VYV 1 1 1 1 1 5 5  

Hudobná výchova HUV 1 1 1 1  4 4  

Zdravie  
a  

pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

TSV 2 2 2 2 2 10 10 6 

 

 

Špeciálno 

pedagogická 

podpora 

Individuálna 

logopedická 

intervencia 

ILI 0/2 0/1 0/1 0/1 

 

0/1 6 6 7 

Rozvíjanie 

špecifických funkcií 
RŠF 1 1 1 1   1 5 5 7 

Terapeuticko-

korekčné cvičenia 
TKC 0/2 0/2 0/2 0/2  0/ 2 10 10 7 

 Základ   23 25 27 27 26  128  

 Voliteľné hodiny  3 3 4 4 4  18  

 Počet hodín  
v týždni spolu 

 
26+

1 
28+

1 
31+

1 
31+

1 
30+

1 
146+

5 
146  
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Poznámky:  

1. Prvé číslo predstavuje štátom stanovené minimum, číslo za znamienkom „+“ predstavuje počet hodín navýšené školou využitím 

disponibilných vyučovacích hodín. 

2. V predmetoch označených zelenou farbou sa pri vyučovaní využíva metóda CLIL. 

3. Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk jeden z jazykov: francúzsky jazyk, 

nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny 

týždenne.  EZŠ ponúkne žiakom 7.-9. ročníka Nemecký jazyk (NEJ) v hodinovej dotácii  2 hodiny týždenne. Alternatívou pre tých, ktorí o NEJ 

neprejavia záujem bude predmet Práca s počítačom (PSP) v hodinovej dotácii 2 hodiny týždenne. Predmet NEJ bude otvorený pri 

minimálnom počte 10 záujemcov.  

4. Pri počte žiakov nad 12 je možnosť delenia na 2 skupiny. 

5. Pri počte žiakov nad 25 je možnosť delenia na 2 skupiny. 

6. Pri počte žiakov nad 18 je možnosť delenia na 2 skupiny. 

7. Výučba predmetu je podmienená naplnením minimálneho počtu žiakov  s prislúchajúcou diagnózou,  žiaci sa do skupín môžu spájať 

z rôznych ročníkov. 

 

 

 

 

Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia 

 

Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia (MKCH-10) v kategórii Poruchy psychického vývinu (F 80-

89) samostatne vymedzuje Špecifické poruchy školských zručností (F 81) a rozlišuje: F 81.0 špecifickú 

poruchu čítania (dyslexia), F 81.1 špecifickú poruchu hláskovania (dysortografia), F 81.2 špecifickú 

poruchu aritmetických schopností (dyskalkúlia), F 81.3 zmiešanú poruchu školských zručností (súčasný 

výskyt dyskalkúlie s dyslexiou alebo dysortografiou), F 81.8 iné vývinové poruchy školských zručností 

(dysgrafia) a F 81.9 nešpecifikovanú vývinovú poruchu školských zručností (neschopnosť učiť sa). 

Pre všetky uvedené poruchy platí, že sa objavujú od raného štádia osvojovania si danej zručnosti, nie sú 

jednoducho dôsledkom nedostatočnej príležitosti učiť sa, nevyplývajú z mentálnej retardácie alebo 

senzorického deficitu (poruchy zraku) a ich príčinou nie je získaná choroba ani poranenie mozgu. 

V opise príznakov dyslexie (MKCH-10) je špecifické a významné spomalenie vývinu schopnosti čítať, 

ktoré sa nedá vysvetliť mentálnym vekom, odchýlkou zrakovej ostrosti alebo nevhodným spôsobom 

vyučovania. Narušené môže byť chápanie čítaného, spoznávanie čítaných slov, čítanie nahlas a tiež 

výkon v úlohách, ktoré vyžadujú čítanie. 

Dyslexia je definovaná tiež ako: „Špecifická porucha učenia, ktorá má neurobiologický pôvod, pre ktorú 

sú charakteristické ťažkosti s presným a/alebo plynulým rozpoznávaním slov a slabé schopnosti v písanej 

reči a dekódovaní, ktoré typicky vyplývajú z deficitu vo fonologickej zložke jazykových schopností. 

Sekundárne následky dyslexie môžu zahŕňať problémy s porozumením čítanému a obmedzenú 

skúsenosť s čítaním, čo môže mať vplyv na nárast slovnej zásoby a základných znalostí“. 

Dyslexia sa často vyskytuje s dysortografiou a pretrváva až do dospievania, aj keď sa určitý pokrok v 

čítaní dosahuje. Dyslexií zvyčajne predchádza výskyt narušeného vývinu reči v anamnéze. Bežné sú 

pridružené poruchy v emocionálnej oblasti a správaní v školskom veku. 

Dysortografiu charakterizuje špecifické a významné spomalenie osvojovania si písanej reči - správneho 

písania slov a pravopisu. 
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Dyskalkúlia, podľa MKCH-10 špecifická porucha počítania je „špecifické postihnutie schopnosti počítať, 

ktoré nemožno vysvetliť mentálnou retardáciou, nevhodným spôsobom vyučovania ani neurologickou, 

psychiatrickou alebo inou poruchou; prejavuje sa neschopnosťou naučiť sa počítať, chápať matematické 

pojmy, termíny alebo znaky, správne radiť čísla, dosadzovať desatinné čiarky, naučiť sa násobilku“. 

Termín „porucha matematických schopností“ sa v odbornej literatúre javí byť výstižnejší ako termín 

špecifická porucha počítania, nakoľko samotné označenie navodzuje, že nepôjde len o počítanie, s 

ktorým majú žiaci problémy, ale zahŕňa širšiu škálu ťažkostí, najmä ťažkosti porozumieť kvantitám, 

pričom táto schopnosť je relatívne nezávislá od jazykových či iných kognitívnych schopností. 

Matematické schopnosti sú chápané ako súbor vlôh pre matematiku, napríklad schopnosť logicky 

usudzovať o množstvách a o vzťahoch existujúcich medzi kvantitami a ich reprezentáciami. Pod  

pojmom aritmetické zručnosti chápeme mieru osvojenia si a automatizácie naučenej stratégie, najmä 

sčítania a odčítania. Z vývinového hľadiska za osvojovaním si matematických zručností stoja vrodené 

matematické schopnosti, pričom aritmetické zručnosti sú ich nadstavba. 

V klinickom obraze špecifických VPU sa okrem špecifických ťažkostí v osvojovaní si čítania, písania, 

pravopisu a matematických schopností vyskytujú aj ďalšie poruchy a dysfunkcie (všetky súčasne sa 

vyskytujú zriedkavo): 

–  deficity v poznávacích schopnostiach,  

–  deficity v jazykových schopnostiach,  

–  deficity v exekutívnych funkciách: v pozornosti, plánovaní a monitorovaní vlastnej 

–  aktivity, 

–  percepčno-motorické deficity, 

–  deficity v jemnej motorike a koordinácii, 

–  ťažkosti s orientáciou v čase a priestore, 

–  hyperaktivita, impulzivita. 

 

Výchova a vzdelávanie žiakov s VPU sa uskutočňuje 

–  v základnej škole pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), 

–  v špeciálnej triede pre žiakov s VPU v základnej škole, 

– v školskej integrácii, t. j. v triede alebo výchovnej skupine spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi 

školy. 

 

Dĺžka vzdelávania žiakov s VPU, ktorí sú vzdelávaní v školskej integrácii, môže byť podľa platnej 

legislatívy predĺžená až o dva roky nasledujúcim spôsobom: 

- v školskej integrácii - individuálne - rozložením obsahu vzdelávania pre konkrétneho žiaka v 

súlade s jeho individuálnym vzdelávacím programom. 

Do základnej školy (špeciálna škola, špeciálna trieda, školská integrácia) sa žiak s VPU prijíma na základe 

psychologickej, špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky v centre špeciálno-pedagogického 

poradenstva (CŠPP) alebo v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). V 
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prípade potreby môže poradenské zariadenie priamo, alebo na základe podnetu školy, vyžadovať aj 

odbornú lekársku diagnostiku alebo diagnostiku odborného zdravotníckeho zamestnanca (neurológ, 

psychiater, foniater, ORL, klinický logopéd a pod.). 

O prijatí žiaka s VPU rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a 

písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CŠPP a CPPP), 

vydaného na základe diagnostického vyšetrenia. Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami do školy so vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa. 

Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka prejavia po jeho prijatí do školy a žiak ďalej 

navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho ďalšie vzdelávanie ako vzdelávanie žiaka s VPU sa mu 

zabezpečí po predložení písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka o zmenu formy vzdelávania a 

vyplneného Návrhu na vzdelávanie predloženého riaditeľovi školy Škola, ktorá poskytuje žiakovi s VPU 

vzdelávanie, uplatní pri jeho vzdelávaní tú formu organizácie výchovy a vzdelávania, prostredníctvom 

ktorej mu pre neho prijateľným spôsobom zabezpečí získanie príslušného stupňa vzdelania. 

Pri výbere formy vzdelávania žiakov s VPU je potrebné postupovať individuálne, podľa výsledkov 

špeciálnopedagogickej, logopedickej, psychologickej, prípadne inej odbornej diagnostiky. 

Rozvíjanie schopností, ktoré sú narušené v dôsledku diagnostikovanej VPU sa prelína celým vyučovacím 

procesom, t.j. používajú sa špecifické postupy pri výučbe všetkých predmetov a pôsobí sa cielene a 

komplexne na celú komunikačnú schopnosť žiaka. 

Frekvencia cvičení so žiakmi vyplýva z učebného plánu a rozvrhu hodín. V prípade závažnej VPU je 

možné vykonávať logopedickú terapiu, stimuláciu a reedukáciu so špeciálnym pedagógom, logopédom 

aj častejšie ako stanovuje učebný plán. Potom je určenie frekvencie cvičení v kompetencii riaditeľa 

školy. 

Dĺžka logopedických a špeciálnopedagogických cvičení závisí od veku a schopností žiaka, logopedickej a 

špeciálnopedagogickej diagnózy a prípadne individuálnych špecifík dominantného alebo iného 

postihnutia, či narušenia žiaka. 

V prípade, ak dôjde k dostatočnému zmierneniu prejavov VPU alebo ich eliminácií, môže žiak pokračovať 

vo vzdelávaní v bežnej triede základnej školy. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s VPU učiteľ rešpektuje jeho psychický a fyzický zdravotný stav, 

druh a závažnosť poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. 

Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho 

vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho 

vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom 

jeho pracovnej a sociálnej integrácie. 
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Pri hodnotení žiaka s VPU učiteľ taktne posudzuje úroveň jeho vedomostí nielen v porovnaní s 

rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzhľadom na predchádzajúce výkony 

samotného žiaka. 

V priebehu nižšieho sekundárneho vzdelávania je potrebné pomôcť žiakovi s VPU pri jeho profesionálnej 

orientácii a tým prispieť k jeho úspešnému sociálnemu začleneniu. 

 

Vzdelávanie žiakov s VPU v školskej integrácii 

Pre žiaka s VPU, vzdelávaného v školskej integrácii riaditeľ školy zabezpečí odbornú 

špeciálnopedagogickú a logopedickú starostlivosť v spolupráci s centrom špeciálnopedagogického 

poradenstva alebo s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, so školským 

špeciálnym pedagógom a školským logopédom v rozsahu rámcového obsahu vzdelávania v špecifických 

vyučovacích predmetov ILI a RŠF.  

Žiak začlenený v školskej integrácii sa vzdeláva podľa rámcového učebného plánu príslušnej školy, v 

ktorej sa vzdeláva  podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej aj „IVP“) s prihliadnutím na 

narušenie. Obsah jeho vzdelávania vychádza zo vzdelávacieho programu žiakov s vývinovými poruchami 

učenia. 

IVP musí byť v súlade s obsahom špecifických vyučovacích predmetov ILI a RŠF. IVP sa aktualizuje podľa 

požiadaviek ročníka a aktuálneho stavu žiaka. V prípade, ak poradenské zariadenie odporučí, že 

konkrétny žiak nepotrebuje niektorý zo špecifických vyučovacích predmetov, musí o tom vydať písomné 

vyjadrenie, ktoré je prílohou  v Návrhu na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole, strednej škole a v špeciálnej škole. Hodiny 

určené na výučbu špecifického vyučovacieho predmetu, ktorý podľa písomného vyjadrenia 

poradenského zariadenia žiak nepotrebuje, škola môže použiť  na výučbu iných špecifických vyučovacích 

predmetov alebo vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie 

nemôže primerane napredovať, čo musí byť zaznamenané v jeho individuálnom vzdelávacom programe. 

Žiak s VPU vzdelávaný v školskej integrácii v škole s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny 

postupuje podľa IVP s prihliadnutím na vzdelávací program pre žiakov s VPU. 

Logopéd a špeciálny pedagóg metodicky usmerňuje vyučujúcich a spolupracuje na tvorbe IVP. Metódy a 

postupy používané na vyučovaní vychádzajú z výsledkov psychologickej, logopedickej a 

špeciálnopedagogickej diagnostiky, cieľov a obsahu predmetov ILI a RŠF. 

Riaditeľ školy zabezpečí, aby v záujme žiaka boli rešpektované odporúčania uvedené v správach z 

odborných vyšetrení k školskej integrácii k postupom pri vzdelávaní a k postupom pri hodnotení a 

klasifikácií žiaka. 

O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ informuje zákonného 

zástupcu žiaka s VPU po konzultácii so špeciálnym pedagógom a školským logopédom. 



Školský vzdelávací program Evanjelickej spojenej školy v Prešove 

B  Evanjelická základná škola – Školský vzdelávací program ISCED 1, ISCED 2 
 

 

 

 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga, 

psychológa a školského logopéda. 

Pri vzdelávaní žiaka s VPU je nevyhnutná úzka spolupráca školy a rodiny, vytvorenie atmosféry spoločnej 

zodpovednosti a ujasnenia cieľov i postupov vedúcich k ich dosiahnutiu. 

 

Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s poruchou aktivity a pozornosti 

 

Je to skupina porúch charakterizovaná skorým vznikom (zvyčajne v prvých piatich rokoch života), 

neschopnosťou vydržať pri činnosti vyžadujúcej kognitívnu účasť, tendenciou prechádzať z jednej 

činnosti na druhú bez ich dokončenia a dezorganizovanou, nedostatočne regulovanou a nadmernou 

aktivitou. Môžu sa pridružovať aj viaceré ďalšie abnormality. Hyperkinetické deti sú často bezohľadné a 

impulzívne, náchylné na úrazy a často sa dostávajú do disciplinárnych problémov, skôr pre neúmyselné 

porušovanie pravidiel ako pre úmyselný vzdor. Ich vzťahy s dospelými sú často sociálne dezinhibované, 

bez normálnej ostražitosti a rezervovanosti. Sú nepopulárne medzi inými deťmi a môžu sa dostať do 

izolácie. Časté je zhoršenie poznávacej schopnosti a neúmerne časté sú špecifické oneskorenia vo vývine 

motoriky a reči. Sekundárne komplikácie zahŕňajú asociálne správanie a nízke sebahodnotenie. 

F90.0 Porucha aktivity a pozornosti 

Nedostatok pozornosti 

• porucha s hyperaktivitou 

• hyperaktívna porucha 

• syndróm s hyperaktivitou 

Nezahŕňa: 

hyperkinetickú poruchu spojenú s poruchou správania (F90.1) 

V odbornej literatúre sa stretávame aj s pojmami ADHD a ADD. 

ADD – Je vývinová porucha pozornosti s normálnou aktivitou, bez hyperaktivity (syndróm deficitu 

pozornosti). 

ADHD 

– Je vývinová porucha charakterizovaná veku dieťaťa neprimeraným stupňom pozornosti, rozptýlenou 

pozornosťou s hyperaktivitou. 

–  Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou a impulzivitou. 

–  Porucha pozornosti a koncentrácie spojená s agresivitou. 

–  Porucha pozornosti a koncentrácie bez agresivity. 

 

Výchova a vzdelávanie žiakov s poruchami aktivity a pozornosti sa uskutočňuje 

a) v základnej škole pri liečebno-výchovnom sanatóriu, 
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b) v špeciálnej triede pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti v základnej škole, 

c) v triede základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii. 

 

Podmienkou prijatia žiaka do základnej školy pri liečebno-výchovnom sanatóriu, špeciálnej triedy alebo 

na školskú integráciu je potrebná špeciálnopedagogická diagnostika, v prípade potreby aj 

pedopsychiatrická a psychologická diagnostika a písomná žiadosť zákonného zástupcu. 

 

V prípade potreby, môže poradenské zariadenie priamo, alebo na základe podnetu školy, vyžadovať aj 

odbornú lekársku diagnostiku alebo diagnostiku odborného zdravotníckeho zariadenia. 

 

O prijatí žiaka s poruchou aktivity a pozornosti rozhoduje riaditeľ školy, školského zariadenia na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie (CŠPP a CPPP), vydaného na základe diagnostického vyšetrenia. 

Špecifickým cieľom vzdelávania žiakov s poruchami aktivity a pozornosti je reedukácia a korekcia 

prejavov v učení a správaní, ktoré sú dôsledkom diagnostikovaného zdravotného znevýhodnenia ako aj 

tréning požadovaných vzorov, foriem správania a následne aj reedukácia vlastností vo vzťahu k učeniu. 

Základom pre špecifický postup pri vzdelávaní žiakov s poruchou aktivity a pozornosti je vytvorenie 

pozitívneho vzťahu medzi pedagógom a žiakom. Vzdelávanie žiaka s poruchou aktivity a pozornosti si 

vyžaduje podľa potreby koordinovaný tímový prístup učiteľa, psychológa, špeciálneho pedagóga, 

vychovávateľa, liečebného pedagóga, logopéda, asistenta učiteľa. 

Špecifiká vzdelávania žiaka s poruchou aktivity a pozornosti, ktoré je potrebné uplatňovať v 

individuálnom rozsahu a podľa individuálnych potrieb žiaka, vo všetkých formách vzdelávania: 

– žiak, ktorý nemôže plniť požiadavky príslušných vzdelávacích oblastí a štandardov, sa vzdeláva podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu, 

– pri vyučovaní môže pedagóg stanoviť dĺžku a štruktúru vyučovacej hodiny flexibilne, zohľadňujúc 

psychický stav, správanie a potreby žiaka, ktoré sú dôsledkom stanovenej diagnózy, 

– žiakovi je zabezpečené vyučovanie špecifického vyučovacieho predmetu terapeuticko-korekčné 

cvičenia. 

Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie 

 

Pri organizácii podmienok v jednotlivých formách vzdelávania žiakov s VPU je potrebné postupovať 

individuálne podľa výsledkov špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky, v spolupráci so 

zákonnými zástupcami, školským logopédom alebo školským špeciálnym pedagógom a príslušným 

školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

 

Povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania 

 

Okrem povinného personálneho zabezpečenia platného podľa štátneho vzdelávacieho programu je 

potrebné, aby v škole, v ktorej sú vzdelávaní žiaci s VPU pôsobil školský logopéd, školský špeciálny 
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pedagóg a asistent učiteľa. Pri vzdelávaní žiaka s poruchou aktivity a pozornosti formou školskej 

integrácie v bežnej škole je potrebné zabezpečiť odborný servis školského špeciálneho pedagóga, 

psychológa, liečebného pedagóga, sociálneho pedagóga, podľa potreby ďalších odborných 

zamestnancov – logopéda, asistenta učiteľa a spolupracovať so školským zariadením výchovného 

poradenstva. 

Školský logopéd 

Školský logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, terapie a prevencie žiakom 

s vývinovými poruchami učenia. Poskytuje odborné poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom 

detí alebo žiakov a pedagogickým a odborným zamestnancom škôl. 

Špecifický vyučovací predmet ILI vyučuje absolvent vysokoškolského štúdia so záverečnou skúškou z 

logopédie v súlade s platnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Školský špeciálny pedagóg 

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, 

individuálnej a skupinovej terapie, výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole priamo počas 

vyučovania i mimo vyučovania žiakom, ktorí majú pre svoje komunikačné, mentálne, senzorické, 

somatické alebo sociálne danosti špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Pravidelnú odbornú pomoc 

poskytuje najmä žiakom v školskej integrácii, môže ju poskytovať aj žiakom s vnútornou alebo sociálnou 

dispozíciou narušeného vývinu pri jeho príznakoch (preventívna odborná činnosť). Poskytuje 

poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl. 

Asistent učiteľa 

Asistent učiteľa pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak lebo viacero žiakov s vývinovými poruchami 

učenia ak si to vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho 

narušenia.  

Psychológ 

 

Psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, 

skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k 

žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; 

vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších 

sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a 

pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných 

zamestnancov poradenských zariadení. 

 

Liečebný pedagóg 

 

Liečebný pedagóg vykonáva odbornú činnosť v rámci terapeuticko-výchovnej pomoci žiakom s poruchou 

aktivity a pozornosti, a pre svoje zdravotné znevýhodnenie alebo jeho následky nie sú schopní viesť veku 

primeraný spôsob života. Poskytuje terapeuticko-výchovnú pomoc a poradenstvo zákonným zástupcom 

žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení, vrátane odborných činností spojených 

s reedukáciou porúch aktivity a pozornosti. 
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Špeciálny pedagóg 

 

Špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, 

individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie žiakom s poruchami aktivity 

a pozornosti. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a 

pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. 

 

Sociálny pedagóg 

 

Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva 

najmä pre žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, ich zákonných zástupcov a pedagogických 

zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory 

prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, 

sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania. 

 

 

Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov 

 

Školský vzdelávací program poskytuje základným školám a triedam pre žiakov s VPU možnosť profilovať 

sa a vychádzať v ústrety potrebám a záujmom žiakov. Rešpektuje ciele a zámery jednotlivých škôl 

zavedením ďalších špecifických vyučovacích predmetov. V prípravnom alebo v prvom ročníku sa 

odporúča realizovanie tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. Odporúča sa zaradenie 

špecifického vyučovacieho predmetu komunikačné kompetencie alebo špecifického vyučovacieho 

predmetu, ktorého obsahom sú grafomotorické zručnosti, manuálne zručnosti, zhotovovanie 

mnemotechnických a kompenzačných pomôcok. 

Podľa potreby sa odporúča využiť voliteľné (disponibilné) hodiny v školskom vzdelávacom programe na 

posilnenie špecifického vyučovacieho predmetu ILI, RŠF, cudzieho jazyka a pod. 

Vo vyšších ročníkoch sa odporúča zaradenie vyučovacích predmetov zameraných na rozvíjanie 

rozprávačských schopností (rozvoj naratív) a praktických cvičení z prírodovedných predmetov. 

 

 


