Aktuality
z oblasti zameranej na žiakov
so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
(ŠVVP)
v základnej škole
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Kto je žiakom so ŠVVP?
 ktorý má zariadením výchovného poradenstva a
prevencie diagnostikované špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby
 § 2 písm. j) školského zákona

 Môže ísť o žiaka

 so zdravotným znevýhodnením
 zo sociálne znevýhodneného prostredia
 s nadaním
 § 2 písm. l) až q) školského zákona
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 žiak so zdravotným znevýhodnením
DOKUMENTÁCIA
 Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP v MŠ,
v ZŠ, v SŠ a v ŠŠ /nový vzor tlačiva!/
§ 11 ods. 9 písm. a) školského zákona
 Správa z diagnostického vyšetrenia a písomné vyjadrenie
školského zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie
§ 11 ods. 9 písm. b) školského zákona /NOVÉ!/
 Individuálny vzdelávací program - ak je to potrebné
§ 94 ods. 1 písm. b) bod 2. školského zákona
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 žiak so zdravotným znevýhodnením
Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP
v MŠ, v ZŠ, v SŠ a v ŠŠ
 Vypĺňa sa len 1. strana
 Ďalšia strana „Záznam o prehodnotení návrhu
na zmenu formy vzdelávania...“ sa vypĺňa až pri
zmene pôvodnej formy vzdelávania žiaka
 Nové tlačivo sa nevypĺňa žiakovi, ktorý má
vyplnené predchádzajúce tlačivo, platné do 1. 9.
2015
 Nie je pre žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia
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 žiak so zdravotným znevýhodnením - ZZ
Správa z diagnostického vyšetrenia a písomné
vyjadrenie školského zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie
 Škola ju ako ďalšiu dokumentáciu zakladá
každému žiakovi, ktorý absolvoval diagnostické
vyšetrenie v CPPPaP alebo/a v CŠPP, nielen
žiakovi so ZZ
 Vzor správy ministerstvo neschvaľuje a
nezverejňuje
 Zjednotenie obsahu správy zabezpečuje priamo
riadená organizácia ministerstva (VÚDPaP)
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 žiak so zdravotným znevýhodnením
Individuálny vzdelávací program - IVP
 vypracúva sa pre žiaka začleneného do bežnej triedy/v
školskej integrácii, ak je to potrebné
 vychádza zo vzdelávacieho programu pre príslušnú
kategóriu žiakov so zdravotným znevýhodnením
 žiaci v špeciálnych triedach postupujú podľa vzdel.
programu pre príslušnú kategóriu žiakov so zdravotným
znevýhodnením
 ak zdravotné znevýhodnenie žiakovi špeciálnej triedy
znemožňuje vzdelávať sa podľa platného vzdelávacieho
programu, postupuje podľa IVP
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 žiak so zdravotným znevýhodnením
a asistent učiteľa
Odporučenie na asistenta učiteľa, k žiadosti o financovanie
z kapitoly MŠVVaŠ SR a z kapitoly Ministerstva vnútra SR, je
prílohou správy z diagnostického vyšetrenia v zmysle čl. 3
metodického pokynu č. 66/2015 MŠVVaŠ SR k postupu pri
predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné
náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením.
Pri odporúčaní CPPPaP alebo CŠPP pedagogického asistenta asistenta vychovávateľa, asistenta majstra odbornej výchovy,
alebo asistenta učiteľa pre dieťa/žiaka so zdravotným
znevýhodnením, na zabezpečenie ktorého škola použije iný zdroj
financovania ako z vyššie uvedenej dotácie, je vhodné uvádzať
pre školu náležitosti podľa tu uvedeného metodického pokynu.

7

Metodický pokyn č. 66/2015 MŠVVaŠ SR
Dôležité pre ZŠ je, že centrum musí pre školu uviesť (v zmysle
zákona č. 597/2009 Z. z.):
 druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia žiaka v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi (škol.
zákonom, vyhláškou č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych
školách..., ale aj formulárom zverejňovaným sekciou
financovania a rozpočtu)
 bariéry, ktoré žiak nedokáže prekonať bez pomoci
asistenta učiteľa,
 rozsah jeho prítomnosti počas výchovno-vzdelávacieho
procesu,
 konkrétne úkony na prekonávanie bariér, ak je to
potrebné.
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Metodický pokyn č. 66/2015 MŠVVaŠ SR
 Odporúčanie centra je platné jeden školský rok
 centrum ho bude aktualizovať k začiatku
každého školského roka
 aktualizované odporúčanie centrum môže
poskytnúť škole aj bez novej správy z
diagnostického vyšetrenia.
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 žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia
(SZP)
 Škola musí mať doklad o žiakovi, ktorého ŠVVP
vyplývajú z jeho vývinu v SZP z centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie, nie z CŠPP
§ 2 písm. j) školského zákona)
Novelou školského zákona č. 188/2015 Z. z. je ustanovené
nové znenie § 107 školského zákona k žiakom zo SZP...
 ...žiak, ktorého ŠVVP vyplývajú výlučne z jeho vývinu v
SZP, nemôže byť prijatý do špeciálnej školy alebo do
špeciálnej triedy.
 ...zaraďuje sa do tried s ostatnými žiakmi – výnimkou je
nultý ročník a špecializovaná trieda
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 žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia
 Príspevok na žiakov zo SZP sa poskytuje podľa počtu
žiakov zo SZP, ktorí nie sú vzdelávaní v špeciálnej triede
alebo formou školskej integrácie...
Poskytuje sa
 na mzdu alebo plat asistenta učiteľa pre žiakov zo SZP,
vrátane poistného na...
 vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami
 účasť žiakov na aktivitách podľa § 30 ods. 7 školského
zákona
 výchovu a vzdel. žiakov v špecializovaných triedach,
 zabránenie prenosu nákazy prenosného ochorenia,
 príplatok za prácu so žiakmi zo SZP
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 žiak s nadaním
Dokumentácia a i.
 Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP v MŠ,
v ZŠ, v SŠ a v ŠŠ
 Správa z diagnostického vyšetrenia a písomné vyjadrenie
k vzdelávaniu žiaka z CPPPaP
 Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním sa uskutočňuje
prostredníctvom vzdelávacích programov zameraných na
príslušné nadanie (§ 103, ods. 5 školského zákona)
 Kompetenciu k vzdelávaciemu programu pre žiakov so
všeobecným intelektovým nadaním prebral z VÚDPaP-u
ŠPÚ
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 Do Vašej pozornosti: zo zákona č. 188/2015 Z. z.
V § 130 ods. 6 je doplnená veta:
„Ministerstvo školstva na základe podnetu preskúma ďalšiu
pedagogickú dokumentáciu podľa § 11 ods. 9 písm. a) a b),
ak existuje dôvodné podozrenie, že nie je v súlade s
výchovno-vzdelávacími potrebami žiaka, a vydá písomné
stanovisko, ktoré doručí zákonnému zástupcovi žiaka,
príslušnému školskému zariadeniu výchovného
poradenstva a prevencie, riaditeľovi školy alebo riaditeľovi
školského zariadenia, ktorý rozhoduje o prijatí dieťaťa alebo
žiaka, a Štátnej školskej inšpekcii.“
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S poďakovaním za pozornosť
Vám želám
príjemné pokračovanie dňa
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