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Inklúzia vo vzdelávaní – obsah pojmu 
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„Inklúziu možno považovať za proces riešenia a reakcie  

na rôznorodosť potrieb všetkých detí, mládeže a dospelých,  

prostredníctvom zvyšovania účasti všetkých na vzdelávaní,  

kultúrach a komunitách a znižovania a eliminácie vylúčenia –  

v rámci vzdelávania a zo vzdelávania.  Zahŕňa zmeny a 
úpravy obsahu, prístupov, štruktúr a stratégií so spoločnou 
víziou, ktorá zahŕňa všetky deti v príslušnom veku a 
presvedčenie, že je zodpovednosťou pravidelného systému 
vzdelávať všetky deti.“ 

UNESCO, 2009 

 



Zdroj:  
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http://www.inclusion-in-action.org/iea/index.php   

 

Spoločný projekt Európskej agentúry pre špeciálne 

a inkluzívne vzdelávanie s UNESCO „Inclusive 

Education in Action“ 
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Právo dieťaťa/žiaka 

v systéme regionálneho školstva  
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§ 144 ods. 1, písm. a), e), j) 

 

 rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu 

 organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho 
veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu 
a v súlade so zásadami psychohygieny 

 individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a 
možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu 
ustanovenom týmto zákonom 
 

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

 



Rozšírenie práv detí/žiakov, ktoré majú  

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

(ŠVVP) 
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§ 144 ods. 2 školského zákona 

 

„Dieťa/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. 3 školského zákona 
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 na používanie špeciálnych učebníc a 
špeciálnych didaktických a kompenzačných 
pomôcok; 

 nepočujúce D/Ž - na vzdelávanie s použitím 
posunkovej reči nepočujúcich ako ich 
prirodzeného komunikačného prostriedku; 

 nevidiace D/Ž - na výchovu a vzdelávanie  

   s použitím Braillovho písma;  

 D/Ž s narušenou komunikačnou schopnosťou 
– na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom            
náhradných spôsobov dorozumievania 

 

 



Čo vyjadruje pojem „špeciálna výchovno-

vzdelávacia potreba“ podľa školského zákona 
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ŠVVP je požiadavka na úpravu podmienok,  

obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove  

a vzdelávaní pre dieťa/žiaka, ktoré vyplývajú  

z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo 
jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, 
uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj 
schopností alebo osobnosti dieťaťa/žiaka a na 
dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a 
primeraného začlenenia do spoločnosti. 

§ 2 písm. j) školského zákona          



Kto je zo zákona považovaný za dieťa/žiaka  

so ŠVVP? 
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Dieťa/žiak, ktorý je 

 so zdravotným znevýhodnením 

 so všeobecným intelektovým nadaním 
(„mimoriadnym“) 

 zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 
sú diagnostikované zariadením výchovného 
poradenstva a prevencie, okrem detí 
umiestnených do špeciálnych výchovných 
zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

§ 2 písm. j) školského zákona 

 



Povinnosť obce - zriaďovateľa materskej 

školy a  základnej školy 
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Obec vytvára podmienky na zabezpečenie  

výchovy a vzdelávania detí a žiakov  

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  

potrebami v školách a školských zariadeniach,  

ktorých je zriaďovateľom. 

 

§ 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve 

 



Povinnosť samosprávneho kraja (vyššieho 

územného celku) ako zriaďovateľa strednej 

školy 
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Samosprávny kraj vytvára podmienky  

na výchovu a vzdelávanie a na plnenie  

povinnej školskej dochádzky v stredných  

školách, na zabezpečenie výchovy a vzdelávania  

detí a žiakov so špeciálnymi výchovno- 

vzdelávacími potrebami. 

§ 9 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve 

 

 



Konkrétne podmienky potrebné pre vzdelávanie  

D/Ž so zdrav. znevýhodnením 
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sú určené vzdelávacími programami pre žiakov so ZZ, 

vytvorené Štátnym pedagogickým ústavom podľa 

jednotlivých kategórií D/Ž so ZZ a ako súčasť Štátneho 

vzdelávacieho programu sú schválené ministerstvom 

školstva  

Špecifiká pre konkrétne dieťa/žiaka odporúčajú 

poradenské zariadenia, vrátane nevyhnutnosti 

vzdelávania v triede s podporou asistenta učiteľa a jej 

rozsahu 

 



Prijímanie na plnenie povinnej školskej 

dochádzky (PŠD) v základnej škole  
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Žiak plní PŠD v základnej škole v školskom obvode,  

v ktorom má trvalý pobyt  (spádová škola), ak jeho  

zákonný zástupca nepožiada o prijatie do inej školy  

a jeho dieťa je do nej prijaté. 

Riaditeľ má povinnosť prednostne prijať žiaka  

 s trvalým pobytom v príslušnom školskom obvode 

 žiaka umiestneného v školskom zariadení alebo  

   v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu (DD). 

Zákon pri tejto prednosti nerozlišuje medzi žiakmi  

a žiakmi so zdravotným znevýhodnením! 

§ 20 ods. 5 a 6 školského zákona 

 

 



Plnenie PŠD mimo spádovej školy, ak to nie je 

podľa slobodnej voľby zákonného zástupcu D 
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 pri nedostatočnej kapacite spádovej školy 

 žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko 

 „Ak nemožno umiestniť žiaka do ZŠ, riaditeľ  tejto 

školy informuje zákonného zástupcu dieťaťa a 

príslušný orgán štátnej správy v školstve, ktorý 

následne určí školu, v ktorej bude plniť PŠD, alebo 

zabezpečí inú formu jeho vzdelávania podľa tohto 

zákona“.  Platí to aj pre žiaka so ZZ. 

 

§ 20 ods. 6 a § 60 ods. 5 



Výber formy vzdelávania D/Ž so ZZ 
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- je výhradným právom zákonného zástupcu dieťaťa 

(po vyjadrení odborníkov po diagnostike – 

identifikovaní špeciálnych výchovno-vzdelávacích 

potrieb 

 

Rodič má právo vybrať pre svoje dieťa vzdelávanie:  

 v hlavnom prúde vzdelávania (mainstream 

school/education) 

 v špeciálnej triede bežnej školy 

 v špeciálnej škole 



Obmedzenie práv zákonného zástupcu  
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 Ak riaditeľ MŠ alebo ZŠ alebo poradenské zariadenie zistí, 

že vzdelávanie začleneného D/Ž nie je na prospech 

dieťaťu/žiakovi alebo deťom/žiakom, ktorí sú účastníkmi 

vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase 

zriaďovateľa MŠ/v prípade ZŠ po písomnom súhlase 

orgánu štátnej správy v školstve a po písomnom 

súhlase poradenského zariadenia zákonnému 

zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa.  

 Ak zák. zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania 

dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd.  V prípade 

ZŠ orgán št. správy v školstve uhradí cestovné náklady do/zo 

školy, do ktorej bol žiak po zmene zaradený. 

 



Financovanie vzdelávania D/Ž so ZZ 
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 V školách, ktoré poskytujú sústavnú prípravu na povolanie – 

t. j. okrem materských škôl, finančne zabezpečuje 

vzdelávanie, vrátane podporných opatrení pre žiakov so 

ŠVVP štát, a to vrátane cirkevných a súkromných škôl -

prostredníctvom tvorby rozpočtu s koeficientom na žiaka, 

ktorý je rôzny na základe nárokov vyplývajúcich zo Štátneho 

vzdelávacieho programu pre konkrétny druh vzdelávania a 

počet žiakov v triede v danom type školy. 

 Školy majú možnosť využívať viaczdrojové financovanie 

(mimorozpočtové zdroje - od zriaďovateľa, dotácie, 

európske štrukturálne a iné fondy; súkromné školy aj 

príspevky od rodičov...) 

 



Podporné opatrenia pre žiakov so ZZ 
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Materiálno-technické zabezpečenie 

  

 kompenzačné pomôcky, 

 špeciálne učebné pomôcky 

 špeciálne učebnice 

 zabezpečenie bezbariérovosti prostredia 



 

 

 

 

 
Podporné personálne opatrenia 
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prostredníctvom zvýšených koeficientov na 
vzdelávanie žiakov so ZZ: 

 

 vyučovanie predmetov špeciálnopedagogickej 
podpory, ktoré sú súčasťou vzdelávacích programov 
pre žiakov so ZZ - individualizácia prístupu k žiakovi 
je zabezpečená dvomi pedagógmi na každej hodine 
špec.-ped. podpory vo všetkých formách 
vzdelávania)  

 

 a/alebo plnenie obsahu týchto predmetov 
poskytovaním odborných intervencií 
zamestnancami poradenských zariadení 

 

 



Podpora mimo koeficientov určených  

pre žiakov so ZZ 
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Odborné poradenstvo, terapie 

  

 Školský psychológ/psychológ z centra poradenstva 

 Sociálny pedagóg 

 Špeciálny pedagóg z centra poradenstva 

 

 



Zdroje financovania pedagogických 

asistentov a odborných zamestnancov 
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 Normatívne finančné prostriedky  

 Dotácia z minist. školstva – len na asistenta učiteľa 

(nie je možné viazať pôsobenie asistenta učiteľa na jedného 

žiaka).  

 Iné zdroje – napr. projekty MPSVR SR, 

mimorozpočtové prostriedky od zriaďovateľa – 

podľa potreby školy 

 Od r. 2017 aj z európskych štrukturálnych fondov - 

cez dopytovo orientovaný projekt (výzva  „V 

základnej škole úspešnejší“) – na asistentov učiteľa, 

vychovávateľa, majstra odbornej výchovy, školského 

špeciálneho pedagóga,  školského psychológa)  

 



Naliehavé potreby nášho školstva  
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vo vzťahu k inkluzívnemu vzdelávaniu 

 - príprava inkluzívneho učiteľa 

 - nárokovosť na podporu personálnu, materiálno-

technickú a priestorovú debarierizáciu 

 - konsenzus pre pôsobenie osobného asistenta pre detia 

žiakov v regionálnom školstve ako to paltí pre 

vysokoškolákov,  

 - vytvorenie pracovnej pozície pre školskú sestru v škole 

 - medzirezortná spolupráca v oblasti včasnej intervencie, 

raného poradenstva. 

 



Súčasné proinkluzívne vládne a rezortné 

aktivity 
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 Uznesenia vlády SR zamerané na podporu chudobných 

okresov – s cieľom skvalitniť procesy diagnostiky detí 

pred nástupom do školy najmä detí z marginalizovaných 

rómskych komunít znevýhodneným pri ich vývine 

 Ministrom školstva schválený materiál s názvom Model 

objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole  

 Návrh Národného programu „Učiace sa Slovensko“, 

vytvorený nezávislými, odborníkmi, ku ktorému je práve 

ukončená verejná diskusia a spracúvajú sa získané 

pripomienky a návrhy 


