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I. Všeobecná charakteristika školy 
 
Dodatok k bodu 1  
 

 

Veľkosť  školy  

Počet ţiakov školy k 15. septembru 2014: 

Základnú školu Janka Kráľa navštevuje 416 ţiakov v 19. triedach.  

Počty ţiakov v jednotlivých triedach uvádza tabuľka. 

 

Trieda Počet ţiakov Trieda Počet ţiakov 

I.A 22 V.A 21 

I.B 22 V.B 24 

I.C 21 VI.A 25 

II.A 21 VI.B 23 

II.B 21 VII.A 20 

III.A 25 VII.B 21 

III.B 24 VIII.A 22 

IV.A 22 VIII.B 23 

IV.B 22 IX.A 18 

  IX.B 19 

    

Spolu tried 9 Spolu ţiakov 200 Spolu tried 10 Spolu ţiakov 216 

 

Na 1. stupni ZŠ je v 9. triedach 200 ţiakov, na 2. stupni v 10. triedach je 216 ţiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I. Všeobecná charakteristika školy 
 
Dodatok k bodu 2  
 

 
Charakteristika ţiakov  

Väčšina ţiakov dochádza do školy zo sídliska. Ojedinele sa vyskytujú aj ţiaci, 

ktorí dochádzajú do školy aj z blízkych spádových obcí  Ţiar, Smrečany, Veterná 

Poruba, Podtúreň. Reţim školy je prispôsobený aj týmto dochádzajúcim ţiakom. 

Škola je otvorená aj národnostným menšinám. Kaţdoročne odchádza v 5. ročníku 

od 2- 6 ţiakov na osemročné gymnázia . Tým sa 6. ročník ochudobňuje 

o najlepších ţiakov ( ťahúňov ), čo sa potom prejavuje na zhoršenom prospechu 

ţiakov 6. ročníka. Školu navštevujú aj ţiaci so ŠVVP. Pre ţiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami škola vytvára podmienky prostredníctvom 

individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vzdeláva ţiakov so ŠVVP. Ţiaci sú 

začlenení v beţných triedach, majú vypracovaný Individuálny výchovno-

vzdelávací plán, v ktorom sú uvedené konkrétne vyučovacie postupy, metódy 

a formy práce. S IVVP je oboznámený aj zákonný zástupca ţiaka, ktorý musí so 

školou úzko spolupracovať. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Všeobecná charakteristika školy 
 
Dodatok k bodu 5 
 

 
Dlhodobé projekty 
 

 Škola podporujúca zdravie – od roku 1995 
Hlavným cieľom projektu je upevňovanie zdravia našich ţiakov a zamestnancov 
školy, vytváraním vhodných podmienok pre vyučovací proces. 

 Infovek. V rámci tohoto projektu bola dokončená komplexná sieť s moţnosťou 
pripojenia PC v kaţdej učebni. Inštalovaná bola WIFI sústava, ktorá umoţňuje 
pripojiť pomocou hesla notebook, prípadne mobil v ktorejkoľvek časti školy.  

 Pokračujeme v overovaní projektu operačného programu Vzdelávanie 
„Premena tradičnej školy na školu modernú“, Zavedenie projektového 
vyučovania v Základnej škole Janka Kráľa v I. a V. ročníku. 

 Cesta k emocionálnej zrelosti 

 Detský čin roka 

 Správaj sa normálne 

 Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje 

 Neseparujte sa, separujte s nami 

 Čitateľský maratón 

 Hlasné čítanie a čítanie s porozumením 

 EKO dni v škole 

 Zober loptu a nie drogy 

 Vieme, ţe 

 V  školskom roku 2013/2014 – v júni sme začali realizovať Enviroprojekt 2014 
„VODNÝ SVET“ , ktorý pokračuje v realizácii aktivít aj v školskom roku 
2014/2015.    
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



Dodatok k bodu 6 
 

 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
 

Zloţenie Rady školy v školskom roku 2014/2015 
 
Predseda    PhDr. Eva Vondráková 
Pedagogickí zamestnanci  Ing. Andrea Triznová 
Ostatní zamestnanci  Mgr. Petra Rosecká 
Zástupcovia rodičov  Mgr. Rudolf Pado 
     Ing. Miroslav Mojčák 
     Martina Poláková 
     Ingrid Niňajová 
Zástupcovia zriaďovateľa  Ing. Dušan Vinčúr 

Ing. Milan Kruţliak 
Ing. Jaroslav Čefo 
Ing. Rudolf Urbanovič 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatok k bodu 7 
 

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
 
 

V rámci priestorových podmienok bolo  v pavilóne G na prízemí v štyroch 
učebniach zriadené alokované pracovisko Centra voľného času v Liptovskom 
Mikuláši. V jednej kmeňovej triede bolo zriadené Materské centrum a v jednej 
kmeňovej triede bolo zriadené Pastoračné centrum. Týmto sa zlepšila vyuţiteľnosť 
objektu ako celku.  

V pavilone G, sú umiestnené všetky triedy 1. stupňa a jedna trieda 5. ročníka. 
Na III. podlaţí je jedna učebňa informatiky a jedna multifunkčná učebňa 
s dataprojektorom. Priebeţne sa podľa finančných moţností snaţíme zlepšovať 
celkové podmienky pre vyučovanie informatickej výchovy a informatiky. Celkový 
počet počítačov, ktoré škola vlastní (okrem administratívy) je 70, 7 tlačiarní, 5 E-
beam tabúľ , 3 interaktívne tabule,  13 dataprojektorov a 3 skenery. V pavilóne F sú 
umiestnené triedy 6. – 9. ročníka a odborné učebne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatok k bodu 9. 

 

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  
a vzdelávaní 
 

V rámci zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 
a vzdelávaní má škola uzavretú Mandátnu zmluvu na výkon technika poţiarnej 
ochrany v zmysle § 9 ods. 2 Zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi v znení 
neskorších predpisov a bezpečnostnotechnickej sluţby v súlade s § 22 Zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov s firmou GAJOS, s.r.o.  

Prostredníctvom poisťovne Kooperatíva je poistený majetok školy a 
odškodňovanie školských úrazov vo výške bodového ohodnotenia. Ţiaci školy sú 
proti krádeţiam poistení poisťovňou Allianz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 
Dodatok k bodu 5 
 
Zabezpečenie výučby pre ţiakov so špeciálnymi potrebami 
 
 
Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 
 

Ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je ţiak, u ktorého je 
potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Pouţitie 
ďalších zdrojov umoţní vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce 
potrebám ţiakov, ktorí si vyţadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. Špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potreby sú u ţiaka diagnostikované školským zariadením 
výchovného poradenstva a prevencie. 
Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je poţiadavka na úpravu podmienok 
(obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre ţiaka. 
Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia 
alebo nadania alebo vývinu ţiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie 
ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj 
schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a 
primeraného začlenenia do spoločnosti. 
 
Ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla: 
 
1. ţiak so zdravotným znevýhodnením, t.j. 

 ţiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým 
postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi 
vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím), 

 ţiak chorý alebo zdravotne oslabený, ţiak s vývinovými poruchami (poruchou 
aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia), ţiak s poruchou 
správania, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na 
základe rozhodnutia súdu, 

2. ţiak zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
3. ţiak s nadaním. 

 
Pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola vytvára 
podmienky prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý 
vzdeláva ţiakov so ŠVVP. Ţiaci sú začlenení v beţných triedach, majú 
vypracovaný Individuálny výchovno-vzdelávací plán, v ktorom sú uvedené 
konkrétne vyučovacie postupy, metódy a formy práce. S IVVP je oboznámený aj 
zákonný zástupca ţiaka, ktorý musí so školou úzko spolupracovať. 
Títo ţiaci sú vedení v špeciálnej starostlivosti školského špeciálneho pedagóga 
Mgr. Bobákovej a  prostredníctvom zariadenia CPPPaP v Liptovskom Mikuláši – 
PhDr. Hučíkovej a CŠPP v Liptovskom Mikuláši – Mgr. Vyhnalovej. Najväčšiu 
skupinu integrovaných ţiakov tvoria ţiaci s vývojovými poruchami učenia, 
dysgrafia, dyslexia, dysortografia , poruchami pozornosti, poruchami 
grafomotoriky a poruchami správania. Ţiaci s poruchami správania sú vedení 

http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-1-stupen-zakladnych-skol-ISCED-1/Vychova-a-vzdelavanie-ziakov-so-SVVP/Vzdelavanie-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim.alej
http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-1-stupen-zakladnych-skol-ISCED-1/Vychova-a-vzdelavanie-ziakov-so-SVVP/Vzdelavanie-ziakov-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia.alej
http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-1-stupen-zakladnych-skol-ISCED-1/Vychova-a-vzdelavanie-ziakov-so-SVVP/Vzdelavanie-ziakov-s-nadanim.alej


v rovesníckych skupinách, ktoré vedie psychológ a špeciálny pedagóg. Činnosť 
skupín prebieha v rámci vyučovania.  
Pri hodnotení a klasifikácii ţiakov so ŠVVP učiteľ v procese hodnotenia 
uplatňuje primeranú náročnosť , pedagogický takt, rešpektuje práva dieťaťa 
a humánne sa správa voči ţiakovi. Prihliada na jeho momentálnu psychickú 
i fyzickú disponovanosť, zohľadňuje jeho vekové a individuálne osobitosti. 
Hodnotenie slúţi ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti 
ţiaka. Na hodnotenie ţiakov  so ŠVVP  začlenených v beţných triedach 
postupujeme v zmysle Metodického pokynu č.1/2009-R na hodnotenie ţiakov 
základnej školy, schválený MŠ SR dňa 23. 12. 2008 pod č. CD-2008-
23322/54265-3:911 s platnosťou od 13. 01. 2009. Pri hodnotení ţiakov 
s poruchami správania postupujeme v Zmysle materiálu Ţiak s poruchami 
správania v ZŠ, schváleného MŠ SR dňa 31. 08. 2004, rozhodnutím č. CD-2004-
12004/23602-1:095 s platnosťou od 02. 09. 2004. 
Škola je čiastočne prispôsobená aj pre ţiakov s telesným postihom. Má 
vybudovanú príjazdovú rampu, v učebňových pavilónoch sú nákladné výťahy, 
ktorými je moţné zabezpečiť prevozy ţiakov.  

 
 
Výchova a vzdelávanie ţiakov so zdravotným znevýhodnením 
 

Cieľom výchovy a vzdelávania ţiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem 
všeobecných cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto ţiakov tak, aby čo najviac 
rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, preţívali 
vlastný ţivot a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou. 

 
Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať 

ţiakom špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich 
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä: 
 

 všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a 
kompetencie je potrebné prispôsobiť individuálnym osobitostiam ţiakov so 
zdravotným znevýhodnením, 

 pre ţiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, so sluchovým, 
zrakovým, telesným alebo mentálnym postihnutím a pre ţiakov s autizmom sa 
môţu v základnej škole pre ţiakov s príslušným postihnutím otvárať triedy 
prípravného ročníka, 

 v prípade potreby ţiakov so zdravotným znevýhodnením moţno predĺţiť dĺţku 
vzdelávania aţ o dva roky, 

 ţiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí nemôţu splniť poţiadavky 
príslušných vzdelávacích oblastí a štandardov, sa vzdelávajú podľa 
individuálnych vzdelávacích programov, 

 u ţiakov so zdravotným znevýhodnením je moţné voliteľné hodiny vyuţiť aj na 
intenzívne vzdelávanie v určitej vzdelávacej oblasti v rámci individuálneho 
vzdelávacieho programu ţiaka, 

 v prípade individuálnej integrácie v beţnej triede základnej školy môţe školský 
špeciálny pedagóg na vyučovacích hodinách podľa potreby pracovať so 
ţiakom/ţiakmi so zdravotným znevýhodnením individuálne alebo v skupinkách 
podľa individuálneho vzdelávacieho programu ţiaka/ţiakov. Obsah, formy a 
postup vyučovania konzultuje s príslušným učiteľom, 



 u ţiakov so zdravotným znevýhodnením môţe školský špeciálny pedagóg, 
liečebný pedagóg, logopéd, školský psychológ v rámci vyučovania pracovať 
individuálne s vybranými ţiakmi s cieľom systematickej, intenzívnej korekcie, 
terapie alebo reedukácie postihnutia, resp. poruchy, 

 v prípade potreby si školy, v ktorých sa vzdelávajú ţiaci so zdravotným 
znevýhodnením, vo svojich školských vzdelávacích programoch, 
vypracovaných pre týchto ţiakov, môţu zvýšiť počet voliteľných hodín o 1 aţ 3 
hodiny týţdenne, 

 u ţiakov so zdravotným znevýhodnením si stanovuje učiteľ dĺţku a štruktúru 
vyučovacej hodiny flexibilne, zohľadňujúc momentálny psychický stav, 
správanie a potreby ţiakov, ktoré sú dôsledkom ich zdravotného 
znevýhodnenia, 

 v procese výchovy a vzdelávania ţiakov so zdravotným znevýhodnením sa 
podľa druhu zdravotného znevýhodnenia a individuálnej potreby môţu 
uplatňovať alternatívne formy komunikácie  

 
 
Základné podmienky vzdelávania ţiakov so zdravotným znevýhodnením v 
beţných triedach základných škôl (integrované vzdelávanie) 
 

Ak je zdravotné znevýhodnenie ţiaka takého charakteru, ţe je mu potrebné 
vytvoriť špeciálne podmienky na vzdelávanie, takýto ţiak má špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby a musí byť na škole evidovaný ako ţiak so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, za podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu. 
Potvrdenie o tom, ţe ţiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vydáva podľa 
kompetencií školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie na základe 
odborného vyšetrenia. 
Ţiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, musí mať vypracovaný 
individuálny výchovno-vzdelávací program. Individuálny výchovno-vzdelávací 
program vypracováva škola spoločne so školským zariadením výchovného 
poradenstva a prevencie podľa kompetencií. 
Ţiak môţe mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacieho 
cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov 
odborného vyšetrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 
Ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva v beţnej 
triede základnej školy, musí mať zabezpečené odborné personálne, materiálne, 
priestorové a organizačné podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho 
individuálnym potrebám. 
Riaditeľ školy je povinný pri výchove a vzdelávaní takéhoto ţiaka zabezpečiť 
systematickú spoluprácu školy so školským zariadením výchovného poradenstva a 
prevencie.  
 
individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie 
ţiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v 
beţnej triede základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie 
vzdelávania ţiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 
 
 
 
 



Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: 
 

 základné informácie o ţiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací 
proces; 

 poţiadavky na úpravu prostredia školy a triedy; 
 modifikáciu učebného plánu a učebných osnov; 
 aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov; 
 špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov ţiaka; 
 špecifiká organizácie a foriem vzdelávania; 
 poţiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych 

učebných pomôcok; 
 zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného 

pedagóga, psychológa, logopéda a iných. 
 

Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby 
zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho ţiaka. 
Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so 
špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi 
podľa potreby. 
Ak je ţiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť 
obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, 
vypracuje vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako 
súčasť individuálneho vzdelávacieho programu Úpravu učebných osnov konkrétneho 
predmetu. Ide o úpravu obsahu vzdelávania ţiaka, nie o redukciu obsahu učiva. 
Vychádza sa pri tom z učebných osnov konkrétneho predmetu v zmysle úpravy učiva 
s prihliadnutím na špecifiká vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia ţiaka. 
Vyučujúci učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracuje postupnosť 
krokov pri preberaní učiva príslušného predmetu. Úprava učebných osnov predmetu, 
ktorá je súčasťou individuálneho vzdelávacieho programu, sa vypracováva len pre tie 
vyučovacie predmety, v ktorých ţiak nemôţe postupovať podľa učebných osnov 
daného ročníka. 
Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môţe 
upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb 
ţiaka. Úpravy výchovno-vzdelávacieho programu sú výsledkom odborných 
konzultácií všetkých zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj 
zákonný zástupca ţiaka. 
Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, 
špeciálny pedagóg a zákonný zástupca ţiaka. 
Individuálny výchovno-vzdelávací program môţe mať vypracovaný aj ţiak so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý je ţiakom špeciálnej školy 
alebo špeciálnej triedy v prípade, ţe nemôţe vzhľadom na svoje zdravotné 
znevýhodnenie plniť poţiadavky príslušných vzdelávacích oblastí a štandardov. 
 
Výchova a vzdelávanie ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
 
Sociálne znevýhodnené prostredie (znevýhodnenie chudobou alebo kultúrou) 
 

 definujeme ako prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky 
nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych 
vlastností jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje 



dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti. Spôsobuje sociálno-
kultúrnu depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a citový rozvoj jednotlivca 
a z aspektov edukácie ho z týchto dôvodov povaţujeme za osobu so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Špeciálne edukačné potreby ţiaka sú poţiadavky na špeciálne uspôsobenie 
podmienok, organizácie a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby 
zodpovedali osobitostiam ţiaka, ktorého telesný, psychický alebo sociálny vývin sa 
výrazne líši od štandardného vývinu. 
 
Sociálne znevýhodnené prostredie (ďalej SZP) je pre ţiaka rodina: 
 

 ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške 
ţivotného minima, 

 v ktorej aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 

 v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden 
z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie, 

 ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky (napr. ţiak nemá 
vyhradené miesto na učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická 
prípojka a pod.). 

 
 
Výchova a vzdelávanie ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
 

Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania ţiakov zo SZP je prostredníctvom 
eliminácie alebo odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia 
(napr. komunikačné schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie, hygienické návyky,...), 
dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností. 

 
Uskutočňuje sa: 
 

 v školách v beţných triedach spoločne s ostatnými ţiakmi školy, pričom 
niektoré (pre neho problémové) vyučovacie predmety môţe ţiak absolvovať v 
rámci individuálneho vzdelávacieho programu, 

 v školách v beţných triedach spoločne s ostatnými ţiakmi školy podľa 
individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so 
školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie; zákonný zástupca 
ţiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť. 

 
Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie 
ţiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v 
beţnej triede. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania ţiaka podľa 
jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 
Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so 
špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa, prípadne ďalšími zainteresovanými 
odbornými pracovníkmi podľa potreby. 



 
Výchova a vzdelávanie ţiakov s nadaním 

Cieľom výchovy a vzdelávania ţiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich 
nadania a pripraviť ich na tvorivé vyuţitie tohto nadania v prospech spoločnosti. 
Okrem rozvoja výkonových charakteristík nadania sa kladie dôraz na harmonický 
osobnostný vývin nadaných ţiakov, ich emocionálnej charakteristiky i sociálne 
vzťahy. 

Podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu postupujú všetci nadaní 
ţiaci, ktorí majú okrem nadania špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajúce 
zo zdravotného znevýhodnenia alebo sociálne znevýhodneného prostredia. V ich 
individuálnom výchovno-vzdelávacom programe treba zohľadniť všetky druhy ich 
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať ţiakom s 
nadaním špecifické podmienky pre úspešné rozvíjanie ich nadania a 
optimalizáciu vývinu ich osobnosti, najmä: 

 špecifikovať v školskom vzdelávacom programe, resp. v individuálnom 
vzdelávacom programe ciele vzdelávania s ohľadom na druh a stupeň 
rozvíjaného nadania a na potrebu všestranného osobnostného rozvoja 
nadaných ţiakov, 

 zabezpečiť vzdelávanie nadaných ţiakov materiálne, metodicky i personálne, 
 pri výchove a vzdelávaní všeobecne intelektovo nadaných ţiakov 

spolupracovať so psychológom, pri výchove a vzdelávaní umelecky nadaných 
ţiakov s odborným pedagógom konkrétnej umeleckej disciplíny, pri výchove a 
vzdelávaní športovo nadaných ţiakov so športovým trénerom, 

 stanoviť jednoznačné kritériá pre prijímanie nadaných ţiakov do konkrétneho 
rozvíjajúceho programu v súlade so všeobecne záväznými rezortnými 
predpismi (všeobecne intelektovo nadaní ţiaci sú diagnostikovaní zariadením 
výchovného poradenstva a prevencie na základe záväzných psychologických 
kritérií, do tried s rozšíreným vyučovaním sa ţiaci prijímajú na základe 
pedagogického posúdenia ich vedomostnej úrovne a overenia špeciálnych 
schopností a zručností, v prípade športovo nadaných aj overenie zdravotnej 
spôsobilosti), 

 akceptovať nadaných ţiakov a rešpektovať špecifiká ich osobnosti a nadania, 
 rozvíjať a stimulovať všeobecné i špeciálne schopnosti ţiakov, 
 za tým účelom upraviť učebný plán rozšírením dotácie predmetov, na ktorých 

rozvoj je školský vzdelávací program zameraný, resp. zaradením ďalších 
špecifických predmetov (informatika, ďalší cudzí jazyk, dramatická výchova, 
práca s materiálom a pod.), 

 dbať na všestranný rozvoj osobnosti nadaných ţiakov a to v oblasti pohybovej, 
kognitívnej, motivačnej, vôľovej emocionálnej i sociálnej, 

 umoţniť zaškolenie intelektovo nadaných ţiakov pred dovŕšením šiesteho 
roku veku na základe psychologického vyšetrenia, 

 umoţniť intelektovo nadaným ţiakom postúpiť do vyššieho ročníka bez 
absolvovania predchádzajúceho ročníka alebo absolvovať dva ročníky v 
priebehu jedného školského roka a tak skrátiť dobu primárneho vzdelávania, 



 umoţniť ţiakom v súlade s ich nadaním vzdelávať sa v konkrétnych 
predmetoch podľa rozšírených učebných osnov (čo môţe byť upravené v 
školskom, skupinovom alebo individuálnom vzdelávacom programe), 

 zamestnávať ţiakov zmysluplne, zadávať im stimulujúce úlohy a vyuţívať 
pedagogické postupy zamerané na rozvoj samostatnosti a tvorivosti ţiakov 
(napr. projektové vyučovanie), 

 akceptovať vlastné postupy ţiakov, ktoré vedú k ţiaducim výsledkom, aj keď 
sa líšia od beţne pouţívaných, 

 viesť ţiakov k realistickému sebahodnoteniu vlastných schopností a výsledkov 
svojej práce, 

 viesť ţiakov k vzájomnej spolupráci. 

Základné podmienky integrovaného vzdelávania ţiakov s nadaním v triedach 
základných škôl 

Ak si rozvoj nadania ţiaka beţnej triedy vyţaduje vytvoriť mu na vzdelávanie 
špeciálne podmienky, jedná sa o ţiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, čo musí byť potvrdené odborným vyšetrením. Zaradenie takéhoto ţiaka 
do programu pre nadaných ţiakov je moţné iba s informovaným súhlasom 
zákonného zástupcu. 

Pre integrovaného nadaného ţiaka je treba vypracovať individuálny výchovno-
vzdelávací program, prípadne môţe postupovať podľa skupinového výchovno-
vzdelávacieho programu, ak je v triede integrovaná skupina nadaných ţiakov s 
rovnakým druhom nadania. Za vypracovanie týchto programov je zodpovedný triedny 
učiteľ v spolupráci s príslušnými odbornými pedagógmi (podľa predmetov, v ktorých 
sa nadanie rozvíja). Pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov 
spolupracuje so zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program môţe ţiakovi v súlade s jeho nadaním 
umoţniť akcelerované vzdelávanie. Okrem postupu do vyššieho ročníka alebo 
absolvovania dvoch ročníkov v priebehu jedného školského roka moţno nadaného 
ţiaka: 

 vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch podľa učebného plánu vyšších 
ročníkov, 

 postupovať v konkrétnych predmetoch podľa osnov vyššieho ročníka, 
 vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch v triedach vyššieho ročníka. 

Vo všeobecnosti sa však dáva prednosť tzv. rozširujúcemu, resp. obohacujúcemu 
vzdelávaniu, čo znamená: 

 zaradiť do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu predmety, ktoré 
nie sú v učebnom pláne beţných ţiakov, 

 doplniť záväzné učebné osnovy jednotlivých predmetov o nové témy 
zodpovedajúce nadaniu ţiaka a moţnostiam školy, resp. regiónu. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program 

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie ţiaka 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami individuálne integrovaného v 



beţnej triede základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie 
vzdelávania ţiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program nadaného ţiaka obsahuje: 
 základné informácie o ţiakovi, 
 špecifikáciu druhu a štruktúry jeho nadania, s opisom silných a slabých 

stránok ţiakovej osobnosti, 
 modifikáciu učebných plánov a učebných osnov, 
 špecifiká organizácie a foriem vzdelávania, 
 zapojenie tútora alebo učiteľa/učiteľov školy vyššieho stupňa do vzdelávania 

ţiaka, 
 poţiadavky na zabezpečenie špeciálnych učebných pomôcok, 
 zabezpečenie spolupráce s príslušnými odborníkmi (podľa druhu rozvíjaného 

nadanie). 

Individuálny výchovno-vzdelávací program moţno v priebehu školského roka 
spresňovať formou časovo-tematických plánov. Podľa aktuálneho vývinu nadania 
ţiaka moţno program priebeţne meniť a upravovať. 

V individuálnom výchovno-vzdelávacom programe nadaného ţiaka s ďalšími 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (nadaného ţiaka so zdravotným 
znevýhodnením alebo nadaného ţiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia) 
musia byť zohľadnené aj tieto potreby a program má okrem rozvoja nadania 
zabezpečiť aj kompenzáciu nedostatkov ţiaka. 

V individuálnej dokumentácii kaţdého integrovaného ţiaka však musia byť okrem 
základných informácií o ňom uvedené aj informácie o špecifikácii druhu a štruktúry 
nadania, s opisom silných a slabých stránok jeho osobnosti. 

Ak je v skupine nadaných ţiakov ţiak s ďalšími špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, musí postupovať podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho 
programu. 

V  školskom roku 2014/2015 nadaných ţiakov so ŠVVP v našej škole nemáme. 
Počty ţiakov so ŠVVP integrovaných v beţných triedach ZŠ v školskom roku  
2014/2015 (stav k 15. 09. 2014) 

Ročník NKS S telesným 
postihnutím 

Poruchy 
aktivity 
a pozornosti 

Poruchy 
správania 

Poruchy 
učenia 

I.      

II.  1    

III.      

IV.     1 

V.   2 1 2 

VI.  2  1 1 

VII.   1 1 4 

VIII.     3 

IX. 1    7 

Spolu– 28      

 



IV. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 
 

Dodatok k bodu 4 
 
viď Plán kontinuálneho vzdelávania pre školský rok 2014/2015 
  
 
 


