Podmienky školskej integrácie
Dokumenty potrebné ku začlenenie žiaka:




písomnú žiadosť zákonného zástupcu žiaka - do 3.9. príslušného školského roka,
správu zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia - písomné
vyjadrenie poradenského zariadenia k školskej integrácii,
celú dokumentáciu k integrácii (formulár „NÁVRH NA PRIJATIE ŽIAKA“ so
všetkými prílohami) zo základnej školy, ktorú žiak navštevoval

Ďalšie dôležité informácie pre rodičov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami:
Žiak so ŠVVP je žiak, ktorý má od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (požiadavka na úpravu podmienok,
obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní, ktorá vyplýva z jeho zdravotného
znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí). Uplatnenie
požiadavky je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie
primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. (zákon č. 245/2008
Z. z. § 2 písm. i, j)
Povinnosť zákonného zástupcu je informovať školu 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).
Právo zákonného zástupcu je oboznámiť sa s individuálnym výchovno-vzdelávacím
programom, podľa ktorého je žiak vzdelávaný, je vypracovaný triednym učiteľom v
spolupráci s ostatnými pedagógmi školy, prípadne v spolupráci s príslušným poradenským
zariadením.
O prijatí žiaka so ŠVVP rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu (písomná Žiadosť o vzdelávanie formou začlenenia).
Začlenený žiak je žiak so ŠVVP, ktorý bol prijatý do strednej školy na základe písomného
vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva po vykonaných diagnostických
vyšetreniach.
Postup v zmysle platnej legislatívy:








Zákon č. 245 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie žiakov SŠ pod číslom CD-20113533/8039-1:922,
Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (schválený MŠ SR
pod. č.CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. 5. 2009),
Vzdelávací program pre žiakov s poruchou pozornosti a aktivity,
Formulár „Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP...“pre aktuálny školský rok
Interný metodický materiál: Školská integrácia žiakov so ŠVVP,
Pedagogicko-organizačné pokyny na Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s
vývinovými poruchami učenia v SŠ –Doplnok k vzdelávaciemu programu pre žiakov s

vývinovými poruchami učenia (schválený MŠ SR pod. č.CD-2011-11209/27407:1914 dňa 31.08.2011 s platnosťou od 1. 09. 2011).

