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Postup pri školskej integrácii  
 
1.Písomná žiadosť rodičov o prijatie žiaka do školy a o vzdelávanie formou školskej 
integrácie.  
 
Ak už je žiak žiakom školy a znevýhodnenie sa prejavilo neskôr – podáva sa písomná 
žiadosť rodičov o zmenu formy vzdelávania – o školskú integráciu.  
 
2.Poradenské zariadenie uskutoční diagnostické vyšetrenia vydá / nevydá písomné 
vyjadrenie k školskému začleneniu (k školskej integrácii).  
 
3. Riaditeľ prerokuje žiadosť s prizvanými osobami, na zasadnutí pedagogickej rady, 
rozhodne sa prijať (neprijať) žiaka.  
 
4. „Návrh“ (vypracuje triedny učiteľ)  
 
5. Riaditeľ školy poučí rodiča o všetkých možnostiach vzdelávania žiaka - informovaný 
súhlas.  



 
6. Pred prijatím žiaka škola vytvorí podmienky na vzdelávanie primerane k jeho ŠVVP. 
  
7. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí žiaka.  
 
8. Triedny učiteľ (v spolupráci so špeciálnym pedagógom, ďalšími vyučujúcimi) vypracuje 
individuálny výchovno-vzdelávací program.  
 
9. Pedagógovia, ktorí sa budú podieľať na výchovno-vzdelávacom procese žiaka, sa 
vopred dôkladne zoznámia s dokumentáciou žiaka, so závermi odborných vyšetrení, s 
diagnózou a prognózou žiaka, s odporúčaniami poradenského zariadenia pre VVP, so 
vzdelávacím programom (VP) podľa druhu ZZ, ktorý je súčasťou štátneho vzdelávacieho 
programu (ŠVP).  



Materiály k integrácii (Odkazy, linky) 
 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245 
 
Metodický pokyn č.22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy (dôležitá 
príloha č.2) 
 
Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a 
vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach ZŠ (materiál ŠŠI)(ver.:2016) 
 
Žiak s poruchami správania v ZŠ a SŠ – metodicko-informatívny materiál (ŠPÚ, r.2013)  
 
Vzdelávacie programy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a ostatné materiály 
k integrácii nájdete na stránke ŠPÚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
https://www.minedu.sk/data/att/461.rtf  Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie 
a klasifikáciu žiakov stredných škôl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
https://edicnyportal.iedu.sk/Forms  Návrh na vzdelávanie 
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VP PRE DETI A ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 
 

Pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sa postupuje podľa 
Vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, deti a žiakov so sluchovým 
postihnutím, deti a žiakov so zrakovým postihnutím, deti a žiakov s telesným postihnutím, deti a žiakov 
s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 
vývinovými poruchami, deti a žiakov chorých a zdravotne oslabených, deti a žiakov hluchoslepých, 
žiakov s vývinovými poruchami učenia, žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, deti a žiakov 
s viacnásobným postihnutím, žiakov s poruchami správania. 
Vzdelávacie programy pre deti a žiakov so ZZ  sú určené pre vzdelávanie žiakov s jednotlivými druhmi 
postihnutia alebo narušenia v špeciálnych školách, v špeciálnych triedach základných škôl a žiakov 
vzdelávaných v školskej integrácii (začlenených) v základnej alebo strednej škole. 
Vzdelávacie programy pre deti a žiakov so ZZ sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu. 
 
•VP pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím 

•VP pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím 

•VP pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím 

•VP pre deti a žiakov s telesným postihnutím 

•VP pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

•VP pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

•VP pre deti a žiakov chorých a zdravotne oslabených 

•VP pre deti a žiakov hluchoslepých 

•VP pre žiakov s vývinovými poruchami učenia 

•VP pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti 

•VP pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím 

•VP pre žiakov s poruchami správania 
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Princípy štruktúrovaného učenia  
 
-intervencia prevádzaná metódou štruktúrovaného učenia stavia na odstraňovaní 
deficitov vychádzajúcich z diagnózy PAS a súčasne rozvíja silné stránky ľudí s PAS  
-vyžaduje sa individuálny prístup, štrukturalizácia priestoru a činností, vizuálna 
podpora a motivačné stimuly  
-základným pravidlom je nastavenie systému práce zľava doprava a zhora dole  
(vychádza z našich kultúrnych tradícií a je uplatňovaný vo všetkých oboroch ľudskej 
činnosti)  
-zvládanie tejto základnej rutiny umožňuje ľuďom s autizmom lepšie pochopiť 
pohyby vlastného tela, zvyšuje ich schopnosť porozumieť inštrukciám, uľahčuje 
organizáciu pracovných činností, zvýši schopnosť predvídateľnosti v čase a priestore 
a umožňuje im aktívne učenie sa novým zručnostiam. 
To všetko zvýši samostatnosť ľudí s autizmom, ich nezávislosť na okolí a dá im 
možnosť vlastnej voľby.  
 



Individualizácia  
 
-poznanie konkrétneho jedinca, individuálne riešenie jeho problémov, práca s 
jedincom v individuálnom vzťahu  
-nastavenie intervencií pre konkrétneho jedinca musí byť individuálne  
-nie len individuálna voľba metóda postupov, ale tiež individuálne volené úlohy, 
individuálne upravené prostredie a individuálne formy vizualizačných pomôcok, 
komunikácia a motivácia  
-u ľudí s PAS je potrebné mať na mysli individuálny prístup aj v najmenších 
detailoch (umiestnenie pracovného stola, veľkosť reálnych predmetov a 
predmetov na fotografiách, farebné zvýraznenie pri práci s úlohou, obľúbená 
lyžica pri nácviku jedenia či pohár pri nácviku pitia...  



Štruktúralizácia  
 
-členenie, prehľadnosť konkrétnej informácie či situácie  
-štruktúra a členenie zaručuje človeku istotu a nemennosť, ktorá mu umožňuje 
vykonávať každodenné činnosti s danou rutinou  
-rôzni ľudia zvládajú nové udalosti prichádzajúce do života rôznym spôsobom  
-“Kedy, kde, čo, ako dlho, ako, prečo?“  
-otázky, na ktoré si človek s PAS nedokáže odpovedať a tak sa často dostáva do 
stresu a zmätočného správania, ktorého dôsledkom môžu byť prejavy 
problémového správania  
-jednoznačne viditeľné usporiadanie prostredia, času a jednotlivých činností 
umožňuje jedincovi s PAS lepšie sa orientovať v čase a priestore a pružnejšie 
reagovať na zmeny  



 
 Štrukturované učenie  
 
- Metodika výchovy a vzdelávania ľudí s autizmom, vychádzajúca 
predovšetkým z TEACCH programu a Loovasovej intervenčnej terapie  
- Základom obidvoch prístupov sú behaviorálne a kognitívno-behaviorálne 
intervencie  
- Vývin dieťaťa je úzko spojený so vzájomnou interakciou medzi ním a rodičom  
- Zásadnou zmenou v prístupe k dieťaťu s vývinovým oneskorením je vývinový 
model , ktorý poskytne informácie o aktuálnej vývinovej úrovni dieťaťa s 
handicapom v rôznych oblastiach vývinu (sociálne správanie, komunikácia, 
motorika, imitácia apod.)  
- Ak má byť intervencia primeraná a zmysluplná, je dôležité stanoviť si reálne 
priority, ktoré zohľadňujú deficity vo vývine dieťaťa s PAS a súčasne nastavujú 
jej smer  
- K dosiahnutiu cieľov intervencie využívame ako prostriedok práve metodiku 
štrukturovaného učenia  
- Metodika ŠU v sebe zahŕňa rešpektovanie vývinovej úrovne, stanovenie 
priorít, nastavenie primeranej interakcie medzi rodičom resp. pedagógom, a 
dieťaťom  
Kódovaná úloha: štruktúrovaná úloha, ktorá je označená kódom  



Bežne používané pojmy v metodike štruktúrovaného učenia  
 
Denný režim: vizualizovaný sled jednotlivých činností v priebehu dňa, tvorený 
režimovými symbolmi (jednotlivé činnosti)  
forma znázornenia je daná vývinovou úrovňou konkrétneho jedinca  
Individuálny nácvik: nácvik nových zručností v individuálnom vzťahu 
dospelého s dieťaťom . 
 
 Miera pomoci: podpora, ktorú dieťaťu poskytujeme pri plnení úloh a 
činností  
-zásadný vplyv má na učenie nových zručností, na aplikáciu špecifických 
metód a postupov a na budovanie samostatnosti dieťaťa  
Pracovné správanie: taký typ správania, ktorý vyžaduje udržanie 
pracovného miesta, plnenie zadaných úloh na pracovnom mieste, 
rešpektovanie pokynov spojených s plnením úloh  
Pracovná schéma: sled jednotlivých zadaných úloh a činností v rámci určitej 
časovej jednotky  



Problémové správanie: Kultúrne nevhodné správanie takej miery, frekvencie a 
trvania, že je pravdepodobné, že je týmto správaním ohrozená fyzická 
bezpečnosť daného človeka alebo iných ľudí, lebo ide o správanie, ktoré 
pravdepodobne spôsobí výrazné obmedzenie alebo zákaz prístupu k bežnej 
spoločnosti.(Emerson,1995)  
 
Procesuálna schéma: vizualizovaný sled jednotlivých krokov danej činnosti . 
 Samostatná práca: dieťa samostatne plní úlohy vo viac či menej štruktúrovanom 
pracovnom prostredí  
-dospelý monitoruje prácu dieťaťa, do priebehu práce nezasahuje, dieťa od 
dospelého nedostáva žiadnu mieru podpory  
 
Štruktúrovaná úloha: jasne vizualizovaná štruktúra , ktorá pomáha dieťaťu 
orientovať sa a uľahčuje plnenie zadanej úlohy . 
 



Voľný čas: štruktúrovaný a neštruktúrovaný voľný čas  
 
- Štruktúrovaný VČ je čas trávený dopredu určenými podmienkami, je 
organizovaný a riadený dospelou osobou  
-činnosti vychádzajú zo záľub a záujmov dieťaťa  
 
-  Neštruktúrovaný VČ je doba odpočinku, relaxácie a prestávky medzi 
jednotlivými činnosťami (obľúbené aktivity dieťaťa z pohľadu dospelého 
často nezmysluplné)  
 



Štruktúra úloh a času 



Štruktúrované prostredie 

Čo je v zásuvke 

Kde sa postavím 

Kam si uložím školskú tašku 



Žiak, ktorý má problém upozorniť na seba prihlásením , dotýka sa svetla 
na svojej lavici  



Začiatky viet môžu pomôcť začať ústny prejav. Výber vhodných formulácií pre 
ústny prejav na hodine. 



Zoznam úloh ukazuje žiakovi, ktoré úlohy musia byť v daný deň splnené. Splnené 
úlohy si označuje, poradie si  môže voliť sám. 



Procesuálne schémy  

Obliekanie Hygiena - kúpanie 



Pravidlá: 
 
AK NEROZUMIEM                          NEHNEVÁM SA                                   PÝTAM SA UČITEĽKY 

Príklady vizualizácie konkrétnej činnosti , aktivity: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ZVONÍ                                            SEDÍM A PÍŠEM                                          ZAČÍNA HODINA 



Vizualizovaný denník 



Videomodeling – ukážka požadovanej činnosti 



Nácvik sociálnych zručností pomocou  obrázkového slovníka 





Nácvik sociálnej zručnosti pozdravu pomocou obrázkového slovníka 





Vysvetlenie osobnej zóny pomocou vizuálu 



Upokojujúca mapa denných aktivít ako jedna z 
foriem vizualizovaného štruktúrovaného plánu 
dňa pre dieťa s AS (autorkou je členka rodičovskej 
skupiny APLA - NAUTIS  Praha 





http://www.statpedu.sk/sk/ 
 
 
 
 

http://www.statpedu.sk/sk/


http://www.nucem.sk/sk/#7/dokumenty 
 
 
 

http://www.nucem.sk/sk/


https://www.cpppaplevice.sk/subory/Kompenpomocky_16062014.pdf 
 
 

https://www.cpppaplevice.sk/subory/Kompenpomocky_16062014.pdf


 
  
 
  Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          
 
           
 
           Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl 
 

 

 

 
 











Ďakujem za pozornosť 


