
 
CHARAKTERISTIKA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠVV P 
 
 
INDIVIDUÁLNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú evidovaní ako in-

tegrovaní, sú vzdelávaní na základe odborných vyšetrení a odporučení poradenských za-
riadení, žiadostí zákonných zástupcov, podľa individuálnych vzdelávacích programov 
(IVP). Tieto sú vypracované v súlade so školským vzdelávacím programom a vychádzajú 
zo špecifických vzdelávacích potrieb žiakov jednotlivých znevýhodnení a intelektového 
nadania. Upravujú obsah, formy a podmienky ich vzdelávania. Na vypracovaní IVP sa po-
dieľajú: školskí špeciálni pedagógovia, vyučujúci príslušných predmetov, triedni učitelia, 
zástupcovia poradenských zariadení. IVP schvaľuje riaditeľka školy. Podľa neho sa s die-
ťaťom v priebehu školského roka pracuje a venuje sa mu i individuálna špeciálno-
pedagogická starostlivosť.  

Podmienkou prijatia žiaka do špeciálnej triedy alebo na školskú integráciu je špe-
ciálnopedagogická diagnostika, v prípade potreby aj psychologická diagnostika vykonaná 
v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, odborná lekárska dia-
gnostika (onkológ, neurológ, psychiater, internista a iné) a písomná žiadosť rodiča alebo 
zákonného zástupcu. O prijatí žiaka so ŠVVP rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej 
žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.  

Asistent učiteľa pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov so ŠVVP, 
ak si to vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho 
postihnutia. 
 
 

OBLASTI SPOLUPRÁCE  
 

AKTÍVNA SPOLUPRÁCA ŠKOLY S ODBORNÝMI ZARIADENIAMI 
• Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre  
• Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Nitre  
• odborní lekári ( pediatri, neurológovia, ortopédi, rehabilitační lekári) 
• Súkromná ŠPP pre deti s vývinovými poruchami učenia a reči, Nitra 
• súkromné detské integračné centrum Efeta, Nitra 

 
SPOLUPRÁCA S RODIČMI A PORADENSKÉ SLUŽBY 

• pravidelné konzultácie s rodičmi, (aktívna spolupráca aj pri zabezpečovaní mimovy-
učovacích aktivít) 

• poradenstvo triednym učiteľom a vyučujúcim jednotlivých vzdelávacích predmetov. 
 
 
PERSONÁLNE ZABEZPE ČENIE 
 
Personálne zabezpečenie realizujú, vedúci pedagogickí zamestnanci, školskí špeciálni 
pedagógovia,  pedagogickí zamestnanci, asistenti učiteľa. 
 
 
FORMY VYUČOVANIA 
 
Individuálne - v špeciálnej učebni so školským špeciálnym pedagógom 
Kooperatívne – v triede s ostatnými spolužiakmi a so špeciálnym pedagógom alebo asis-
tentom učiteľa 


