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MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE 

 
Žiaci so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením dlhodobo vykazujú horšie vzdelávacie výsledky 
ako intaktní žiaci1. Tento výsledok vrhá negatívne svetlo na schopnosť nášho vzdelávacieho systému 
implementovať princíp rovného prístupu ku kvalitným vzdelávacím príležitostiam všetkých detí. 
Jedným z nástrojov podpory pre žiakov zažívajúcich bariéry vo vzdelávaní je práca s prideleným 
pedagogickým asistentom (PA)2. Vzhľadom na kontinuálnu aktuálnosť tejto problematiky, Štátna 
školská inšpekcia realizovala tematickú inšpekciu mapujúcu situáciu PA so žiakmi so zdravotným 
znevýhodnením (ZZ). 

Kontrolované školy boli vybrané na základe prítomnosti PA bez ohľadu na podiel ZZ žiakov. Vo 
vybraných školách bola vysoká miera prítomnosti školského špeciálneho pedagóga oproti 
celonárodnému priemeru3. Napriek tomu platí, že aj tieto školy potvrdzujú nedostatočnú naplnenosť 
potrieb škôl vo vzťahu k PA pre žiakov so ZZ na základe odporúčaní poradenských centier. Medzi ďalšie 
hlavné zistenia patrí deklarovaná vysoká miera aktívnej spolupráce pedagogických asistentov s 
členmi pedagogického zboru a efektívna práca so žiakmi. Školy tiež vykazovali vysokú 
mieru  aktualizácie individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov so ZZ v spolupráci 
s poradenskými centrami.  

Náplň práce PA so žiakmi so ZZ má z titulu svojho charakteru a dlhodobého vplyvu na vzdelávacie 
výsledky žiakov vysoké nároky na špecifické kompetencie. Kontrola dokumentácie na školách 
potvrdila vysokú mieru splnených požiadaviek na legislatívne požadovanú kvalifikáciu. Rozhovory s PA 
však preukázali, že takmer pätina vníma ako jednu z prekážok pri výkone svojho povolania nízku mieru 
súčinnosti žiakov. Vnímanie špecifických bariér žiakov so ZZ ako prekážky pri výkone povolania 
odhaľuje medzery v celkovom chápaní úlohy PA pri vzdelávaní týchto žiakov.  

1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O KONTROLOVANÝCH ŠKOLÁCH 
Štátna školská inšpekcia vykonala inšpekciu v 41 základných školách (ZŠ) vo všetkých krajoch SR. 
Rozsah počtu PA bol v rozmedzí od 3 asistentov do 14 asistentov na jednotlivých školách4. 
Hodnotenými subjektmi boli plnoorganizované ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, 38 štátnych a 3 
cirkevné, 23 so sídlom v meste, 18 so sídlom na vidieku. Tematická inšpekcia sa uskutočnila formou 
dotazníkov zadávaných riaditeľom škôl, riadených rozhovorov s učiteľmi a pedagogickými asistentmi, 
pozorovaním priameho vyučovacieho procesu a kontrolou pedagogickej a ďalšej dokumentácie školy.  

Z celkového počtu 311 PA sa správa ďalej zameriava na 297 PA, ktorí pracujú so žiakmi so ZZ. Na základe 
odporúčaní poradenských zariadení naplnenosť potrieb škôl ohľadom PA pre žiakov so ZZ bola na 
úrovni 55 %5. Zo súčasného stavu PA bolo 65 % financovaných z európskych fondov a 29 % 
z normatívnych finančných prostriedkov6. Všetci PA financovaní z EÚ zdrojov boli zamestnaní na plný 
pracovný úväzok, z PA financovaných z normatívnych prostriedkov to bolo 70 %.  

                                                 
1 Detailnejšiemu spracovaniu vzdelávacích výsledkov žiakov s rôznymi druhmi znevýhodnenia sa venuje Revízia výdavkov pre 
ohrozené skupiny (2019). 
2 Ide o integrovaných žiakov v bežnom vzdelávacom prúde, ktorým poradenské centra diagnostikovali špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby (ŠVVP). Dobre fungujúce inkluzívne vzdelávacie systémy sa snažia o čo najvyšší podiel žiakov so ŠVVP 
v bežných školách s tzv. intaktnými žiakmi a nie ich vyčleňovanie do špeciálneho školstva (Revízia pre ohrozené skupiny, ÚHP).  
Pre ilustráciu uvádzame, že v roku 2021/2022 sa v bežnom prúde len v základných školách vzdelávalo 31 tis. žiakov so ZZ. 
Najpočetnejšou skupinou boli žiaci s vývinovými poruchami učenia (45 %), mentálnym postihom (11 %), narušenou 
komunikačnou schopnosťou (12 %) a autizmom (4 %) (CVTI). 
3 Podľa dát CVTI v školskom roku 2021/2022 špeciálneho pedagóga malo len 37 % škôl.  

 
4 V bežných ZŠ pracovalo v roku 2021/2022 5 774 PA (CVTI). Pri celkovom počte škôl 2070 na jednu školu pripadá v priemere 
2,8 PA, pričom tento údaj nereflektuje podiel ZZ žiakov na školách.  
5 Nie je upravené o FTE. 
6 Zvyšných 6 % bolo financovaných z nenormatívnych finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom. 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/ohrozene-skupiny/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/ohrozene-skupiny/
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Školy navštevovalo spolu 1 580 žiakov so ZZ, z toho na 1. stupni 455 žiakov so ZZ a na druhom stupni 
1 125 žiakov. Podiel žiakov so ZZ, ktorí pracovali na vyučovaní s PA, bol na prvom stupni 69 % a na 
druhom stupni 59 %. Rozloženie počtu žiakov so ZZ a podielu tých, ktorí pracujú s PA podľa 
jednotlivých ročníkov poukazuje na rozloženie poskytovania podpory žiakom so ZZ v súlade 
s predpokladom, že podpora je najdôležitejšia v nižších ročníkoch. Pričom dôraz sa kladie na 
vybudovanie si vlastnej stratégie učenia sa, rozvinutie kompenzačných mechanizmov a samostatnosti 
vo vzdelávacom procese. Postupné klesanie podpory vo vyšších ročníkoch v sledovaných školách môže 
čiastočne reflektovať tento proces.  

GRAF 1 Celkový počet žiakov so ZZ a z nich počet žiakov so ZZ, s ktorými pracoval PA na vyučovacej hodine v jednotlivých 
ročníkoch ZŠ 

 
 

Počet žiakov so ZZ, ktorí pracovali s PA z celkového počtu žiakov so ZZ podľa druhu zdravotného 
znevýhodnenia poukazoval na to, že PA poskytovali pomoc a podporu žiakom 1. stupňa najmä so 
zrakovým a sluchovým postihnutím, čo dokumentuje Graf 2. Na 2. stupni pomoc a podpora smerovali 
do vyššej miery pre žiakov s telesným postihnutím, pre žiakov s autizmom a inými pervazívnymi 
vývinovými poruchami. Vysoký počet žiakov s vývinovými poruchami učenia na 2. stupni zodpovedá 
diagnostike, ktorá sa najskôr udeje v 3. a 4. ročníku a v plnej miere sa tieto poruchy prejavia na 
2. stupni. 

  

59

90

147
161

257

230
218 218

202

49
58

110
99

164
149 143

116

92

0

50

100

150

200

250

300

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

celkový počet žiakov so ZZ z nich počet žiakov so ZZ, s ktorými pracuje PA na VH



6 

 

GRAF 2 Počet žiakov so ZZ (ľavá os) a podiel žiakov so ZZ pracujúcich s PA na vyučovaní (%, pravá os) podľa druhu ZZ na prvom 
a druhom stupni 

 

2  HLAVNÉ ZISTENIA  

 2.1  Zistenia z analýzy dokumentácie  
 
Predložená dokumentácia v sledovaných školách potvrdzuje, že PA vykonávali svoju činnosť v súlade 
s rozvrhom hodín a písomne vypracovanou náplňou práce. Pracovná náplň obsahovala popis činností 
rozdelenú na priamu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese (spolupráca s učiteľmi v triede; 
uľahčenie adaptácie žiaka na vzdelávacie prostredie; prekonávanie bariér a podpora na vyučovacej 
hodine, pomoc pri príprave a manipulácii s pomôckami; pomoc pri výkone pedagogického dozoru 
počas prestávok), prácu so žiakmi mimo vyučovania  (priame vedenie alebo pomoc pri voľnočasových 
činnostiach; súčinnosť pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí; spolupráca so školskými 
zariadeniami v čase mimo vyučovania), spoluprácu so zákonnými zástupcami (oboznámenie sa 
s rodinným prostredím žiakov so ZZ; pomoc pri organizovaní stretnutí s rodičmi v škole i mimo školy) 
a rozvíjanie profesijných spôsobilostí účasťou na vzdelávacích aktivitách organizovaných rôznymi 
inštitúciami.  

Pedagogickí asistenti financovaní z európskych štrukturálnych a investičných fondov o svojej činnosti 
pravidelne vypracovali a predkladali štvrťročné písomné správy riaditeľovi ZŠ. V troch hodnotených 
školách si PA vypracovali písomné správy, v jednej ZŠ viedli evidenciu týždennej pracovnej činnosti  
a v inej ZŠ mali zavedené zošity PA, v ktorých denne zapisovali svoju činnosť. 

Poradenské zariadenia vo svojich odporúčaniach uvádzali najčastejšie poskytovať asistenciu PA 
žiakom so ZZ na 1. stupni takmer na všetkých vyučovacích hodinách a na 2. stupni boli najčastejšie 
odporúčané vyučovacie hodiny slovenského jazyka a literatúry, matematiky, cudzieho jazyka, fyziky, 
biológie, dejepisu, geografie a chémie. Zároveň na vyučovacích hodinách boli odporúčané 
kompenzačné, špeciálne učebné pomôcky, upravené materiály a pracovné listy, na príprave ktorých sa 
podieľali aj PA, čo sa potvrdilo v rozhovoroch s vyučujúcimi. 

Všetci žiaci vzdelávaní formou školskej integrácie mali v hodnotených subjektoch vypracované 
aktuálne individuálne vzdelávacie programy (IVP), ktorých východiskom boli diagnostické vyšetrenia 
poradenských zariadení s výnimkou jednej školy, kedy žiaci s diagnostikovanými poruchami aktivity 
a pozornosti nemali do IVP zaradené odporúčania pre organizáciu vyučovania a špecifické postupy 
pre učiteľov pri ich vzdelávaní. V niektorých subjektoch sa vyskytli aj nedostatky v spracovaní IVP 
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z hľadiska obsahového zamerania, ako aj s absenciou oboznámenia zákonného zástupcu s jeho 
obsahom preukázateľným spôsobom. V jednej ZŠ absentovali úpravy obsahu vzdelávania 
v individuálnom vzdelávacom programe žiakov s mentálnym postihnutím. V jednej ZŠ zaradili žiačku 
do vzdelávacieho programu pre žiakov s MP v špeciálnej triede bez žiadosti zákonného zástupcu žiaka, 
informovaného súhlasu a bez odporúčania príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.  
 

Ďalšia dokumentácia žiakov so ZZ vzdelávaných formou začlenenia vykazovala nedostatky v úplnosti 
požadovaných dokladov. V dvoch školách nebola kompletná dokumentácia žiakov so ZZ, vydané 
rozhodnutie riaditeľkou školy bez žiadosti zákonného zástupcu, chýbalo aj rozhodnutie riaditeľky školy 
o oslobodení od vzdelávania sa vo vyučovacom predmete alebo jeho časti, vyplnenie tlačiva Návrh 
na vzdelávanie, podpísané informované súhlasy zákonných zástupcov, absencia písomnej žiadosti 
zákonných zástupcov o prijatie do špeciálnych tried alebo o zmenu formy vzdelávania. 
 

2.2  Zistenia z riadeného rozhovoru s PA  
 
Riadeného rozhovoru sa zúčastnilo 273 PA, čo predstavuje 92 % z celkového počtu PA 
pridelených žiakom so ZZ v kontrolovaných školách7. Takmer všetci PA (99 %) uviedli, že boli 
rovnocennými členmi pedagogického zboru. Na pracovných stretnutiach a poradách boli prítomní 
(99 %) a podľa svojich vyjadrení sa takmer všetci aktívne podieľali na diskusiách (97 %). Podľa 
vyjadrení PA v rozhovoroch, ich návrhy a spätnú väzbu k výchovno-vzdelávacím výsledkom žiakov so 
ZZ učitelia akceptovali (99 %), pričom ich spätnú väzbu bolo možné zapracovať do IVP (97 %). So 
školským špeciálnym pedagógom pracovalo 91 % PA, pričom len 7 % respondentov pracovalo na škole 
bez špeciálneho pedagóga8. 

Pri spolupráci so školským špeciálnym pedagógom bol PA informovaný hlavne o zdravotnom stave 
a špecifických potrebách žiaka so ZZ (86 %), o každom výchovno-vzdelávacom probléme žiaka/žiakov 
so ZZ, ktorý sa prejavoval v edukačnom procese (80 %), o obsahu IVP (76 %) a o používaní špeciálnych 
didaktických, kompenzačných pomôcok (75 %). Okrem školského špeciálneho pedagóga PA dostával 
potrebné informácie aj od triedneho učiteľa, výchovného poradcu prípadne vedenia školy. Metodickú 
podporu PA dostával najmä od školského špeciálneho pedagóga (68 %), od učiteľov (19 %), od 
riaditeľov prípadne iných členov vedenia školy (8 %) a v malej miere od výchovného poradcu (3 %). 
Takmer všetci PA spĺňali kvalifikačné požiadavky (96 %), čo sa potvrdilo kontrolou dokladov o vzdelaní,  
a 21 % malo špeciálno-pedagogickú spôsobilosť. Prevažná väčšina (88 %) uvádzala vzdelávanie 
v problematike žiakov so ZZ, pričom veľmi často odpovede obsahovali samoštúdium a vzdelávanie cez 
rôzne webináre.  

K otvorenej otázke ohľadom prekážok pri práci so žiakmi so ZZ sa vyjadrilo 190 PA (70 % oslovených). 
Polovica z nich uviedla, že nepociťujú prekážky vo výkone ich povolania. Medzi najčastejšie prekážky 
PA uvádzali neochotu spolupracovať zo strany žiakov vrátane odmietania PA (21 %), nesústredenosť, 
slabú disciplínu a výkyvy v správaní (7 %), nedostatočnú domácu prípravu, zabúdanie pomôcok (7 %) 
a častú absenciu (6 %). Spomenuté boli tiež problémy ohľadom hluku v triede, rýchlej únavy žiakov so 
ZZ, a priestorového vybavenia. 

K otvorenej otázke ohľadom prekážok v kontexte práce s učiteľmi sa vyjadrilo 161 PA (59 % 
oslovených), pričom 91 % z nich uviedlo, že nevnímajú žiadne prekážky v spolupráci s učiteľmi. Medzi 
odpoveďami s identifikovanými prekážkami sa spomínali problémy so vzájomnou koordináciou 
a vymieňaním informácií (napr. pri viacerých učiteľoch toho istého žiaka), ťažkosti pri začiatkoch 
uvedenia PA, zriedka aj odmietanie pomoci PA zo strany učiteľa a vzájomné vyrušovanie sa na hodine. 

                                                 
7 Dôvod neúčasti zvyšných PA bola vo väčšine prípadov práceneschopnosť alebo príliš krátka pracovná skúsenosť. 
8 Podľa dát CVTI v školskom roku 2021/2022 špeciálneho pedagóga malo len 37 % škôl.  
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Vyskytlo sa aj tvrdenie, že niektorí učitelia neboli ochotní akceptovať diagnózu žiaka so ZZ a výnimočne 
učitelia PA odmietali. 

K otvorenej otázke ohľadom prekážok v kontexte zákonných zástupcov žiakov so ZZ sa vyjadrilo 185 
PA (68 % oslovených). Žiadne prekážky nevnímalo 68  % PA z nich, 23 % vyjadrilo vnímanú neochotu 
spolupracovať a nezáujem o vzdelávacie výsledky žiakov zo strany zákonných zástupcov. V malej miere 
PA uviedli, že so zákonnými zástupcami nekomunikujú (2 %). 

2.3  Zistenia z priameho pozorovania v triede pri práci PA so žiakmi so ZZ 
 

Priame pozorovanie činnosti PA so žiakmi so ZZ bolo realizované na 550 vyučovacích hodinách 
v bežnej triede, z toho na 216 hodinách primárneho vzdelávania a na 334 vyučovacích hodinách 
nižšieho stredného vzdelávania. Na viac ako dvoch tretinách vyučovacích hodín (69,3 %) pracovali PA 
s konkrétnym žiakom so ZZ a na viac ako tretine (33,4 %) bola ich pomoc poskytovaná skupine žiakov.  

Takmer všetci PA (99,3 %) si boli vedomí svojho postavenia v triede a zvolenými postupmi potvrdzovali, 
že poznali žiakov, s ktorými pracovali, mali vedomosti o ich silných a slabých stránkach, ako aj o ich 
osobitostiach a štýloch učenia. Na prevažnej väčšine (98,2 %) pozorovaných hodín bola citeľná dôvera 
žiakov k PA a zároveň rešpektovanie medzi učiteľmi a PA, v niektorých fázach vyučovacích hodín sa 
riadili ich inštrukciami, v niektorých boli aktívni a prichádzali s vlastnou iniciatívou.  

Na vyučovacích hodinách pracovali PA so žiakmi so ZZ súbežne s vyučujúcim (85,8 %). V rámci tímovej 
práce prejavovali intaktní žiaci voči spolužiakom so ZZ toleranciu a bezproblémovo vzájomne 
komunikovali a spolupracovali. Prínos PA pri práci so žiakmi so ZZ sa v najvyššej miere prejavil vo 
vysvetľovaní a pomoci pochopiť zadanie úloh, v umožnení pracovať vlastným učebným a pracovným 
tempom, v overení správnosti riešenia pridelených úloh, v pomoci udržať pozornosť vo vyučovacom 
procese, v hľadaní spôsobu práce, ktorý je pre žiakov so ZZ najviac vyhovujúci, v podpore 
samostatnosti a zodpovednosti za výsledky učenia sa. Odporúčania zariadení poradenstva a prevencie 
boli v procese edukácie aplikované, integrovaní žiaci sa vzdelávali podľa IVP, mali poskytnutú pomoc 
PA a v prípade potreby mohli používať špeciálne učebné a kompenzačné pomôcky. PA svojou  
trpezlivosťou, taktným a priateľským prístupom k žiakom so ZZ vytvárali pozitívnu klímu na vyučovacej 
hodine. Na väčšine pozorovaných hodín absentovalo poskytnutie prestávok na oddych (napr. 
v relaxačnom kútiku v triede alebo v lavici).  

2.4  Zistenia z rozhovoru s vyučujúcim daného predmetu 
 
Riadený rozhovor sa uskutočnil so 476 učiteľmi po priamom pozorovaní činnosti PA so žiakmi so ZZ. 
Podľa vyjadrení vyučujúcich PA si bol vedomý svojich kompetencií a svojho postavenia v triede so 
žiakom alebo žiakmi so ZZ (94 %), poznal silné a slabé stránky žiaka alebo žiakov so  ZZ (91 %), 
rešpektoval názory a rozhodnutia učiteľa (95 %), bol aktívny (79 %) a prichádzal s vlastnou iniciatívou 
(56 %). Podiel PA, ktorí čakali na pokyny učiteľa bol 41 %. Len 1 % vyučujúcich vyjadrilo negatívny názor 
na PA (nespoľahlivý a nepripravuje sa na hodinu).  

Spolupráca učiteľa a PA bola podľa vyjadrení v rovine prípravy a tvorby vyučovacích hodín (45 %), 
podkladov (47 %), didaktických pomôcok (70 %), vyučovacieho materiálu (51 %). Podľa vyjadrení 
vyučujúcich 92 % PA uplatňoval individuálnu činnosť pri bežnej výučbe a zároveň pracoval súbežne 
s učiteľom, 39 % uplatňovalo skupinovú činnosť a považovalo spoluprácu za efektívnu. Konkrétne 
činnosti, ktoré PA vykonávali sú uvedené v grafe s podielom učiteľov, ktorí vyjadrili súhlasné stanovisko 
s jednotlivými tvrdeniami. Medzi inými odpoveďami sa vyskytovali vyjadrenia o pomoci pri odpise 
poznámok z tabule. K interakcii PA so žiakom sa 6 % učiteľov vyjadrilo, že PA plnil zadané úlohy za žiaka 
a 4 % napovedal správne riešenia. 

Graf 2 Podiel učiteľov vyjadrujúci súhlas s uvedenými činnosťami PA 
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S tvrdením, že PA na konci vyučovacej hodiny poskytne vyučujúcemu spätnú väzbu o napĺňaní cieľov 
vzdelávania a činnosti žiaka/žiakov so ZZ súhlasilo 92 % učiteľov. Spätnú väzbu si nevyžadovalo 7 % 
učiteľov. Učitelia vyjadrili súhlas s tvrdením, že atmosféra na vyučovacej hodine v prítomnosti PA bola 
pozitívna a priateľská (98 %) a tvorivá a dynamická (63 %). Iba 1 % učiteľov považovalo prítomnosť PA 
na hodine za negatívnu a rušivú. 

3   ODPORÚČANIA A PODNETY  
 

3.1   Odporúčania na úrovni škôl   
 podporiť vzájomnú spoluprácu vyučujúcich a PA s cieľom zosúladenia očakávaní a možností 

vzájomnej podpory s ohľadom na potreby žiakov; 
 zabezpečiť aktívnu účasť pedagogických asistentov v metodických združeniach a predmetových 

komisiách v školách, kde sú zriadené; 
 rešpektovať odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie pri vypracovaní IVP žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; 
 zamerať hospitačnú činnosť aj na kontrolu činností pedagogických asistentov so zameraním 

na vytváranie priestoru žiakom so zdravotným znevýhodnením na sebahodnotenie 
a hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti a zároveň na poskytovanie primeranej 
konštruktívnej spätnej väzby o ich učebnom výkone; 

 zamerať kontrolnú činnosť na vedenie komplexnej dokumentácie žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami; 
 

3.2   Odporúčania pre zriaďovateľov  
 zabezpečiť pre školy dostatočné finančné prostriedky na vytváranie pracovného miesta 

pedagogického asistenta a školského špeciálneho pedagóga; 
 zabezpečiť metodickú podporu pedagogickým a odborným zamestnancom ZŠ pri vzdelávaní 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; 
 

3.3   Odporúčania na úrovni systému  
 zabezpečiť koncepčné riešenie pre prideľovanie pedagogických asistentov na žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; 
 poskytovať školám metodické a učebné materiály (učebné texty, edukačné programy 

v elektronickej podobe, didaktické pomôcky) pedagogickým a odborným zamestnancom 
na skvalitnenie edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
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iné, uveďte

pomáha riešiť prípadné konflikty medzi ostatnými spolužiakmi

pomáha podporovať sebahodnotenie a hodnotenie výsledkov

diktuje poznámky alebo pomáha pri ich spracovaní z učebnice

pomáha pripravovať pomôcky, učebnice, zošity

napomáha aktivizovať záujem o zadávané úlohy a činnosti

overuje správnosť riešenia pridelených úloh

napomáha motivovať k činnosti

umožňuje pracovať vlastným učebným a pracovným tempom

pomáha pochopiť zadanie úloh, preberané učivo
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