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Cieľom tematickej inšpekcie bolo zistiť stav a úroveň uplatňovania princípu rovného prístupu 
k vzdelávaniu pri prijímaní žiakov do špeciálnej základnej školy (ŠZŠ). Predmetná školská inšpekcia 
sledovala cieľ prostredníctvom dotazníkov zadávaných riaditeľom škôl, rozhovorov s vedúcimi 
pedagogickými zamestnancami a kontrolou pedagogickej a ďalšej dokumentácie školy. 

1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O KONTROLOVANÝCH ŠKOLÁCH 

Štátna školská inšpekcia vykonala 17 tematických inšpekcií v 6 krajoch Slovenskej republiky (okrem 
Prešovského a Košického kraja). Kontrolovanými subjektmi boli plnoorganizované štátne ŠZŠ so sídlom 
v meste, 15 s vyučovacím jazykom slovenským, 1 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 
s vyučovacím jazykom maďarským (Tabuľka 1). Uvedené subjekty mali 6 elokovaných pracovísk. V ŠZŠ 
sa vzdelávalo spolu 1 121 žiakov (z nich 15,3 % žiakov marginalizovanej rómskej komunity) v 168 

triedach.  

TABUĽKA 1 Základné údaje o kontrolovaných školách 

Počet kontrolovaných škôl  17 

Vyučovací jazyk škôl  

slovenský  15 

slovenský – maďarský  1 

maďarský 1 

Zriaďovateľ  štátne školy  17 

Sídlo mesto 17 

Inšpekčná činnosť bola zameraná na 459 žiakov vzdelávaných v prípravnom až 4. ročníku, so zvýšenou 
pozornosťou na žiakov z marginalizovanej rómskej komunity (MRK), ktorí tvorili 12,4 % z celkového 
počtu žiakov (Tabuľka 2). 

TABUĽKA 2 Počet žiakov podľa vzdelávacích programov a špecifík 

Špecifiká žiakov Počet žiakov 

Vzdelávaní podľa variantu A 203 

Vzdelávaní podľa variantu B 89 

Vzdelávaní podľa variantu C 93 

Nezaradení do vzdelávacích variantov 74 

Počet žiakov spolu 459 

z toho viacnásobne postihnutí 265 

z toho vzdelávaní podľa IVP 158 

z toho pochádzajúci z MRK 57 

Školský klub detí navštevovalo 174 žiakov, z toho 10 žiakov (5,7 %) z MRK. Povinnú školskú dochádzku 
plnilo mimo územia Slovenskej republiky (SR) 5 žiakov, z toho 1 žiak z MRK. Výchovu a vzdelávanie 
zabezpečovalo v kontrolovaných školách 301 pedagogických zamestnancov, z toho 188 učiteľov, 
44 vychovávateľov, 69 pedagogických asistentov. Na celý úväzok zamestnávali 181 učiteľov, 
66 pedagogických asistentov a 41 vychovávateľov, na čiastočný úväzok 7 učiteľov, 3 pedagogických 
asistentov a 3 vychovávateľov. Odborných zamestnancov bolo 9 (väčšinou školský psychológ). 
Riaditelia kontrolovaných subjektov nepociťujú nedostatok pedagogických a odborných 
zamestnancov, iba riaditelia 31 subjektov uviedli v informačnom dotazníku, že na skvalitnenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu by požadovali navýšenie 16 pedagogických asistentov, z dôvodu 
nárastu závažnejších diagnóz v ich školách. Školy, ktoré vzdelávali žiakov z MRK, nezamestnávali 
pedagogických zamestnancov ovládajúcich rómsky jazyk v písomnej ani v ústnej forme, prípadne tých, 

                                                 
1 ŠZŠ ako organizačná zložka SŠ, Beethovenova 27, Trnava – 7 PA; ŠZŠ – Speciális Alapiskola, Šafárikova 38, Galanta – 7 PA; 
ŠZŠ s VJM – Speciális Alapiskola, Ádorská 5 400, Dunajská Streda – 4 PA 
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ktorí by ovládali dialekt miestnej komunity na komunikačnej úrovni. Vzhľadom na počet žiakov z MRK 
(12,4 %) v daných školách je potrebné, aby v školách zamestnávali pedagogických zamestnancov 
ovládajúcich rómsky jazyk v písomnej i v ústnej forme, prípadne tých, ktorí by ovládali dialekt miestnej 
komunity na komunikačnej úrovni. 

2 HLAVNÉ ZISTENIA  
2.1  Prijímanie žiakov do školy  

Do ŠZŠ prijímali žiakov prevažne na základe stanoveného zdravotného znevýhodnenia (ZZ) 
po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb 
(ŠVVP) vykonaných zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Riaditelia škôl rozhodli o prijatí 
žiaka na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, písomného vyjadrenia školského zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie k forme vzdelávania a informovaného súhlasu zákonných 
zástupcov o špecifikách výchovy a vzdelávania v ŠZŠ a o možnostiach ďalšieho vzdelávania po jej 
absolvovaní.  

Súčasťou dokumentácie prijatých žiakov boli rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí, vypracované Návrhy 
na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP v MŠ, ZŠ, v SŠ a v špeciálnej škole, diagnostické správy 
z psychologického a špeciálnopedagogického vyšetrenia, správy z odborných lekárskych vyšetrení.  

Kontrolou pedagogickej dokumentácie sa zistilo, že 47,1 % riaditeľov škôl vydalo na základe vyjadrenia 
všeobecného lekára  pre deti a dorast a písomnej žiadosti zákonného zástupcu 64 žiakom, z nich dvom 
žiakom z MRK rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať do školy a v rámci rozhodovania 
o prijatí žiakov do ŠZŠ vydali všetkým žiakom 1. stupňa rozhodnutia o prijatí. Nedostatky sa vyskytovali 
vo viac ako tretine monitorovaných ŠZŠ2, ktoré niektorým žiakom vydali rozhodnutie o prijatí bez 
písomnej žiadosti zákonného zástupcu, diagnostického psychologického vyšetrenia v zariadení 
výchovného poradenstva a prevencie alebo na základe nejednoznačných záverov. V dokumentácii sa 
vyskytli aj iné nedostatky. V poznámkach triednych výkazov niektorí žiaci nemali uvedené zdravotné 
znevýhodnenie a vzdelávací variant, podľa ktorého sa vzdelávali. V Návrhu na vzdelávanie mali niektorí 
žiaci3 vyplnený aj Záznam o prehodnotení návrhu na zmenu formy vzdelávania žiaka, pričom títo žiaci 
nemenili formu vzdelávania a naopak, tí žiaci4, ktorí mali zmenu formy vzdelávania nemali tlačivo 
vyplnené. V dokumentácii niektorých žiakov5 absentovali informované súhlasy zákonných zástupcov 
s poučením o všetkých možnostiach vzdelávania ich detí a preukázateľným vyznačením ich súhlasného 
alebo nesúhlasného stanoviska k forme vzdelávania. Ojedinele chýbali aj správy zo špeciálno-
pedagogického vyšetrenia, diagnostického psychologického vyšetrenia. Psychologické správy 
neuvádzali použité diagnostické metódy, závery vykazovali nejednoznačnosť v preukázaní mentálneho 
postihnutia. Na základe zistení odborníčky z praxe odporučili vykonať rediagnostické vyšetrenie 
28 žiakom za účelom zhodnotiť ich správne zaradenie do ŠZŠ v zariadení poradenstva a prevencie.  

2.2  Obsah vzdelávania  

Školské vzdelávacie programy (ŠkVP) vo všetkých kontrolovaných ŠZŠ vychádzali zo vzdelávacieho 
programu (VP) pre žiakov s ľahkým, stredným, ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 
postihnutia, pre žiakov s telesným postihnutím v kombinácií s mentálnym postihnutím, pre žiakov 
s viacnásobným postihnutím a pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 
poruchami pre primárne vzdelávanie. Vypracovali ich v súlade s požiadavkami školského zákona 

                                                 
2 Spojená škola internátna, Svrčia 6, Bratislava; ŠZŠ – Speciális Alapiskola, Šafárikova 38, Galanta; ŠZŠ s VJM – Speciális 
Alapiskola, Ádorská 5 400, Dunajská Streda; SŠI, Československej armády 183/1 Kremnica; SŠ, Športovcov 1461/17, Púchov, 
organizačná zložka ŠZŠ, Športovcov 1461/17, Púchov; SŠI, F. Rákocziho II. 1, Šahy 
3 SŠ, Dúbravská cesta 1, Bratislava 
4 SŠI, F. Rákocziho II. 1, Šahy 
5 Spojená škola internátna, Svrčia 6, Bratislava; SŠI, Hrdličkova 17, Bratislava; SŠ, Športovcov 1461/17, Púchov, organizačná 
zložka ŠZŠ, Športovcov 1461/17, Púchov; SŠI, F. Rákocziho II. 1, Šahy 
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a rozpracovali na podmienky škôl. Stanovené strategické, špecifické a vlastné ciele výchovy 
a vzdelávania nadväzovali na zameranie školy, ojedinele nekorešpondovali s reálnymi priestorovými 
podmienkami školy6 (absencia cvičnej kuchynky, dielne). Školy, ktoré vzdelávali žiakov z MRK7 
s pervazívnymi vývinovými poruchami8, nevenovali náležitú pozornosť rozpracovaniu špecifík 
a podmienok ich vzdelávania.  

Učebné plány hodnotených škôl vychádzali z rámcových učebných plánov uvedených vo VP. Školy mali 
k učebným plánom vypracované poznámky, ktoré obsahovali podrobnosti organizácie vyučovania 
vzhľadom na osobitosti žiakov, okrem ŠZŠ9, ktoré neboli vypracované na konkrétne podmienky školy. 
Disponibilné hodiny vo väčšine ŠZŠ využívali na posilnenie hodinovej dotácie existujúcich vyučovacích 
predmetov podľa variantov a ročníkov. Súčasťou ŠkVP boli prehľadne rozpracované učebné osnovy 
jednotlivých predmetov s uvedením tém, časovej dotácie, medzipredmetových vzťahov a učebných 
pomôcok, s výnimkou školy10, kde sa vyskytli nedostatky v rozsahu a obsahu ich spracovania. 
ŠkVP prerokovali v pedagogickej rade a rade školy vo všetkých kontrolovaných subjektoch a oznam 
o ich umiestnení zverejnili na verejne dostupnom mieste pri vstupe do budov škôl, u riaditeľov škôl, 
prípadne na webovom sídle školy, okrem jednej školy11.  

Žiaci, ktorí sa nevzdelávali podľa VP, mali vypracované IVP, ktoré rešpektovali odporúčania 
z diagnostických správ zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Reflektovali osobitosti ich 
vzdelávania, deklarované podmienky a postupy edukácie žiakov podľa IVP boli predpokladom 
k rešpektovaniu špecifík zdravotného znevýhodnenia. Stanovený obsah učiva v IVP bol premyslene 
vypracovaný, reálny, v súlade s možnosťami a predpokladmi žiakov. Podľa IVP školy vzdelávali 34,4 % 
žiakov.  

2.3  Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na pedagogických a odborných zamestnancov 

Väčšina riaditeľov kontrolovaných subjektov a ich zástupcov spĺňali zákonom stanovené kvalifikačné 
požiadavky na výkon riadiacej funkcie, s výnimkou jednej školy12, v ďalších ŠZŠ13 boli aktuálne 
zástupcovia riaditeľky školy prihlásení na funkčné vzdelávanie, v inej škole14 aktuálne zástupkyňa 
riaditeľky školy navštevovala funkčné vzdelávanie s predpokladaným termínom ukončenia december 
2022 a jeden zástupca riaditeľky školy15 nemal splnenú podmienku na výkon činnosti vedúceho 
pedagogického zamestnanca. Väčšina pedagogických zamestnancov spĺňala zákonom stanovené 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na vyučovanie v ŠZŠ, jedna16 učiteľka si 
aktuálne dopĺňala osobitné kvalifikačné predpoklady štúdiom na PF KU v Ružomberku, jedna učiteľka17  
bez doplnenia špeciálno-pedagogickej spôsobilosti a 10 učiteľov v dvoch subjektoch18 nespĺňalo 
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v ŠZŠ. 
Jedna učiteľka19 nemala k dispozícii doklad o nostrifikácii diplomu na uznanie ukončeného vzdelania 
zo zahraničia, nepožiadala o nostrifikáciu dokladov MŠVVaŠ SR. Vzdelávanie pedagogických 

                                                 
6 ŠZŠ – Speciális Alapiskola, Šafárikova 38, Galanta; ŠZŠ s VJM – Speciális Alapiskola, Ádorská 5 400, Dunajská Streda 
7 ŠZŠ – Speciális Alapiskola, Šafárikova 38, Galanta; Spojená škola internátna Svrčia 6, Bratislava; SŠI, Hrdličkova 17, 
Bratislava 
8 ŠZŠ ako organizačná zložka SŠ, Beethovenova 27, Trnava 
9 Spojená škola internátna Svrčia 6, Bratislava; Spojená škola, organizačná zložka Špeciálna základná škola pre žiakov 
s telesným postihnutím, Školská 5, Nová Baňa; SŠI, Československej armády 183/1 Kremnica 
10 SŠI, F. Rákocziho II. 1, Šahy 
11 SŠI, Československej armády 183/1 Kremnica 
12 ŠZŠ s MŠ internátnou, Kúpeľná 97, Liptovský Ján – riaditeľka školy nespĺňala kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej 
činnosti a jej zástupca neukončil funkčné vzdelávanie 
13 SŠI, Hrdličkova 17, Bratislava; SŠ, Športovcov 1461/17, Púchov; ŠZŠ ako organizačná zložka SŠ, Školská 5, Nová Baňa 
14 Spojená škola internátna, Úzka 2, Prievidza, organizačná zložka Špeciálna základná škola internátna, Úzka 2, Prievidza 
15 Spojená škola internátna, Svrčia 6, Bratislava 
16 ŠZŠ pre žiakov so SP internátna ako organizačná zložka SŠI, Československej armády 1, Kremnica 
17 ŠZŠ s VJM – Speciális Alapiskola, Ádorská 5 400, Dunajská Streda 
18 SŠI, F. Rákocziho II. 1, Šahy – 3 učitelia; ŠZŠ s MŠ internátnou, Kúpeľná 97, Liptovský Ján – 7 učitelia 
19 SŠI, F. Rákocziho II. 1, Šahy 
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zamestnancov sa vo všetkých kontrolovaných školách realizovalo v zhode s  predloženým plánom 
profesijného rozvoja pre daný školský rok, s výnimkou jednej školy20, kde riaditeľka vydala plán bez 
súhlasu zástupcov zamestnancov a bez schválenia zriaďovateľom. Z predložených plánov ostatných 
škôl vyplynulo, že svoju odbornosť si väčšina pedagogických zamestnancov zvyšovala prihlasovaním sa 
na aktualizačné vzdelávanie, webináre a semináre. Odborné kompetencie si zamestnanci dopĺňali aj 
samoštúdiom a internými vzdelávacími aktivitami. V osobných dokumentáciách pedagogických 
zamestnancov sa nachádzali certifikáty o ukončení početných inovačných, aktualizačných 
a špecializovaných vzdelávaní a kurzov. Riaditelia všetkých škôl podporovali zvyšovanie odbornosti 
svojich pedagogických zamestnancov.  

2.4  Podmienky vzdelávania 

Riaditelia kontrolovaných subjektov vydali školský poriadok, ktorého obsah spĺňal náležitosti 
príslušného ustanovenia školského zákona, okrem ŠZŠ21, ktorým v školskom poriadku chýbali 
podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov, ich ochrany pred sociálno-
patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím. Riaditelia škôl školský poriadok 
prerokovali v pedagogickej rade školy a s orgánmi školskej samosprávy, zverejnené boli v triedach, 
v zborovni školy, na chodbe, vo vstupe do budovy aj na webových sídlach škôl. 

Väčšina kontrolovaných subjektov mala vytvorené priestorové podmienky vhodné na realizáciu 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Dva subjekty22 sídlili v prenajatých budovách a jeden subjekt23 
v staršej historickej budove. Súčasťou piatich škôl24 boli internáty. Vonkajší areál v dvoch ŠZŠ25 
s betónovou plochou neposkytoval možnosti športového vyžitia a voľnočasových aktivít, neumožňoval 
plnohodnotnú realizáciu niektorých atletických disciplín, školy nedisponovali školským pozemkom 
alebo priestorom na zriadenie menšieho záhonu na pestovanie zeleniny, okrasných rastlín, preto 
pestovateľské práce realizovali iba formou starostlivosti o rastliny v črepníkoch. V jednej škole26 nebola 
zriadená školská dielňa, čo neumožnilo žiakov v plnom rozsahu rozvíjať pracovné návyky a motorické 
zručnosti. Vstupné priestory kontrolovaných subjektov mali vyzdobené prácami žiakov a nástenkami 
s informáciami pre zákonných zástupcov a žiakov. Väčšina subjektov disponovala okrem tried aj 
špeciálnymi učebňami na vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného vyučovania (školská kuchynka, 
školské dielne), odbornými učebňami, multisenzorickými miestnosťami, školskými knižnicami, 
počítačovými učebňami s pripojením na internet. Klasické triedy boli zariadené účelným a moderným 
školským nábytkom, niektoré aj výškovo nastaviteľným školským nábytkom, učebnými pomôckami, 
informačno-komunikačnými technológiami (interaktívne tabule, dataprojektor, iPady) a rôznymi 
kompenzačnými pomôckami v závislosti od špecifických potrieb žiakov v triede. Nachádzali sa v nich aj 
oddychové zóny (relaxačný priestor s kobercom, relaxačnými vakmi a fit loptami). V triedach pre ťažko 
a viacnásobne postihnutých žiakov používali špeciálne lavice – tvarovo prispôsobené, výškovo 
nastaviteľné, k dispozícii bol relaxačný kútik vybavený aj množstvom rehabilitačných pomôcok 
(polohovacie vaky, závesné relaxačné hojdačky, špeciálne polohovacie stoličky a kreslá), prístrojmi 
na polohovanie, zdvíhanie a presun žiakov s obmedzeným pohybom (vozíky, zdviháky). Pre žiakov 
s poruchami autistického spektra vytvorili štruktúrované prostredie tried s účelne rozmiestneným 
nábytkom pre spoločnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach, ale aj s pracovnými kútikmi určenými pre 

                                                 
20 ŠZŠ pre žiakov so SP internátna ako organizačná zložka SŠI, Československej armády 1, Kremnica 
21 Spojená škola internátna, Svrčia 6, Bratislava; SŠI, F. Rákocziho II. 1, Šahy; ŠZŠ pre žiakov s TP, Pionierska 850/13, Detva; 
ŠZŠ ako organiz. zložka SŠ, Školská 5, Nová Baňa 
22 ŠZŠ pre žiakov s TP, Pionierska 850/13, Detva; ŠZŠ s VJM – Speciális Alapiskola, Ádorská 5 400, Dunajská Streda 
23 SŠI, F. Rákocziho II. 1, Šahy 
24 Spojená škola internátna, Svrčia 6, Bratislava; SŠI, Hrdličkova 17, Bratislava; ŠZŠ pre žiakov s TP, Pionierska 850/13, Detva; 
ŠZŠ pre žiakov so SP internátna ako organizačná zložka SŠI, Československej armády 1, Kremnica; Spojená škola internátna, 
Úzka 2, Prievidza, organizačná zložka Špeciálna základná škola internátna, Úzka 2, Prievidza; ŠZŠ s MŠ internátnou, Kúpeľná 
97, Liptovský Ján 
25SŠI, F. Rákocziho II. 1, Šahy; ŠZŠ s VJM – Speciális Alapiskola, Ádorská 5 400, Dunajská Streda 
26 SŠI, F. Rákocziho II. 1, Šahy 
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individuálnu prácu. Moderne zariadené boli aj relaxačné a terapeutické miestnosti Snoezelen. 
Väčšinou všetky (94,1 %)  školy mali vybudovanú bezbariérovú úpravu pri vstupe do budovy školy 
nájazdovými rampami. V štyroch subjektoch mali k dispozícii výťah (23,5 %) a v deviatich školách 
vybudovali aj sociálne zariadenia (52,9 %) pre telesne postihnutých žiakov. 
Všetci žiaci mali zabezpečené rovnaké možnosti na využívanie interiérových a exteriérových priestorov 
školy, k priestorovému odčleňovaniu žiakov z MRK nedochádzalo.  

Telocvične nemali k dispozícii žiaci 9 ŠZŠ (52,9 %). Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy využívali 
v závislosti od podmienok školy herňu, relaxačnú miestnosť, triedy, resp. chodby školy, vonkajší areál 
školy, školské ihrisko, prípadne si prenajímali telocvične a športoviská mesta, obcí.  

Školskú jedáleň nemali zriadenú v 2 kontrolovaných subjektoch (11,2 %), žiaci mali stravu zabezpečenú 
v susedných školách a v 5 školách (29,4 %) bola strava zabezpečená vo výdajnej školskej jedálni. 

Riaditelia škôl potvrdili dostatok učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre vzdelávacie 
varianty A, B, pričom nedostatok učebných textov a pomôcok pre žiakov vzdelávaných vo variante C 
a pre žiakov s autizmom riešili svojpomocne, zabezpečili ich z rôznych zdrojov. Dopĺňanie nových 
učebných pomôcok súviselo s finančnými možnosťami škôl. 

Záujmové útvary zriadili v 82,4 % kontrolovaných škôl. Do ich činnosti zapojili  42,9 % žiakov, z nich 
4,8 % žiakov z MRK. V troch školách27 nemali zriadené záujmové útvary, čo riaditeľky škôl zdôvodnili 
nepriaznivou epidemickou situáciou v danom školskom roku. 

Väčšina škôl mala zriadené školské kluby detí, navštevovalo ich 174 žiakov, z nich 10 žiakov (5,7 %) 
z MRK. Iba trom  žiakom v hmotnej núdzi riaditelia škôl pristúpili k zníženiu alebo odpusteniu príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť.  

Všetci žiaci mali príležitosť zapojiť sa do prezentácie školy na rôznych kultúrnych a športových 
podujatiach, čím si posilňovali svoje sebavedomie, rozvíjali kreativitu, manuálne zručnosti 
a schopnosti, o čom svedčili vystavené výtvarné práce a športové ocenenia v interiéri škôl. Riaditelia 
škôl uviedli, že aktívne zapájali zákonných zástupcov žiakov do školských, mimoškolských kultúrnych 
a športových aktivít. Z celkového počtu kontrolovaných ŠZŠ vzdelávalo žiakov z MRK iba deväť škôl. 
Riaditelia škôl hodnotili komunikáciu s niektorými zákonnými zástupcami žiakov z MRK ako 
problematickú v oblasti vytvorenia systematického kontaktu a riadenej dochádzky žiakov do školy, 
s minimálnou účasťou na triednych aktívoch. Záujem niektorých zákonných zástupcov o výchovno-
vzdelávacie výsledky svojich detí bol nízky, v prevahe bola voľba individuálnej formy konzultácie. 
V prípade problémov výchovného charakteru sa do školy dostavili, až keď im doručili predvolanie. 
Nepravidelnú školskú dochádzku vedenie školy riešilo v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny, pri vysokom počte hodín aj polícia.  

Výchovné poradenstvo pre žiakov a zákonných zástupcov poskytli vo všetkých kontrolovaných 
školách. Funkciu výchovného poradcu v 15 subjektoch (88,2 %) vykonával pedagogický zamestnanec 
(učiteľ) a v dvoch subjektoch (11,8 %) odborný zamestnanec (školský psychológ). Výchovní poradcovia 
zabezpečovali výchovné poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania formou informačných, 
koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností a kariérové poradenstvo pre 
žiakov a zákonných zástupcov poskytovali v 10 subjektoch (58,8 %). Zamerané bolo na poradenstvo pri 
profesijnej orientácii žiakov, zabezpečovali proces ukončovania vzdelávania v ŠZŠ a pokračovanie 
vzdelávania v odbornom učilišti alebo praktickej škole. Riešili problémy žiakov so správaním, školskou 
dochádzkou a nedostatočnou prípravou na vyučovanie. Zákonných zástupcov žiakov predvolávali 
na individuálne pohovory najmä z dôvodu problémového správania a záškoláctva. Vážne problémy 
riešili v spolupráci s odbornými zamestnancami zariadení výchovného poradenstva a prevencie, 
s policajným zborom, s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálnou kuratelou a odborom 
právnej pomoci deťom. Riaditelia 64,7 % škôl uviedli, že poradenské zariadenie je súčasťou ich školy, 

                                                 
27 SŠI, F. Rákocziho II. 1, Šahy; Spojená škola internátna Svrčia 6, Bratislava; ŠZŠ – Speciális Alapiskola, Šafárikova 38, Galanta 
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ktoré poskytuje a zabezpečuje žiakom odborné služby. Ostatné školy zabezpečujú žiakom odborné 
služby prostredníctvom iných poradenských zariadení. 

2.5   Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov   

Štátna školská inšpekcia upozornila jedného zriaďovateľa ŠZŠ28 na nedostatky zistené pri školskej 
inšpekcii. Nedostatky súviseli s kvalifikáciou riaditeľky školy, ktorá nespĺňala kvalifikačné predpoklady 
na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v špeciálnej základnej škole tým, že 
nezískala vzdelanie v študijnom programe zameranom na špeciálnu pedagogiku v študijnom odbore 
učiteľstvo a pedagogické vedy alebo absolvovaním kvalifikačného vzdelávania. 

3   ZÁVERY  

Prijímanie žiakov do ŠZŠ sa realizovalo vo väčšine subjektov v súlade s právnymi predpismi na základe 
diagnostikovaného MP po odborných vyšetreniach v zariadeniach výchovného poradenstva 
a prevencie, no zároveň sa vyskytli aj prípady, keď niektorým žiakom chýbali písomné 
žiadosti,  informované súhlasy zákonného zástupcu s poučením o všetkých možnostiach vzdelávania 
jeho dieťaťa, vydané rozhodnutia o oslobodení od povinnosti dochádzať do školy bez písomnej žiadosti 
zákonného zástupcu, správy z psychologického vyšetrenia v zariadení výchovného poradenstva 
a prevencie alebo jednoznačné závery v diagnostických správach. Vzhľadom na uvedené skutočnosti 
Štátna školská inšpekcia nariadila 28 žiakom rediagnostické psychologické vyšetrenie. 

Obsah vzdelávania zadefinovaný v ŠkVP bol vo väčšine škôl v súlade s požiadavkami školského zákona, 
s cieľmi výchovy a vzdelávania, ktoré zodpovedali zameraniu škôl. Obsahovali osobitosti, podmienky 
výchovy a vzdelávania žiakov s MP, avšak niektoré školy nevenovali pozornosť rozpracovaniu špecifík 
a podmienok vzdelávania žiakov z MRK a s pervazívnymi vývinovými poruchami aj napriek tomu, že ich 
v škole vzdelávali. Učebné plány väčšiny kontrolovaných škôl vychádzali z rámcových učebných plánov 
uvedených vo VP. Školy mali k učebným plánom vypracované poznámky, ktoré obsahovali podrobnosti 
organizácie vyučovania vzhľadom na osobitosti žiakov. Žiaci, ktorí sa nevzdelávali podľa VP, mali 
vypracované IVP.  

Kvalifikačné požiadavky na výkon riadiacej funkcie nespĺňala jedna riaditeľka školy,  6 zástupcov 
riaditeľa škôl a 12 učiteľov nespĺňalo zákonom stanovené kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky na vyučovanie v ŠZŠ, pričom jedna učiteľka nemala k dispozícii doklad 
o nostrifikácii diplomu na uznanie ukončeného vzdelania zo zahraničia.  

Priestorové a materiálno-technické podmienky ŠZŠ boli na rôznej úrovni. Telocvičňu nemalo 
k dispozícii 52,9 % subjektov, a preto využívali herňu, relaxačnú miestnosť, triedy, resp. chodby školy, 
vonkajší areál školy, školské ihrisko, prípadne si prenajímali telocvične a športoviská mesta, obcí. 
Školskú jedáleň nemali zriadenú v 11,2 % kontrolovaných subjektov, žiaci mali stravu zabezpečenú 
v susedných školách a v 29,4 % škôl bola strava zabezpečená vo výdajnej školskej jedálni. Nedostatok 
učebných textov a pomôcok potvrdila väčšina riaditeľov kontrolovaných škôl iba pre žiakov 
vzdelávaných vo variante C a pre žiakov s autizmom. Činnosť v záujmových útvaroch nebola v 17,6 % 
škôl, z dôvodu nepriaznivej epidemickej situácie v danom školskom roku. Väčšina škôl mala zriadené 
ŠKD, navštevovalo ich 37,9 % žiakov, z nich 5,7 % žiakov z MRK. Iba trom  žiakom v hmotnej núdzi 
riaditelia škôl pristúpili k zníženiu alebo odpusteniu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
za starostlivosť. Výchovné poradenstvo bolo zabezpečené vo všetkých školách a kariérové 
poradenstvo zabezpečili riaditelia v 58,8 % kontrolovaných subjektov. 

 

 

                                                 
28 ŠZŠ s MŠ internátnou, Kúpeľná 97, Liptovský Ján 
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4   ODPORÚČANIA A PODNETY  
4.1   Odporúčania na úrovni škôl   

 Prijímať žiakov do ŠZŠ až po písomnom vyjadrení a jednoznačnom stanovení diagnózy mentálne 
postihnutie príslušným poradenským zariadením. 

 Zefektívniť kontrolnú činnosť vedúcich pedagogických zamestnancov na vedenie pedagogickej 
dokumentácie a ďalšej dokumentácie. 

 Zaangažovať zákonných zástupcov žiakov z MRK do činnosti školy, inšpirovať sa príkladmi dobrej 
praxe pri eliminácii záškoláctva. 

4.2   Odporúčania pre zriaďovateľov  
 Zabezpečiť pre školy dostatočné finančné prostriedky na vytváranie pracovného miesta 

pedagogického asistenta. 

 Zabezpečiť priestorové podmienky a materiálno-technické vybavenie škôl pre vytváranie 
vlastných školských jedální, telocviční, športových ihrísk a učebných textov a pomôcok pre 
žiakov vzdelávaných vo variante C a pre žiakov s autizmom. 

4.3   Odporúčania na úrovni systému  
 Zabezpečiť koncepčne riešenie pre prideľovanie pedagogických asistentov na žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Poskytovať ŠZŠ učebné materiály (učebné texty, edukačné programy v elektronickej podobe) 
pedagogickým zamestnancom na skvalitnenie edukácie žiakov vzdelávaných vo variante C a pre 
žiakov s autizmom. 

5   ZOZNAMY  

5.1   Tabuľky  
TABUĽKA 1 Základné údaje o kontrolovaných školách ........................................................................... 4 

TABUĽKA 2 Počet žiakov podľa vzdelávacích programov a špecifík ....................................................... 4 

 

  

  

 

 


