
5. vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia 

    

 Pre výchovu a vzdelávanie detí a ţiakov s VPU platia všetky ustanovenia uvedené v Štátnom 

vzdelávacom programe, ktoré sú doplnené špecifikami uvedenými vo vzdelávacom programe 

pre ţiakov s VPU. 

    V zmysle § 94 ods.1 a § 2 písmeno s) zákona č. 245/2008 Z.z. sa výchova a vzdelávanie 

detí a ţiakov s VPU uskutočňuje 

- v špeciálnej triede pre ţiakov s VPU v základnej škole. 

    . 

5.1. Ciele výchovy a vzdelávania žiakov s VPU 

 

    Cieľom vzdelávania ţiakov s vývinovými poruchami učenia v niţšom sekundárnom stupni 

je pripraviť ţiakov na vzdelávanie na akejkoľvek strednej škole s prihliadnutím na ich 

schopnosti a moţnosť vykonávať zvolenú profesiu. Ţiaci špeciálnych tried pre ţiakov s VPU 

v základnej škole plnia rovnaké ciele vzdelávania ako ostatní ţiaci základných škôl na 

sekundárnom stupni vzdelávania. 

 

5.2. Stupeň vzdelania 

      

    Základná škola, A. Kubinu 34, Trnava zabezpečuje ţiakom s VPU niţšie sekundárne 

vzdelávanie. 

 

5.3. Vzdelávacie oblasti 

     



    Obsah školského vzdelávania ţiakov s VPU v špeciálnych triedach a v školskej integrácii v 

základných školách je rovnaký ako obsah školského vzdelávania ţiakov základných škôl. Vo 

vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia je zaradený predmet individuálna logopedická 

intervencia (ďalej len „ILI“) a rozvíjanie špecifických funkcií (ďalej len „RŠF“), ako 

špecifické predmety určené pre ţiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a s VPU. 

 

5.4. Charakteristika výchovy a vzdelávania žiakov s VPU 

 

Podľa tohto vzdelávacieho programu sa vzdelávajú ţiaci, ktorí majú diagnostikované 

špecifické vývinové poruchy učenia (VPU). Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia 

(MKCH-10) v kategórii Poruchy psychického vývinu (F 80-89) samostatne vymedzuje 

špecifické poruchy školských zručností (F 81) a rozlišuje: F 81.0 špecifickú poruchu čítania 

(u nás označovanú termínom dyslexia), F 81.1 špecifickú poruchu hláskovania (doslovný 

preklad z angl. spelling disorder, u nás ju nazývame dysortografia), F 81.2 špecifickú poruchu 

aritmetických schopností (dyskalkúlia), F 81.3 zmiešanú poruchu školských zručností 

(súčasný výskyt dyskalkúlie s dyslexiou alebo dysortografiou), F 81.8 iné vývinové poruchy 

školských zručností (uvádza sa dysgrafia) a F 81.9 nešpecifikovanú vývinovú poruchu 

školských zručností (neschopnosť učiť sa). Pre všetky uvedené poruchy platí, ţe sa objavujú 

od raného štádia osvojovania si danej zručnosti, nie sú jednoducho dôsledkom nedostatočnej 

príleţitosti učiť sa, nevyplývajú z mentálnej retardácie alebo senzorického deficitu (poruchy 

zraku) a ich príčinou nie je získané poškodenie mozgu alebo ochorenie. 

     V popise príznakov (MKCH-10) dyslexie hlavnou črtou je špecifické a významné 

spomalenie vývinu schopnosti čítať. Narušené môţe byť chápanie čítaného, spoznávanie 

čítaných slov, čítanie nahlas a tieţ výkon v úlohách, ktoré vyţadujú čítanie. Často sa spája 

s dysortografiou a pretrváva aţ do dospievania, aj keď sa určitý pokrok v čítaní dosahuje. 

Dyslexii zvyčajne predchádza výskyt narušeného vývinu reči v anamnéze. Beţné sú 

pridruţené poruchy v emocionálnej sfére a správaní v školskom veku.  

     Dysortografiu charakterizuje špecifické a významné spomalenie osvojovania si písanej reči 

– správneho písania slov a pravopisu. (Mikulajová In: Kerekrétiová a kol.,2009) Pri 

dyskalkúlii ťaţisko deficitov spočíva v kognitívnych poruchách. Dyskalkúlia je špecifická 

porucha matematických funkcií. Najvýraznejším prejavom je narušenie chápania symbolickej 



povahy čísla ako grafického znaku a neprimerané lipnutie na konkrétnych názorných 

predstavách. Jedná sa v podstate o poruchu abstraktného myslenia. (Matějček, 1995) 

    VPU majú individuálny charakter a vznikajú na podklade dysfunkcií centrálnej nervovej 

sústavy. Sú jedným z druhov naušenej komunikačnej schopnosti ako narušenie grafickej 

stránky reči: agrafia, alexia, akalkúlia, dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia.  

(Lechta In: Kerekrétiová a kol.,2009) 

     V klinickom obraze špecifických VPU sa okrem špecifických ťaţkostí v osvojovaní si 

čítania, písania, pravopisu a matematických schopností vyskytujú aj ďalšie poruchy a 

dysfunkcie (všetky súčasne vidíme zriedka): 

- deficity v poznávacích schopnostiach, 

- deficity v jazykových schopnostiach, 

- deficity v exekutívnych funkciách: v pozornosti, plánovaní a monitorovaní vlastnej 

aktivity, 

- percepčno-motorické deficity, 

- deficity v jemnej motorike a koordinácii, 

- ťaţkosti s orientáciou v čase a priestore, 

- hyperaktivita, impulzivita. (Mikulajová In:Kerekrétiová a kol., 2009) 

 

 

5.5. Špecifiká výchovy a vzdelávania 

 

    V zmysle § 94 ods. 1) písmeno a) a b) zákona č. 245/2008 Z.z. a § 2 ods.3 vyhlášky 

Ministerstva školstva SR č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách sa výchova a vzdelávanie 

detí a ţiakov s VPU na našej škole uskutočňuje 

- v špeciálnych  triedach pre ţiakov s VPU  



- v školskej integrácii, t. j. v triede alebo výchovnej skupine spolu s ostatnými deťmi alebo 

ţiakmi školy. 

 

5.6. Vzdelávanie v špeciálnej triede pre žiakov s VPU v základnej škole 

 

      Ţiaci s VPU, ktorí sú vzdelávaní v špeciálnej triede pre ţiakov s VPU postupujú podľa 

rámcového učebného plánu, ktorý je súčasťou tohto vzdelávacieho programu.  Vyučujú sa 

predmety individuálna logopedická intervencia a rozvíjanie špecifických funkcií. Metódy a 

postupy pouţívané na vyučovaní ILI vychádzajú z výsledkov psychologickej a logopedickej 

diagnostiky a individuálneho plánu logopedickej terapie. Metódy a postupy pouţívané na 

vyučovaní RŠF vychádzajú z výsledkov psychologickej, špeciálnopedagogickej a 

logopedickej diagnostiky. 

 

5.7. Vzdelávanie žiakov s VPU v triede spolu s ostatnými žiakmi školy (v školskej 

integrácii) 

Kaţdý ţiak , ktorý je vzdelávaný v školskej integrácii v základnej škole v triede spolu so 

ţiakmi bez ŠVVP má vyplnený Návrh na prijatie.  Začlenený ţiak v školskej integrácii sa 

vzdeláva podľa rámcového učebného plánu školy, v ktorej sa vzdeláva  s prihliadnutím na 

narušenie. Obsah jeho vzdelávania vychádza zo vzdelávacieho programu pre deti a ţiakov s 

vývinovými poruchami učenia. Riaditeľ školy zabezpečí, aby v záujme ţiaka boli 

rešpektované odporúčania uvedené v správe z odborného vyšetrenia k školskej integrácii k 

postupom pri vzdelávaní a k postupom pri hodnotení a klasifikácii. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ: 

- akceptuje ţiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou a rešpektuje špecifiká jeho 

osobnosti 

- rešpektuje správanie ţiaka spôsobené jeho narušením 

- podporuje a taktne usmerňuje jeho spôsoby sebarealizácie 

- povzbudzuje ţiaka a vytvára príleţitosti pre pozitívne hodnotenie 

- stimuluje rozvíjanie tých schopností, ktoré v dôsledku narušenia nie sú dostatočne vyvinuté 



- podporuje všetky snahy ţiaka o ústnu i písomnú komunikáciu a vedie ku komunikatívnosti i 

ostatných spoluţiakov 

- ţiakovi dôveruje a oslovuje ho rovnakým spôsobom ako ostatných spoluţiakov 

- poskytuje ţiakovi podnety na hodnotiace myslenie a vedie ho k primeranému 

sebahodnoteniu 

- vedie ţiaka k samostatnosti a pozitívnym prístupom zvyšuje jeho sebadôveru 

- kladie na ţiaka primerané poţiadavky, nezľavuje v nárokoch a neoslobodzuje ho od 

činností, ktoré môţe s individuálnou pomocou učiteľa alebo spoluţiakov zvládnuť 

- zachováva diskrétnosť o problémoch ţiaka s VPU a nereferuje o nich pred inými ţiakmi, či 

rodičmi. 

       Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ zohľadňuje špecifiká osobnosti a poznávacích 

procesov ţiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré môţu byť prítomné, napr.: 

- ťaţkosti pri niektorých myšlienkových operáciách 

- pomalé tempo zapamätávania a narušenie pamäti 

- motorická instabilita 

- nedostatky vo vývine psychomotorických zručností 

- zníţená miera koncentrácie a vytrvalosti pozornosti 

- neadekvátne emocionálne reakcie 

- zvýšená unaviteľnosť 

- zníţená sebadôvera 

- nerovnomerné výkony a i. 

 

        K zmierneniu prejavov a dôsledkov vyššie uvedených negatívnych vplyvov na 

vzdelávanie v triede zabezpečí učiteľ ţiakovi nasledujúce podmienky: 

- umiestni ţiaka v triede tak, aby mohol vnímať výklad učiteľa všetkými zmyslami, 

- do lavice posadí ţiaka s takým spoluţiakom, ktorý bude schopný a ochotný v prípade 

potreby pomôcť, 

- k práci so ţiakom prizve školského logopéda a špeciálneho pedagóga, 

- pracovný postup vo výchovno-vzdelávacom procese konzultuje s logopédom a so 

špeciálnym pedagógom, 

- pri práci so ţiakom pouţíva vhodné pomôcky (po dohode so špeciálnym pedagógom) a učí 

ho s nimi pracovať aj samostatne, 



- a ďalšie podmienky podľa konkrétnych odborných odporúčaní (zo školského poradenského 

zariadenia a školského špeciálneho pedagóga). 

Pre porozumenie a osvojenie preberaného učiva učiteľ: 

- pouţíva efektívne stratégie učenia, 

- pracuje s námetom v takom rozsahu, ktorý je primeraný veku a mysleniu ţiaka. V 

individuálnych prípadoch konzultuje rozsah učiva so špeciálnym pedagógom. 

- pri vyučovaní vyuţíva skúsenosti ţiaka a nadväzuje na ne, 

- nové pojmy vţdy vysvetlí a objasní ich v rôznych súvislostiach, 

- vyuţíva názorný materiál a poskytuje ţiakovi moţnosť manipulácie s ním, 

- nové učivo usporiada po krokoch a dodrţiava postupnosť od jednoduchého k zloţitejšiemu, 

- systematicky sa venuje ţiakovi individuálne, aby ţiak postupne preberal celé učivo, 

- poskytne ţiakovi dostatok moţností na precvičovanie a osvojenie učiva, 

- priebeţne si overuje ako ţiak porozumel učivu alebo úlohe, 

- pri skúšaní a overovaní vedomostí ţiaka volí formu písanú, ústnu i praktickú – 

uprednostňuje tú formu, ktorú v aktuálnom čase, prípadne aj pre konkrétny druh úloh 

odporúča školské poradenské zariadenie, 

- otázky a úlohy zadáva tak, aby ţiak mohol odpovedať jednoznačne, 

- pri skúšaní a hodnotení ţiaka si overí či ţiak porozumel zadanej úlohe, 

- umoţní, aby školský logopéd a školský špeciálny pedagóg mohol pracovať na vyučovacej 

hodine individuálne so ţiakom, paralelne s vyučujúcim učiteľom. 

 

     Pri vzdelávaní ţiaka s VPU je nevyhnutná úzka spolupráca školy a rodiny, vytvorenie 

atmosféry spoločnej zodpovednosti a ujasnenia cieľov i postupov vedúcich k ich dosiahnutiu. 

V priebehu niţšieho sekundárneho vzdelávania je potrebné pomôcť ţiakovi s VPU pri jeho 

profesionálnej orientácii a tým prispieť k jeho úspešnému sociálnemu začleneniu. 

 

5.8. Všeobecné zásady hodnotenia žiaka s VPU 

 

1. Pri hodnotení učebných výsledkov ţiaka s VPU učiteľ rešpektuje jeho psychický a fyzický 

zdravotný stav, druh a závaţnosť poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a  výsledky práce ţiaka 

v príslušnom predmete. 



2. Učiteľ posudzuje učebné výsledky ţiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada 

aj na jeho vynaloţené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady 

jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných 

výsledkov ţiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho 

pracovnej a sociálnej integrácie. 

3. Pri hodnotení a klasifikácii ţiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní špeciálneho 

pedagóga a školského logopéda. 

4. O spôsobe a moţnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ 

informuje zákonného zástupcu ţiaka s VPU po konzultácii so špeciálnym pedagógom a 

školským logopédom. 

5. Pri hodnotení ţiaka s VPU učiteľ taktne posudzuje úroveň jeho vedomostí nielen v 

porovnaní s rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzhľadom na 

predchádzajúce výkony samotného ţiaka. 

 

     Ţiaci sú hodnotení podľa Metodických pokynov č.7/2009-R z 28.apríla 2009 na 

hodnotenie ţiakov základnej školy so špecifickým  uplatňovaním Zásad hodnotenia ţiaka so 

zdravotným  znevýhodnením začleneného v základnej škole.  

 

5.9. Formy výchovy a vzdelávania 

 

     Pri výbere formy vzdelávania ţiakov s VPU je potrebné postupovať individuálne, podľa 

výsledkov špeciálnopedagogickej, logopedickej, psychologickej, prípadne inej odbornej 

diagnostiky. 

 

5.10. Podmienky prijímania 

 

Do  školy ( špeciálna trieda, školská integrácia) sa ţiak s VPU prijíma na základe 

psychologickej a špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky v centre 



špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP) alebo v centre pedagogickopsychologického 

poradenstva a prevencie (CPPPaP). O prijatí dieťaťa s VPU rozhoduje riaditeľ školy na 

základe písomnej ţiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie (CŠPP a CPPP), vydaného na základe diagnostického 

vyšetrenia dieťaťa. „Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami do školy so vzdelávacím programom pre ţiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami poučí zákonného zástupcu o všetkých moţnostiach 

vzdelávania jeho dieťaťa.“ (§ 61 ods.1 zákona č. 245/2008 Z.z.) 

 

5.11. Vyučovací jazyk 

     Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky.  

 

5.12. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách  

výchovy a vzdelávania 

 

      Pri organizácii podmienok v jednotlivých formách vzdelávania ţiakov s VPU budeme 

postupovať individuálne podľa výsledkov špeciálnopedagogickej (najvhodnejšie 

logopedickej) diagnostiky a v spolupráci s rodičmi (resp. zákonnými zástupcami) a 

príslušným poradenským zariadením. 

 

5.13. Personálne zabezpečenie 

 

       V škole pôsobia školskí logopédi,  špeciálni pedagógovia, asistenti učiteľa a školský 

psychológ . 

      Školský logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej intervencie deťom a 

ţiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou a špecifickými vývinovými poruchami 

učenia. Poskytuje odborné poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo ţiakov 

a pedagogickým zamestnancom. Predmet ILI vyučuje logopéd. Vyučovacia hodina ILI je 



delená, logopéd pracuje so ţiakmi individuálne alebo v malých skupinách. S ostatnými ţiakmi 

triedy v tom čase pracuje iný pedagóg podľa pokynov logopéda. 

     Predmet RŠF vyučuje špeciálny pedagóg. Špeciálny pedagóg pracuje so ţiakmi 

individuálne alebo v malých skupinách.  Pri vzdelávaní ţiakov s VPU pôsobí asistent učiteľa. 

Spolupracuje  s učiteľom v triede, so špeciálnym pedagógom a s pedagogickými 

zamestnancami školy. 

 

5.14. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie 

 

- učebne (triedy) vybavené viacúčelovým nastaviteľným nábytkom, s priestorom pre relaxáciu 

a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania, 

- špeciálna učebňa pre individuálnu prácu so ţiakom vybavenú špeciálnymi pomôckami 

- učebne pre informatickú výchovu vybavenú počítačmi  

- priestory pre telovýchovné aktivity s bezpečným povrchom, náradím a náčiním, 

- priestory pre prípravné práce učiteľa, priestory pre uloţenie pomôcok, 

- kniţnica pre ţiakov a učiteľov, 

- priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (školský klub detí, záujmové krúţky a 

voľnočasové aktivity) vybavené pracovným a odpočinkovým nábytkom, priestormi pre 

učenie, s pomôckami pre relaxáciu, 

- hygienické zabezpečenie (umývadlo priamo v miestnosti) 

- pedagógovia podľa potreby jednotlivých ţiakov zabezpečujú špeciálne učebnice a pracovné 

listy a vytvárajú mnemotechnické a kompenzačné pomôcky 

  

5.15. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

vzdelávaní 

 

Pri vzdelávaní ţiakov s VPU sa snaţíme vytvoriť vhodnú štruktúru práce a odpočinku 

ţiakov  počas dňa, vhodný reţim vyučovania s ohľadom na vek a postihnutie ţiakov. 

 


