
PODMIENKY ŠKOLSKEJ INTEGRÁCIE 
 

Žiak, ktorý na ZŠ NEBOL INTEGROVANÝ- potrebné dokumenty ku školskej integrácii: 

 

 Písomná žiadosť zákonného zástupcu žiaka 

 Písomné vyjadrenie poradenského zariadenia k školskej integrácii 

 Platná správa zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia 

 

! Rodičia žiakov nastupujúcich do 1. ročníka, ktorí chcú, aby ich dieťa bolo integrované v bežnej triede 

strednej školy, musia poslať poštou alebo doniesť osobne písomnú Žiadosť o vzdelávanie formou školskej 

integrácie spolu s písomným vyjadrením príslušného poradenského zariadenia a aktuálnymi správami 

z vyšetrení NAJNESKÔR do 2. septembra príslušného školského roka ! 

 

! Žiadosť o školskú integráciu bez priložených platných správ a odporúčania poradenského zariadenia nie je 

akceptovateľná. Odporúčame preto rodičom, aby o vyšetrenie svojho dieťaťa požiadali príslušné poradenské 

zariadenie  (CPPPaP, CŠPP) v predstihu, aby správy z vyšetrení a odporúčanie k školskej integrácii stihli 

byť vypracované a zaslané na školu do začiatku príslušného školského roka! 

 

! Ďalej prosíme rodičov žiakov, ktorí  BOLI INTEGROVANÍ na ZŠ a budú POKRAČOVAŤ v školskej 

integrácii na našej škole, aby na zápis priniesli celú dokumentáciu k školskej integrácii (formulár 

„NÁVRH NA PRIJATIE ŽIAKA...“ so všetkými prílohami) spolu s písomnou Žiadosťou 

o vzdelávanie formou školskej integrácie. (vyplnené tlačivo „Návrh na prijatie žiaka...“ je povinná 

dokumentácia každého integrované žiaka základnej školy, ktorú žiak navštevuje). ! 

 

! V prihláške na štúdium na strednej škole je v bode 10 prihlášky potrebné uviesť kód integrácie. Kódy 

druhov zdravotného znevýhodnenia alebo nadania sú na druhej strane formulára prihlášky. Kód je potrebné 

napísať podľa zdravotného znevýhodnenia alebo nadania žiaka, na základe ktorého bol integrovaný na ZŠ 

a postupoval podľa IVP. Uchádzač so zdravotným znevýhodneným pripojí k prihláške vyjadrenie 

všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. ( §63 ods. 5 školského zákona) ! 

 

 

Ďalšie dôležité informácie pre rodičov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:  

Školská integrácia (školské začlenenie) je výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v triedach škôl a školských 

zariadení určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. (zákon č. 245/2008 Z. z., § 2 

písm. s)  

 

Žiak so ŠVVP je žiak, ktorý má od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované 

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód 

a prístupov vo výchove a vzdelávaní, ktorá vyplýva z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu 

v sociálne znevýhodnenom prostredí). Uplatnenie požiadavky je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo 

osobnosti žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. 

(zákon č. 245/2008 Z. z. § 2 písm.  i, j) 

 

POVINNOSŤ zákonného zástupcu informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 

zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy  a vzdelávania. (§ 144 ods. 7 písm. d) školského zákona) 

 

PRÁVO zákonného zástupcu oboznámiť sa s individuálnym vzdelávacím programom, podľa ktorého je žiak 

vzdelávaný, a ktorý je vypracovaný triednym učiteľom v spolupráci s ostatnými pedagógmi školy, prípadne 

v spolupráci s príslušným poradenským zariadením. 

 

O vzdelávaní žiaka formou školskej integrácie rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu (písomná Žiadosť o vzdelávanie formou školskej integrácie) a písomného vyjadrenia 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydaného na základe diagnostického vyšetrenia žiaka.  

 

Ak je už žiak žiakom danej školy a ŠVVP sa prejavia neskôr, počas štúdia, posiela rodič Žiadosť o zmenu 

formy vzdelávania formou školskej integrácie. 

 


