
11. OSOBITOSTI A PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-
VZDELÁVACÍMI  POTREBAMI V ŠTUDIJNOM ODBORE 6323 K  HOTELOVÁ AKADÉMIA 

 
  

Názov a adresa školy:  Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov 

Názov školského vzdelávacieho programu: HOTELIERSTVO A GASTRONÓMIA 

Kód a názov ŠVP: 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 

Kód a názov študijného odboru: 6323 K  hotelová akadémia 

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia: 5 rokov 

Forma výchovy a vzdelávania:  denné štúdium pre absolventov základnej školy 

 
 
 
 Absolventi študijných odborov 6323 K hotelová akadémia sa v praxi uplatňujú ako strední technicko-
administratívni pracovníci, často sú v pozíciách riadiaceho stredného manažmentu a riadia malú skupinu 
zamestnancov (vedúci prevádzky, vedúci reštaurácie), môžu súkromne podnikať. Aplikujú v praxi obchodno-
podnikateľské aktivity a zásady marketingu, získavajú, spracúvajú a využívajú ekonomické informácie, v organizačnej 
práci a pri vedení agendy využívajú informačno-komunikačné technológie, orientujú sa v základných právnych 
normách a predpisoch, ovládajú zásady komunikácie s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi.  
 Technicko-administratívni pracovníci pracujú zväčša v miestnostiach kancelárskeho charakteru bez 
nepriaznivých vplyvov pracovného prostredia. Okrem sústredenosti, dobrej pamäti, trpezlivosti, presnosti, manuálnej 
zručnosti je dôležité rutinné zvládnutie výpočtovej techniky. Pri organizovaní a riadení práce zamestnancov sa 
vyžadujú dobré organizačné schopnosti a bezkonfliktnosť, ovládanie sa v kritických situáciách, samostatnosť, 
rozhodnosť, zodpovednosť.  
 Zdravotný stav uchádzačov o štúdium a vhodnosť štúdia posudzuje všeobecný lekár pre deti a dorast. 
 
 Všeobecne záväzné právne predpisy označujú názvom žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (ďalej len „ŠVVP“) žiakov s mentálnym postihnutím, žiakov so sluchovým postihnutím, žiakov so zrakovým 
postihnutím, žiakov s telesným postihnutím, žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiakov s autizmom 
alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, žiakov chorých a zdravotne oslabených, žiakov hluchoslepých, 
žiakov s vývinovými poruchami učenia, žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, žiakov s viacnásobným 
postihnutím a poruchami správania. 
 V posledných rokoch sa výrazne zmenila filozofia výchovy a vzdelávania takýchto žiakov, presadzuje sa ich 
integrácia do bežných škôl, spolu s utváraním špecifických vzdelávacích podmienok zohľadňujúcich ich špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potreby. Žiaci so ŠVVP majú právo na to, aby im spoločnosť poskytovala rovnaké príležitosti a 
podnety na ich vývin, ako poskytuje ich zdravým rovesníkom. Školskou integráciou sa rozumie výchova a vzdelávanie 
žiakov so ŠVVP v triedach škôl 
a školských zariadení určených pre žiakov bez ŠVVP. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 
sa uskutočňuje v špeciálnych školách, špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre žiakov s rovnakým 
druhom zdravotného znevýhodnenia, kde časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže uskutočňovať v triede 
spoločne s ostatnými žiakmi školy a niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti môže žiak absolvovať mimo 
špeciálnej triedy v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými žiakmi školy. Ak je to potrebné, takýto žiak 
je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským 
zariadením výchovnej prevencie a poradenstva a zákonný zástupca žiaka má práva sa s týmto programom 
oboznámiť. Ak zdravotné znevýhodnenie žiakovi špeciálnej školy alebo špeciálnej triedy znemožňuje, aby sa 
vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu, žiak sa vzdeláva podľa 
individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovnovzdelávacie 
potreby 
 Cieľom integračných snáh je podpora socializácie týchto žiakov, ich lepšia príprava pre bežný život – 
občiansky i profesionálny. Súčasne sa podporuje prístup majoritnej spoločnosti k akceptácii ľudí so zdravotným 
znevýhodnením, či sociálnym znevýhodnením. 
 Nevyhnutnou súčasťou integrácie žiakov so ŠVVP do bežných škôl je efektívny 
výchovno-poradenský servis (špeciálno-pedagogické, psychologické, sociálne, kariérové poradenstvo ako súčasť 
výchovného poradenstva v školstve) pre žiakov a rodičov, pre učiteľov. 
 V zmysle Európskej sociálnej charty sa vytvárajú podmienky pre uplatnenie práva 
žiakov so ŠVVP na slobodnú voľbu povolania, ktorá zohľadňuje ich predpoklady, zvyškový potenciál, potreby trhu 
práce, v neposlednom rade aj aplikáciu predpisov 
týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa organizuje podľa vzdelávacích 
programov, ktoré sú súčasťou štátnych vzdelávacích programov pre príslušné skupiny odborov štúdia.  
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Pri ich rozpracovávaní treba osobitne zvážiť: 
 
• charakter učebného odboru (profilové predmety), požiadavky povolaní, na ktoré sa pripravuje, na fyzické a zdravotné 
spôsobilosti jednotlivca, druh a stupeň zdravotného postihnutia, zvyškový potenciál; nevyhnutné je rešpektovať 
kontraindikácie určitého zdravotného postihnutia alebo narušenia pre prípravu v niektorom učebnom odbore / pre 
výkon určitých povolaní v dôsledku ohrozenia bezpečnosti svojej a iných ľudí, 
• možnosti profesionálneho uplatnenia sa jednotlivca po skončení odborného vzdelávania a prípravy, zvýšenie 
možností jeho včlenenia sa do občianskej spoločnosti, 
• možnosti formálnej adaptácie vzdelávacieho programu (modifikácia obsahu vzdelávania, úprava organizácie 
vyučovania, úprava formy vykonania prijímacej alebo záverečnej skúšky, úprava vyučovacích metód, úprava foriem 
bežného skúšania a preverovania vedomostí, dĺžky štúdia, učebných plánov, pravidiel hodnotenia a klasifikácie žiakov 
so ŠVVP ap.); odporúča sa pritom využívať príslušné metodické usmernenia MŠ SR, 
• materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania integrovaných žiakov so ŠVVP na bežnej škole – napr. 
zabezpečenie špeciálnych didaktických a kompenzačných pomôcok, zabezpečenie bezbariérového prístupu k 
učebniam, možnosti zníženia počtu žiakov v triedach a skupinách ap., 
• personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP s ohľadom tvorbu individuálnych vzdelávacích 
programov, ich realizácia, zabezpečenie poradenského servisu pre žiakov, príp. ich rodičov (špeciálny pedagóg, 
psychológ, sociálny pracovník, asistent, výchovný poradca, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, liečebný 
pedagóg, sociálny pedagóg, koordinátor 
prevencie), 
• možnosti spolupráce strednej odbornej školy so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a so 
základnými školami v regióne, využitie spolupráce so sociálnymi partnermi (zamestnávatelia v regióne, občianske 
združenia zdravotne postihnutých, regionálne úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny) v regióne pri integrácii osôb so zdravotným znevýhodnením do bežnej spoločnosti, 
• v neposlednom rade treba venovať primeranú pozornosť príprave pedagógov strednej školy, bežných žiakov, príp. 
ich rodičov na spolužitie so žiakmi so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, osobitne ak ide o ťažké zdravotné 
postihnutie. 
 

TELESNÉ POSTIHNUTIE  Pre odbor 6323 K hotelová akadémia sa 
vyžaduje dobrý zdravotný stav uchádzačov s 
nenarušenou pohyblivosťou. Pre výkon 
špecializácií v spoločnom stravovaní sa 
vyžaduje zdravotný preukaz.  
Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár 
a príslušné zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie v závislosti od druhu a stupňa 
postihnutia a narušenia.  

MENTÁLNE  
POSTIHNUTIE  

Študijný odbor 6323 K hotelová akadémia nie je 
vhodný pre uchádzačov s mentálnym 
postihnutím.  

ZRAKOVÉ POSTIHNUTIE  Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár 
a príslušné školské zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a 
stupňa postihnutia a narušenia.  

SLUCHOVÉ POSTIHNUTIE  Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár 
a príslušné školské zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a 
stupňa postihnutia a narušenia.  

ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA  Záleží od individuálneho prípadu, od typu 
poruchy a úrovne jej kompenzácie. Vzhľadom 
na vysoké nároky študijného odboru 6323 
K hotelová akadémia na študijné predpoklady 
žiakov (matematická zručnosť, čítanie predpisov, 
dokumentácie), treba zvážiť ich vhodnosť pre 
žiakov s dyslexiou, dysgrafiou a dyskalkúliou.  
Vhodnosť študijných odborov pre žiakov so 
špecifickými vývojovými poruchami učenia treba 
konzultovať so školskými zariadeniami 
výchovného poradenstva a prevencie.  

ŽIACI ZO SOCIÁLNE 
ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA 
(SZP)  

Žiakov zo SZP je vhodné integrovať do SŠ, 
pokiaľ sú fyzicky a psychicky spôsobilí na výkon 
príslušných povolaní. Integrácia musí zahŕňať 
ich aktivizáciu, motiváciu, pestovanie 
pozitívneho vzťahu k práci, povolaniu, osvojenie 
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pracovných návykov, rozvoj profesijných 
záujmov.  
V spolupráci školy s územnou samosprávou a 
ÚPSVaR možno získať pre žiakov príspevok na 
školské pomôcky, na cestovné, ubytovanie, 
stravovanie.  

MIMORIADNE  
NADANÍ ŽIACI  

Je spoločensky prospešné, ak sa o tieto študijné 
odbory uchádzajú nadaní žiaci so záujmom o 
prácu v ekonomike, obchode, službách. Výučba 
sa u nich môže organizovať formou 
individuálnych študijných plánov a programov, 
ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie 
(možnosť absolvovania odboru v skrátenom 
čase, príprava na ďalšie vzdelávanie v 
nadväznom študijnom odbore, prípadne príprava 
na podnikanie v relevantnej oblasti). 

 
 
VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 
 
 V Deklarácii práv zdravotne postihnutých osôb vo vyhlásení Valného zhromaždenia OSN je definovaná 
zdravotne postihnutá osoba ako ”osoba, ktorá nie je schopná si zaistiť, úplne alebo čiastočne, potreby bežného 
spoločenského života v dôsledku vrodeného či získaného nedostatku fyzických alebo duševných schopností”. 
 Zdravotne postihnuté osoby majú okrem iných práv právo na lekárske, psychologické 
a funkčné ošetrenie, vrátane protetických a ortopedických pomôcok, na liečebnú a sociálnu rehabilitáciu, vzdelanie, 
pracovnú rehabilitáciu, poradenstvo, pomoc pri pracovnom umiestnení a ďalšie služby, ktoré im umožnia maximálne 
rozvinúť ich schopnosti a zručnosti a urýchlia proces ich začlenenia alebo návratu do spoločnosti. Tieto práva sú 
zakotvené aj v Ústave SR v Čl. 38 v ods. 2, ktorý hovorí: Mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na 
osobitnú ochranu v pracovných 
vzťahoch a na pomoc pri príprave na povolanie. 
 Medzi žiakov so zdravotným znevýhodnením sú zaradení žiaci s mentálnym postihnutím, žiaci so sluchovým 
postihnutím, žiaci so zrakovým postihnutím, žiaci s telesným postihnutím, žiaci s narušenou komunikačnou 
schopnosťou, žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, žiaci chorí a zdravotne oslabení, 
žiaci hluchoslepí, žiaci s vývinovými poruchami učenia, žiaci s poruchami aktivity a pozornosti, žiaci s viacnásobným 
postihnutím a poruchami správania. 
 Špeciálne vzdelávanie a odborná príprava pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
sa zabezpečuje podľa vzdelávacích programov v špeciálnych školách, v špeciálnych triedach, v triedach alebo 
výchovných skupinách spolu s ostatnými žiakmi. Podľa špecifických potrieb žiaka a požiadaviek odbornej prípravy je 
možné adaptovať štátny vzdelávací program, modifikovať obsah vzdelávania, upraviť organizáciu vyučovania, rozložiť 
do viacerých ročníkov, špecifické potreby zapracovať do individuálneho vzdelávacieho programu s využitím odbornej 
pomoci špeciálneho 
pedagóga (tiež triedneho učiteľa, výchovného poradcu, odborného lekára, dorastového lekára, školského psychológa, 
rehabilitačnej sestry). Formu špeciálneho vzdelávania žiaka treba dôsledne zvážiť podľa potrieb žiaka, druhu a stupňa 
jeho postihnutia, znevýhodnenia, charakteru vzdelávania, možností vytvoriť v bežnej škole špeciálne podmienky na 
vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
 Praktickú časť vzdelávania a odbornej prípravy žiakov so zdravotným znevýhodnením treba prispôsobiť 
individuálnym potrebám a možnostiam žiaka s využitím vhodných učebných a kompenzačných pomôcok. 
 Do štátneho vzdelávacieho programu možno zaradiť špeciálne vyučovacie predmety, 
aj predmety špeciálno-pedagogickej starostlivosti, ktoré zodpovedajú špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám 
zdravotne postihnutých žiakov podľa druhu a stupňa postihnutia. V odôvodnených prípadoch, osobitne pri ťažkých 
zdravotných postihnutiach, možno vzdelávací program redukovať o niektorý vyučovací predmet. 
 
ŽIACI S TELESNÝM POSTIHNUTÍM 
 
 Pri zabezpečovaní podmienok na vzdelávanie žiakov s telesným postihnutím sa dostáva do popredia úprava 
prostredia školy – prístup k budove, vstup do budovy, vyučovacie priestory v učebniach a dielňach, úprava 
hygienických zariadení, zabezpečenie dopravy do školy. Realizovaná úprava prostredia musí viesť k maximálnej 
samostatnosti žiakov za dodržania požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. – V tejto skupine žiakov s 
telesným postihnutím sú okrem žiakov s poruchami motoriky rozmanitej etiológie a stupňa aj žiaci so záchvatovými 
stavmi (hlavne epilepsiou), ktorých odborná príprava a následné umiestnenie na trhu práce je viac ako problémové. 
Žiaci s telesným postihnutím sa do škôl prijímajú na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických 
vyšetreniach zameraných na zistenie ich ŠVVP vykonaných školskými zariadeniami výchovného poradenstva a 
prevencie. Výchova a vzdelávanie v školách sa uskutočňuje s využitím špeciálnych učebných pomôcok a 
kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami podľa ŠVVP žiaka 
poskytuje bezplatne škola. Efektívna výchova a vzdelávanie žiakov s telesným postihnutím predpokladá primeraný 
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špeciálno-pedagogický, zdravotný, psychologický a sociálno-poradenský servis v škole (výchovný poradca, školský 
špeciálny pedagóg, školský psychológ, rehabilitačný pracovník, asistent, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, 
koordinátor 
prevencie), odbornú prípravu učiteľov, úpravu organizácie vzdelávania a odbornej prípravy. Nevyhnutná je spolupráca 
strednej školy so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie. Užitočná je spolupráca aj 
s občianskymi združeniami pre telesne postihnutých a so zamestnávateľmi v regióne zamestnávajúcimi telesne 
postihnutých (chránené dielne). 
 
ŽIACI SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM 
 
 Pri vytváraní podmienok vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím sa treba zamerať na formu 
komunikácie s nimi. Je dôležité zapojiť ich prostredníctvom využívania IKT, audiovizuálnej techniky do vyučovania 
žiakov so sluchovým postihnutím (internet, grafické znázornenie učiva, využitie web-kamery, dištančná komunikácia, 
chat, e-mail, mobil, televízia s teletextom, video kopírujúce aj skryté titulky ap.). Formu komunikácie je potrebné 
prispôsobovať podľa potrieb žiaka a stupňa jeho sluchového postihnutia. Vo vyučovaní v škole je nevyhnutné 
dodržiavať pravidlá komunikácie so žiakmi so sluchovým postihnutím: hovoriť smerom k triede, používať názorné 
prostriedky – nákresy, grafy, komentovať neočakávané reakcie na sluchové podnety, overovať pochopenie nových 
pojmov. Zabezpečiť odhlučnenie tried. Zvýšenú pozornosť venovať písomným prejavom žiakov, hlavne ak slúžia na 
hodnotenie výsledkov; treba sa vystríhať pred formálnymi chybami, pred skreslením preukaznosti skutočných 
vedomostí žiakov. Žiaci so sluchovým postihnutím sa do škôl prijímajú na základe ich zdravotného znevýhodnenia po 
diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich postihnutia vykonaných školskými zariadeniami výchovného 
poradenstva a prevencie. Výchova a vzdelávanie v školách sa uskutočňuje s využitím špeciálnych učebných pomôcok 
a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami podľa ŠVVP žiaka 
poskytuje bezplatne škola. 
 Žiakom podľa zdravotného znevýhodnenia je poskytovaný primeraný špeciálnopedagogický, 
zdravotný, psychologický a sociálno-poradenský servis v škole (výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg, 
školský psychológ, rehabilitačný pracovník, asistent, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, koordinátor prevencie), 
odborná príprava učiteľov, úprava organizácie vzdelávania a odbornej prípravy. 
 Nevyhnutná je spolupráca strednej školy so školskými zariadeniami výchovného 
poradenstva a prevencie. 
 V prípade potreby je možné zaradiť do učebného plánu strednej školy (kde dané 
postihnutie nie je kontraindikované pre výkon povolania) vyučovací predmet rozvoj komunikačných zručností. 
Vyučovať ho musí špeciálny pedagóg - surdopéd. 
 Užitočná je spolupráca aj s občianskymi združeniami pre sluchovo postihnutých a so 
zamestnávateľmi v regióne vytvárajúcimi pracovné príležitosti pre sluchovo 
postihnutých. 
 
ŽIACI SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM 
 
 Pre žiakov so zrakovým postihnutím treba sprístupniť obsah vzdelávania v jednotlivých predmetoch vhodnou 
formou za využitia primeraných didaktických pomôcok a kompenzačných pomôcok (adaptácia učebných materiálov 
pomocou Brailovho písma, využitie elektronických alebo zvukových nosičov, reliéfnej podoby materiálov ap.). V 
písomnej komunikácii je potrebné využívať čo najviac informačné a komunikačné technológie, aj s hlasovým 
výstupom. Podmienky odborného 
vzdelávania a prípravy musí škola čo najviac prispôsobiť podmienkam výkonu povolaní na trhu práce, zakomponovať 
prípravu na využívanie kompenzačných pomôcok pri práci. Nevyhnutné je upraviť organizáciu vzdelávania a odbornej 
prípravy žiakov so zrakovým postihnutím v bežných stredných školách (učebný plán, dĺžka vzdelávania, individuálny 
vzdelávací program, modifikácia vyučovacích metód, spôsobu hodnotenia žiaka ap.). 
 Žiaci so zrakovým postihnutím sa do škôl prijímajú na základe ich zdravotného znevýhodnenia po 
diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich postihnutia vykonaných školskými zariadeniami výchovného 
poradenstva a prevencie. Výchova a vzdelávanie v školách sa uskutočňuje s využitím špeciálnych učebných pomôcok 
a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami 
a špeciálne upravenými učebnými textami podľa ŠVVP žiaka poskytuje bezplatne škola. 
 Žiakom podľa ich zdravotného znevýhodnenia je poskytovaný primeraný špeciálnopedagogický, zdravotný, 
psychologický a sociálno-poradenský servis v škole (výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg, školský 
psychológ, rehabilitačný pracovník, asistent, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, logopéd, koordinátor prevencie), 
odborná príprava učiteľov, úprava organizácie vzdelávania a odbornej prípravy. Nevyhnutná je spolupráca strednej 
školy so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie. 
 Užitočná je spolupráca aj s občianskymi združeniami pre zrakovo postihnutých a so zamestnávateľmi v 
regióne vytvárajúcimi pracovné príležitosti pre zrakovo 
postihnutých. 
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ŽIACI S AUTIZMOM ALEBO ĎALŠÍMI PERVAZIVNÝMI A VÝVINOVÝMI PORUCHAMI 
 
 Ide o veľmi špecifickú skupinu žiakov so zdravotným znevýhodnením s veľmi rôznorodými predpokladmi, 
potrebami a požiadavkami na vzdelávanie. Ich výchova a vzdelávanie závisí od ich mentálnej úrovne, na spôsobe ich 
komunikácie s prostredím, na celkovom správaní sa žiakov. Pri začleňovaní týchto žiakov do školského prostredia 
treba dodržiavať niektoré zásady: čo najviac štruktúrovať vyučovanie (obsah, miesto aj čas), konkretizovať 
požiadavky, zabezpečiť maximálnu 
vizualizáciu informácií, vytvárať malé skupinky autistických žiakov, štruktúrovať teoretické vzdelávanie aj praktickú 
prípravu. 
 Počet žiakov s týmto zdravotným znevýhodnením je veľmi vysoký, preto treba venovať tejto problematike 
primeranú pozornosť. Ide o žiakov významne ohrozených školskou neúspešnosťou a ďalšími rizikami vzniku sociálno-
patologických javov, nakoľko toto postihnutie je skryté. Problémy v správaní, ktoré sa občas vyskytujú u týchto žiakov, 
možno zvyčajne zvládnuť bežnými výchovnými a poradenskými postupmi. Vo všeobecnosti ide o žiakov s priemerným 
nadaním, intelektové prekážky 
v ďalšom vzdelávaní na stredných školách teda nie sú. 
 Je veľmi dôležité, aby boli pedagógovia dobre informovaní o možnostiach a prekážkach vo vzdelávaní žiakov 
s vývinovými poruchami učenia, o individuálnych predpokladoch a potrebách konkrétnych žiakov. Potrebné je voliť 
vhodné metódy a formy vyučovania a hodnotenia výsledkov (individuálne tempo, nahradenie písania dlhých textov 
testami, špeciálne formy skúšania) a v niektorých prípadoch aj kompenzačné pomôcky (počítače – využitie korektúry 
textu, farebné čítanie, grafické počítačové programy). 
 Úspešná výchova a vzdelávanie týchto žiakov na stredných odborných školách a získanie odbornej 
kvalifikácie, je predpokladom a podmienkou ich úspešného vstupu do života a na trhu práce. Je výhodné, ak proces 
výchova a vzdelávania týchto žiakov a ich začlenenie medzi bežnú populáciu začne už v základnej škole, v ktorej by 
si mali žiaci osvojiť systém nápravných postupov, kompenzačných postupov a pomôcok; rešpektovanie týchto 
postupov, pravidiel, ich tvorivá aplikácia na ďalšie úlohy, s ktorými sa žiak stretá mu napomôžu zvládnuť aj úlohy a 
odborné učivo v 
strednej škole. 
 
VZDELÁVANIE ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA 
 
 Žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia určujeme prostredníctvom aspoň troch 
merateľných ukazovateľov – podmienkou je splniť minimálne tri z nasledujúcich kritérií súčasne: 
1. pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je 
najviac vo výške životného minima, 
2. aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, patrí do skupiny 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 
3. najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné 
vzdelanie, 
4. neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny (napr. žiak nemá vyhradené miesto na učenie, nemá vlastnú 
posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka, ap.), 
5. vyučovací jazyk školy je iný, než jazyk , ktorým hovorí dieťa v domácom prostredí. 
 
 Výchova a vzdelávanie týchto žiakov sa uskutočňuje v stredných odborných školách s využitím špecifických 
metód a foriem. Školy vytvárajú pre túto skupinu žiakov individuálne podmienka: vzdelávanie podľa individuálneho 
vzdelávacieho programu, úprava organizácie výchovy a vzdelávania, úprava prostredia, v ktorom sa výchova a 
vzdelávanie uskutočňuje. 
 Na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania môže MŠ SR poskytnúť zriaďovateľom škôl príspevok na 
žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia. 
 Tento príspevok sa poskytuje podľa počtu žiakov, a je určený na stravu, školské potreby, a ako motivačný 
príspevok. Príspevok sa poskytuje aj na žiakov z rodín, v ktorých priemerný mesačný príjem za posledných šesť po 
sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima. 
 Žiaci pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia sa pripravujú na výkon povolania nadväzujúcich 
na príslušné študijné odbory aj podľa individuálnych vzdelávacích programov, v ktorých sa kladie dôraz na ich 
aktivizáciu pri učení a vyučovaní, ich pozitívnu motiváciu a pozitívny vzťah ku vzdelávaniu, k práci, povolaniu, 
rozvíjaniu profesijných záujmov. 
 Osobitný dôraz sa kladie na cielenú prevenciu pred vznikom sociálno-patologických javov (agresivita, 
kriminalita, drogové závislosti, šikanovanie ap.), nakoľko títo žiaci sú sociálnou patológiou zvýšene ohrození. 
 Podmienkou efektívnej výchova a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia je dostatočný špeciálno-pedagogický a psychologický servis (školský špeciálny pedagóg, výchovný 
poradca, školský psychológ), doplňujúca odborná príprava učiteľov školy a úprava organizácie vzdelávania a odbornej 
prípravy. 
 Strednej škole sa odporúča zabezpečiť intenzívnu spoluprácu so školskými zariadeniami výchovného 
poradenstva a prevencie, tiež s občianskymi združeniami (pre rómsku komunitu, starostlivosť o azylantov ap.) a so 
zamestnávateľmi v regióne. 
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VZDELÁVANIE ŽIAKOV S NADANÍM 
 
 Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním patrí vo všeobecnosti za veľmi efektívne, žiaduce, a to tak zo 
spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z hľadiska ekonomického, návratnosti investovaného času a 
finančných prostriedkov. Osobitne v odbornom vzdelávaní a príprave je žiaduce podchytiť nadaných žiakov a 
systematicky s nimi pracovať. Pritom nemusí ísť len o podporu mimoriadne intelektovo nadaných žiakov, ale aj žiakov 
nadaných manuálne, remeselne, 
prakticky, ktorí vynikajú svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, kreativitou, výsledkami práce a zaslúžia si 
výnimočnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. 
 Na druhej strane môžu mať žiaci s nadaním množstvo problémov pri zvládaní štúdia, 
či pri nadväzovaní sociálnych vzťahov. Zatiaľ čo v činnostiach, pre ktoré majú mimoriadne nadanie alebo o ktoré majú 
vysoký záujem, dosahujú vynikajúce výsledky, môžu dosahovať v iných oblastiach priemerné alebo slabé výsledky. 
 Príčinou môže byť napríklad skutočnosť, že sa nevedia efektívne učiť, podceňujú precvičovanie a opakovanie 
učiva, preferujú vlastné tempo a spôsob učenia, zatiaľ čo spoločné tempo a frontálny spôsob výučby ich spomaľuje a 
demotivuje. 
 Mimoriadne nadaní žiaci sa často prejavujú ako výrazné osobnosti, čo však môže mať svoje negatíva, hlavne 
v oblasti sociálnej komunikácie. Môžu mať tiež problémy v sebahodnotení, v ponímaní seba samého, sú často citliví 
na hodnotenie inými, ťažko nadväzujú kontakty s druhými ľuďmi. 
 Títo žiaci nebývajú často pozitívne prijímaní svojím okolím – a to tak spolužiakmi, ako 
aj učiteľmi. Konflikty s učiteľmi môžu vznikať napríklad preto, že žiak nepovažuje niektoré predmety za dôležité, tiež 
preto, že svojimi vedomosťami a zručnosťami a neustálym záujmom o obsah výučby prevyšuje učiteľa alebo narúša 
vyučovanie. 
 Problémy v komunikácii so spolužiakmi môžu prerásť do šikanovania žiaka s nadaním – alebo na druhej 
strane môže dôjsť k prispôsobeniu sa skupinovým normám a k zníženiu výkonnosti a ďalšieho rozvoja žiaka. Preto je 
veľmi dôležité zistiť, v čom žiak vyniká, ale aj aké má nedostatky a problémy a prispôsobiť tomu svoju prácu s ním. 
Rovnako je dôležité, aby škola poznala vývoj 
žiaka už na základnej škole, doterajšiu pedagogicko-psychologickú prácu s ním, jeho anamnézu, vrátane rodinnej 
anamnézy. Významná je spolupráca všetkých učiteľov, ktorí mimoriadne nadaného žiaka učia, tiež spolupráca s 
rodičmi žiaka, so psychológom, výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom, prípadne spolupráca so školskými 
zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie. 
 Vo výučbe týchto žiakov je vhodné využívať náročnejšie metódy a postupy, problémové a projektové 
vyučovanie, dištančné e-vzdelávanie, samoštúdium, intenzívne využívanie IKT. Aj mimoriadne nadaných žiakov treba 
vhodne zapájať do skupinovej výučby, do tímovej spolupráce (buď v roli vedúceho, alebo radového člena), čím sa 
rozvíja ich socializácia, tolerantnosť, adaptabilita, schopnosť kooperovať, včleňovať sa do pracovného kolektívu. 
 Škola môže umožniť žiakom s nadaním výučbu niektorých špeciálnych predmetov, 
vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho plánu. V rámci individuálneho vzdelávacieho plánu môže riaditeľ 
upraviť aj organizáciu vzdelávania a odbornej prípravy mimoriadne nadaného žiaka napríklad skrátením jej dĺžky, 
prípadne kombináciou obsahu vzdelávania viacerých odborov. 


