Vzdelávanie po povinnej školskej dochádzke
Povinná školská dochádzka končí u detí so ZZ po absolvovaní 10 rokov vzdelávania alebo dňom
31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok života. Existuje však možnosť,
že sa žiakovi 8. ročníka základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov, umožní ukončiť aj 9. ročník a získať
nižšie stredné vzdelanie. Ide o žiaka, ktorý zvládne úspešne ukončiť vzdelanie najneskôr do konca
školského roka, v ktorom dovŕši 17. rok života. Ďalšou možnosťou je žiakovi umožniť vzdelávanie
v základnej škole až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18 rokov života, pretože v zákone
je zadefinovaná možnosť predĺžiť dĺžku vzdelávania až o 2 roky.
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dieťaťa so zdravotným znevýhodnením
Každé dieťa má potrebu učiť sa, spoznávať nové veci a svet okolo seba. Často sa však pýtate:
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Každé dieťa je vzdelávateľné. Aj dieťa so ZZ má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. Pri vzdelávaní sa postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý je vytváraný s prihliadnutím k aktuálnemu stavu žiaka
a podľa jeho individuálnych schopností.
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Pri výbere školy vždy postupujte v najlepšom záujme Vášho dieťaťa a s ohľadom na jeho spolužiakov.
Leták bol vypracovaný v rámci projektu “Nič o nás bez nás”.
Podrobné informácie o vzdelávaní dieťaťa so ZZ nájdete na:
www.hlasrodin.sk/vzdelavanie
www.hlasrodin.sk

www.hlasrodin.sk/vzdelavanie

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
Veslárska 9, 921 01 Piešťany, info@hlasrodin.sk, IČO: 50525654, DIČ: 2120374135, IBAN: SK7583300000002501100287
Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu
a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným
prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Všetci ľudia sa majú
vzdelávať k ľudskosti.

J. A . Komensky
www.hlasrodin.sk

MoZnosti vzdelávania dieTaTa
so zdravotným znevýhodnením (ZZ)
Vo veku od 0 do 3 rokov je to týmito formami:
Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) vo Vašom meste alebo v jeho
blízkosti ponúkajú diagnostiku (posúdenie stavu a potenciálu dieťaťa), prevenciu a následnú
pravidelnú komplexnú odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť formou terapií a stimulácií
pre dieťa so ZZ. CŠPP majú v kompetencii aj poskytovanie informácií a poradenstva rodine
s prihliadnutím na jej situáciu a potreby.
Centrá včasnej intervencie (CVI) sú tu pre celú rodinu s dieťaťom so ZZ vo veku od narodenia do 7 rokov:
● pomôžu rodine zostaviť vhodný plán stimulácií pre dieťa so ZZ
● podporia rodičov, aby aj v domácom prostredí dokázali dieťa vhodne stimulovať vo vývine
● sprevádzajú rodinu pri prekonávaní náročného obdobia po narodení dieťaťa so ZZ

Vo veku od 3 do 6 rokov je možnosť predškolského
vzdelávania na odporúčanie CŠPP:
V bežnej materskej škole
Odporúčame osloviť všetky materské školy vo Vašom okolí. Najprv telefonicky alebo osobne
v priebehu celého roka a potom aj písomne – podať Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej
školy v zákonom stanovenom období podľa termínu v danej škôlke (zvyčajne v mesiacoch
marec – máj). Informácie o svojom dieťati podávajte stručne a konštruktívne, podrobnejšie až
pri osobnom stretnutí. Integrácia a inklúzia je vecou aj nás, rodičov – pokúsiť sa našim deťom
dať možnosti, aké majú zdravé deti.
V špeciálnej materskej škole
Pri závažnejšom ZZ majú práve tieto špeciálne materské školy vytvorené podmienky na
vzdelávanie detí so ZZ.
Cieľom predškolského vzdelávania je pomôcť Vášmu dieťaťu v integrácii do spoločnosti,
ukázať mu, že patrí do spoločenstva širšieho než je jeho rodina a známi. Dieťa si osvojuje denne sa opakujúce činnosti a aktivity v kolektíve, získava nové sociálne kompetencie, pozoruje
a počúva dianie okolo seba. Nachádza svoje vlastné prostriedky ako sa vyjadriť a presadiť
v kolektíve detí.

Častým argumentom proti prijatiu dieťaťa so ZZ

tip

sú nedostatočne vytvorené priestorové, materiálne a personálne
podmienky materskej školy. Nevzdávajte sa, zvlášť ak máte ešte
aj odporúčanie CŠPP:
● Ponúknite škôlke, ak máte možnosť,
● Osobne oslovte poslancov miestneho
pomoc pri zlepšení prostredia, ako aj
zastupiteľstva v obci alebo v mestskej časti
s vybavením pomôcok, ktoré by dieťaťu
so žiadosťou o zabezpečenie financovania
so ZZ umožnili pobyt v materskej škole.
asistenta učiteľa.
Prípadne na začiatku môžete ponúknuť aj ● K predškolskému vzdelávaniu pristupujte
zapožičanie svojich vlastných pomôcok.
citlivo, s ohľadom na odporúčania odbor● Personálne by si mohla materská škola
níkov, ktorí s Vaším dieťaťom pracujú, ako
aj na potreby a možnosti svojho dieťaťa,
pomôcť žiadosťou o asistenta učiteľa,
ale aj ďalších detí navštevujúcich dané
ktorý by aspoň čiastočne pomáhal Vášmu
predškolské zariadenie.
dieťaťu. Asistenti však nie sú nárokovateľní
a nie sú ani k dispozícii výhradne pre jedno
dieťa.

Od 6 rokov má každé dieťa povinnosť nastúpiť do školy
a plniť si povinnú školskú dochádzku.
Je Vašou povinnosťou ísť na zápis do spádovej školy
(v mieste trvalého bydliska). Ak sa rozhodnete
požiadať o odklad alebo pre zápis Vášho dieťaťa
so ZZ na inej škole, je potrebné nahlásiť to
v spádovej škole.

Formy vzdelávania:
● v bežnej základnej škole
v bežnej triede formou
integrácie
● v bežnej základnej škole
v špeciálnych triedach
● v špeciálnej základnej škole
● v domove sociálnych
služieb

www.hlasrodin.sk

