Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

DODATOK č. 1,
ktorým sa menia
VZDELÁVACIE PROGRAMY pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre základné
vzdelávanie














Vzdelávací program pre žiakov so sluchovým postihnutím pre primárne vzdelávanie
a nižšie stredné vzdelávanie schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20275:12-10F0 s platnosťou
od 1. 9. 2016
Vzdelávací program pre žiakov so zrakovým postihnutím pre primárne a nižšie stredné
vzdelávanie, pre primárne umelecké vzdelávanie a nižšie sekundárne umelecké
vzdelávanie schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20284:16-10F0 s platnosťou
od 1. 9. 2016
Vzdelávací program pre žiakov s telesným postihnutím pre primárne vzdelávanie a nižšie
stredné vzdelávanie schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20277:13-10F0 s platnosťou
od 1. 9. 2016
Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou pre primárne
vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie schválený Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20272:1010F0 s platnosťou od 1. 9. 2016
Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými
poruchami (bez mentálneho postihnutia) pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné
vzdelávanie schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20261:5-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016
Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre primárne vzdelávanie
a nižšie stredné vzdelávanie schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20281:15-10F0 s platnosťou
od 1. 9. 2016
Vzdelávací program pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti pre primárne vzdelávanie
a nižšie stredné vzdelávanie schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 03.08.2017 pod číslom 2017/10211-2:10G0 s platnosťou
od 1. 9. 2017

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 17. augusta 2018
pod číslom 2018/11398:1-10L0 s účinnosťou od 1. septembra 2018.

1. Vo vzdelávacom programe pre žiakov so sluchovým postihnutím v časti 6. Rámcový
učebný plán sa v poznámkach text bodu 1 nahrádza textom, ktorý znie:
„V prípade, ak poradenské zariadenie odporučí, že konkrétny žiak nepotrebuje
niektorý zo špecifických vyučovacích predmetov, musí o tom vydať písomné
vyjadrenie, ktoré škola vedie ako prílohu v Návrhu na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole,
strednej škole a v špeciálnej škole. Hodiny určené na výučbu špecifického
vyučovacieho predmetu, ktorý podľa písomného vyjadrenia poradenského zariadenia
žiak nepotrebuje, škola použije na výučbu:
a) iných špecifických vyučovacích predmetov alebo
b) vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie
nemôže primerane napredovať, čo musí byť zaznamenané v jeho individuálnom
vzdelávacom programe.“

2. Vo vzdelávacom programe pre žiakov so zrakovým postihnutím v časti 6. Rámcový
učebný plán sa v poznámkach text bodu 1 nahrádza textom, ktorý znie:
„V prípade, ak poradenské zariadenie odporučí, že konkrétny žiak nepotrebuje
niektorý zo špecifických vyučovacích predmetov, musí o tom vydať písomné
vyjadrenie, ktoré škola vedie ako prílohu v Návrhu na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole,
strednej škole a v špeciálnej škole. Hodiny určené na výučbu špecifického
vyučovacieho predmetu, ktorý podľa písomného vyjadrenia poradenského zariadenia
žiak nepotrebuje, škola použije na výučbu:
a) iných špecifických vyučovacích predmetov alebo
b) vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie
nemôže primerane napredovať, čo musí byť zaznamenané v jeho individuálnom
vzdelávacom programe.“

3. Vo vzdelávacom programe pre žiakov s telesným postihnutím v časti 6. Rámcový
učebný plán sa v poznámkach dopĺňa bod 10, ktorý znie:
„V prípade, ak poradenské zariadenie odporučí, že konkrétny žiak nepotrebuje
niektorý zo špecifických vyučovacích predmetov, musí o tom vydať písomné
vyjadrenie, ktoré škola vedie ako prílohu v Návrhu na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole,
strednej škole a v špeciálnej škole. Hodiny určené na výučbu špecifického
vyučovacieho predmetu, ktorý podľa písomného vyjadrenia poradenského zariadenia
žiak nepotrebuje, škola použije na výučbu:
a) iných špecifických vyučovacích predmetov alebo
b) vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie
nemôže primerane napredovať, čo musí byť zaznamenané v jeho individuálnom
vzdelávacom programe.“
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4. Vo vzdelávacom programe pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v časti
6. Rámcový učebný plán sa v poznámkach dopĺňa bod 10, ktorý znie:
„V prípade, ak poradenské zariadenie odporučí, že konkrétny žiak nepotrebuje
niektorý zo špecifických vyučovacích predmetov, musí o tom vydať písomné
vyjadrenie, ktoré škola vedie ako prílohu v Návrhu na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole,
strednej škole a v špeciálnej škole. Hodiny určené na výučbu špecifického
vyučovacieho predmetu, ktorý podľa písomného vyjadrenia poradenského zariadenia
žiak nepotrebuje, škola použije na výučbu:
a) iných špecifických vyučovacích predmetov alebo
b) vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie
nemôže primerane napredovať, čo musí byť zaznamenané v jeho individuálnom
vzdelávacom programe.“

5. Vo vzdelávacom programe pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnými
vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia) v časti 6. 1 Rámcový učebný
plán pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnými vývinovými poruchami (bez
mentálneho postihnutia) pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie
s vyučovacím jazykom slovenským sa v poznámkach dopĺňa bod 8, ktorý znie:
„V prípade, ak poradenské zariadenie odporučí, že konkrétny žiak nepotrebuje
niektorý zo špecifických vyučovacích predmetov, musí o tom vydať písomné
vyjadrenie, ktoré škola vedie ako prílohu v Návrhu na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole,
strednej škole a v špeciálnej škole. Hodiny určené na výučbu špecifického
vyučovacieho predmetu, ktorý podľa písomného vyjadrenia poradenského zariadenia
žiak nepotrebuje, škola použije na výučbu:
a) iných špecifických vyučovacích predmetov alebo
b) vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie
nemôže primerane napredovať, čo musí byť zaznamenané v jeho individuálnom
vzdelávacom programe.“

6. Vo vzdelávacom programe pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia) v časti 6. 2 Rámcový učebný
plán pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez
mentálneho postihnutia) pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie
s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny sa v poznámkach dopĺňa bod 7, ktorý
znie:
„V prípade, ak poradenské zariadenie odporučí, že konkrétny žiak nepotrebuje
niektorý zo špecifických vyučovacích predmetov, musí o tom vydať písomné
vyjadrenie, ktoré škola vedie ako prílohu v Návrhu na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole,
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strednej škole a v špeciálnej škole. Hodiny určené na výučbu špecifického
vyučovacieho predmetu, ktorý podľa písomného vyjadrenia poradenského zariadenia
žiak nepotrebuje, škola použije na výučbu:
a) iných špecifických vyučovacích predmetov alebo
b) vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie
nemôže primerane napredovať, čo musí byť zaznamenané v jeho individuálnom
vzdelávacom programe.“

7. Vo vzdelávacom programe pre žiakov s vývinovými poruchami učenia v časti
6. Rámcový učebný plán sa v poznámkach dopĺňa bod 10, ktorý znie:
„V prípade, ak poradenské zariadenie odporučí, že konkrétny žiak nepotrebuje
niektorý zo špecifických vyučovacích predmetov, musí o tom vydať písomné
vyjadrenie, ktoré škola vedie ako prílohu v Návrhu na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole,
strednej škole a v špeciálnej škole. Hodiny určené na výučbu špecifického
vyučovacieho predmetu, ktorý podľa písomného vyjadrenia poradenského zariadenia
žiak nepotrebuje, škola použije na výučbu:
a) iných špecifických vyučovacích predmetov alebo
b) vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie
nemôže primerane napredovať, čo musí byť zaznamenané v jeho individuálnom
vzdelávacom programe.“

8. Vo vzdelávacom programe pre žiakov s vývinovými poruchami učenia v časti
Rámcový učebný plán pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre primárne
vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny
sa v poznámkach dopĺňa bod 10, ktorý znie:
„V prípade, ak poradenské zariadenie odporučí, že konkrétny žiak nepotrebuje
niektorý zo špecifických vyučovacích predmetov, musí o tom vydať písomné
vyjadrenie, ktoré škola vedie ako prílohu v Návrhu na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole,
strednej škole a v špeciálnej škole. Hodiny určené na výučbu špecifického
vyučovacieho predmetu, ktorý podľa písomného vyjadrenia poradenského zariadenia
žiak nepotrebuje, škola použije na výučbu:
a) iných špecifických vyučovacích predmetov alebo
b) vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie
nemôže primerane napredovať, čo musí byť zaznamenané v jeho individuálnom
vzdelávacom programe.“
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9. Vo vzdelávacom programe pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti v časti
6. 1 Rámcový učebný plán pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti pre primárne
vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie sa v poznámkach dopĺňa bod 6, ktorý znie:
„V prípade, ak poradenské zariadenie odporučí, že konkrétny žiak nepotrebuje
niektorý zo špecifických vyučovacích predmetov, musí o tom vydať písomné
vyjadrenie, ktoré škola vedie ako prílohu v Návrhu na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole,
strednej škole a v špeciálnej škole. Hodiny určené na výučbu špecifického
vyučovacieho predmetu, ktorý podľa písomného vyjadrenia poradenského zariadenia
žiak nepotrebuje, škola použije na výučbu:
a) iných špecifických vyučovacích predmetov alebo
b) vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie
nemôže primerane napredovať, čo musí byť zaznamenané v jeho individuálnom
vzdelávacom programe.“
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