
 Špeciálna základná škola, Karpatská 1, 811 05 Bratislava 
 

Poučenie a informácie pre rodičov detí a žiakov prijímaných  
do Špeciálnej základnej školy. Karpatská 1, 811 05 Bratislava o poskytovanom 

vzdelávaní 
 

Špeciálna základná škola, Karpatská 1, 811 5 Bratislava vzdeláva žiakov so zdravotným 
znevýhodnením (s mentálnym postihnutím, s autizmom a s viacnásobným postihnutím). 
Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vzdelávané v nasledujúcich 
organizačných zložkách školy: 

1. špeciálna materská škola (ŠMŠ) 
2. špeciálna základná škola (ŠZŠ) 

Súčasti školy sú: 
1. školský klub detí (ŠKD) 
2. výdajná školská jedáleň 

 
ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA 
V špeciálnej materskej škole sa vzdelávajú deti so zdravotným znevýhodnením -  deti  s 
mentálnym postihnutím, deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 
deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (oneskorený rečový vývin, zajakavosť atď.), deti 
s viacnásobným postihnutím ,  deti   s oneskoreným psychomotorickým vývinom, deti s 
emočnými poruchami (úzkosť, známky neuroticizmu). 
 
Podrobnosti o prijímaní detí , o organizácii a osobitostiach  výchovy a vzdelávania  v ŠMŠ: 
ŠMŠ zaškoľuje deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v poldennom alebo 
celodennom výchovno-vzdelávacom programe na základe žiadosti zákonného zástupcu, 
diagnostických vyšetrení a odporúčania lekára, ako aj vyjadrenia o zdravotnej spôsobilosti 
dieťaťa. Na predprimárne vzdelávanie prijímame deti od 3 rokov veku, výnimočne  možno 
prijať dieťa od dovŕšenia 2 rokov veku). Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta  
je predprimárne vzdelávanie povinné. Ak nebude zákonný zástupca dbať o riadne plnenie 
povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ ŠMŠ má podľa §5 ods. 15 zákona 596/2003 
Z.z. povinnosť oznámiť obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt a ÚPSVaR. Ak dieťa po dovŕšení 
šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne 
o pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania na základe písomného súhlasu zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu lekára a s informovaným súhlasom 
rodiča. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť riaditeľ školy diagnostický pobyt v špeciálnej 
materskej škole v rozmedzí 3 mesiacov až jedného roka.  
 
Povinné predprimárne vzdelávanie môže dieťa plniť aj formou individuálneho vzdelávania , 
príp. ak má vážne zdravotné problémy môže byť oslobodené od povinnosti dochádzať do 
materskej školy. Neospravedlnené vynechávanie povinného predprimárneho vzdelávania  sa 
považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. 
Zanedbávanie dochádzky má škola povinnosť hlásiť obci a vecne príslušnému ÚPSVaR.  
Najvyšší počet detí v triede materskej školy pre deti s mentálnym postihnutím a iným 
zdravotným znevýhodnením je 8, pre deti s autizmom 4 deti. Riaditeľ školy môže povoliť 
prekročenie najvyššieho počtu detí v triede najviac o dvoch. Dokladom o získanom 
predprimárnom  stupni vzdelania je osvedčenie o získaní  predprimárneho vzdelania.  
Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov 
materskej školy mesačne na jedno dieťa. Výšku príspevku zákonného zástupcu na úhradu 
určí riaditeľ školy. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej 
školskej dochádzky alebo ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy 
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.  
 
ŠPECIÁLNA  ZÁKLADNÁ  ŠKOLA  
Vnútorne sa ŠZŠ členení podľa stupňa  postihnutia žiakov : 

a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, 
b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, 
c) variant C pre žiakov s ťažkým  alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo 

pre žiakov                     s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie 
a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B. 



d) vzdelávanie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s 
mentálnym postihnutím. 
 

Prípravný ročník  vzdeláva žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
Podrobnosti o prijímaní detí , o organizácii a osobitostiach  výchovy a vzdelávania  v ŠZŠ:  
Žiaka prijímame na základe žiadosti zákonného zástupcu, výsledkov diagnostických vyšetrení  
a odporúčania lekára. Počet žiakov v triede s MP je 6 (A,B variant), 5 žiakov (C variant), 4 žiaci 
s autizmom, 8 žiakov s NKS. Riaditeľ môže jednotlivé počty zvýšiť o dvoch žiakov v súlade 
s vyhláškou 322/2008. Dĺžka vyučovacieho dňa v prípravnom ročníku je maximálne 4 hodiny, 
týždenne 20 hodín.  
Vzdelávacie predmety: 
Rozvíjanie komunikačných schopností, rozvíjanie grafomotorických zručností, individuálna 
logopedická intervencia, vecné učenie, matematika, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, 
hudobná výchova, telesná a športová výchova. 
Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej 
dochádzky. 
Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom 
vzdelaní: 
Na konci školského roka žiak dostane vysvedčenie. 
Špeciálna základná škola vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím, s mentálnym 
postihnutím v kombinácii s iným postihnutím a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 
vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. 
Podrobnosti o prijímaní detí , o organizácii a osobitostiach  výchovy a vzdelávania  v ŠZŠ:  
Do ŠZŠ sa prijíma žiak na základe žiadosti zákonného zástupcu, výsledkov psychologického 
a špeciálnopedagogického vyšetrenia a iných diagnostických vyšetrení a odporúčania lekára. 
Žiaka, ktorý bol prijatý zo základnej školy, možno na základe vstupného diagnostického 
vyšetrenia a po prerokovaní v pedagogickej rade zaradiť do vyššieho ročníka, pričom fyzický 
vek nesmie byť nižší ako  fyzický vek žiakov toho ročníka. 
Žiakom s autizmom sa poskytuje vzdelanie zodpovedajúce ich individuálnym schopnostiam 
špeciálnymi formami a metódami zodpovedajúcimi ich postihnutiu. Obsah učiva sa určuje 
v rámci individuálneho vzdelávacieho programu. 
Obsah učiva v rámci IVP pre žiaka s narušeným intelektom vychádza z učebných osnov ŠZŠ. 
ŠZŠ A variant má deväť ročníkov, B a C variant má 10 ročníkov.                               
Počty žiakov v triedach:  
A variant: 1.ročník – 6 žiakov;  2. až 5.ročník - 8 žiakov;  6. až 9. ročník – 10 žiakov 
B variant : 1. až 5.ročník – 6 žiakov;  6. až 10. ročník – 8 žiakov 
C variant : 1. -  5. ročník – 5 žiakov;  6.až 10. ročník – 6 žiakov 
Pre žiakov s autizmom: prípravný ročník až 9. ročník - 4 žiaci. 
Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o dvoch. 
Vzdelávacie predmety:  
A-variant: slovenský jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačných schopností, rozvíjanie 
grafomotorických zručností, matematika, informatika, vecné učenie, fyzika, chémia, prírodopis, 
biológia, vlastiveda, dejepis, geografia, občianska náuka, etická výchova, náboženská 
výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová 
výchova. 
B-variant: slovenský jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačných schopností, rozvíjanie 
grafomotorických zručností, matematika, informatika, vecné učenie, etická výchova, 
náboženská výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná 
a športová výchova. 
C-variant: rozvíjanie komunikačných schopností, rozvíjanie grafomotorických zručností, 
rozvíjanie sociálnych zručností, matematika, informatika, vecné učenie, etická výchova, 
náboženská výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova, zdravotná 
telesná výchova. 
Trieda pre žiakov s autizmom: slovenský jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačných 
schopností, rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie, matematika, informatika, vecné 
učenie, fyzika, chémia, prírodopis, biológia, vlastiveda, dejepis, geografia, občianska náuka, 
etická výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná 
výchova, telesná a športová výchova. 
Žiaci s ťažkým zdravotným postihnutím, žiaci s autizmom a žiaci s viacnásobným postihnutím  
sa vzdelávajú            v  triedach s individuálnym vzdelávacím programom.  



Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom 
vzdelaní: 
Na vysvedčení posledného ročníka sa uvádza stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne: 
„Žiak /žiačka/ získal /získala/ primárny stupeň vzdelania“. 
Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku  uvedú sa údaje o ukončení povinnej školskej 
dochádzke nasledovne: „Žiak  /žiačka/ ukončil/ukončila/ povinnú  školskú dochádzku:“ 
Možnosti vzdelávania žiaka po ukončení 9. príp. 10. ročníka ŠZŠ sú v odborných učilištiach 
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a v praktickej škole. 
Žiak má možnosť navštevovať ŠKD, zapájať sa do činnosti záujmových útvarov zameraných 
na oblasť umelecko-tvorivého charakteru, športového charakteru, oblasť rozvíjania zručností 
v práci s počítačom a rozvoj komunikačných zručností. 
 
 
ŠKOLSKÝ  KLUB DETÍ 
Školský klub detí zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre žiakov v čase mimo vyučovania. Za 
pobyt dieťaťa v školskom  klube prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa. Výšku 
príspevku zákonného zástupcu na úhradu určí riaditeľ školy. Tento príspevok sa uhrádza 
vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Príspevok               v ŠKD sa neuhrádza za žiaka, 
ak zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v 
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.  
Prijatie žiaka s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 
postihnutím je podmienené  mierou jeho  sociokomunikačného oslabenia a zvládania 
dlhodobej záťaže.  
 
 
ĎALŠIE INFORMÁCIE 
Personálne zabezpečenie školy 
Pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady  na prácu s deťmi a žiakmi so 
zdravotným znevýhodnením. 
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Vyučovacia hodina trvá 45 minút, 6.vyučovacia hodina trvá 40 minút. Škola má zdravé 
hygienické prostredie. Je zabezpečená vhodná štruktúra pracovného režimu a odpočinku 
žiakov,  režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební 
(tried) a ostatných priestorov školy podľa platných noriem – zodpovedajúce osvetlenie, teplo, 
nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho 
a pracovného nábytku. Škola zabezpečuje stravovanie detí a žiakov podľa platných 
hygienických noriem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Poučenie a informácie pre zákonných zástupcov detí a žiakov prijímaných  
do Špeciálnej základnej školy 

 Karpatská 1, 811 05 Bratislava o poskytovanom vzdelávaní 
 
 
 
Bol / bola / som  poučená a  informovaná o  poskytovanom  vzdelávaní v Špeciálnej základnej 
školy Karpatská 1, 811 05 Bratislava a o možnostiach ďalšieho uplatnenia svojho syna / 
dcéry/ v nasledovných bodoch: 
 
 
1.   Vnútorne  členenie školy 
2.   Ciele výchovy a vzdelávania  
3.   Stupeň dosiahnutého vzdelania 
4.   Vzdelávacie oblasti 
5.   Charakteristika, špecifiká  a dĺžka vzdelávania a podmienky prijímania 
6.   Dĺžka vzdelávania 
7.   Postup a podmienky  prijímania  dieťaťa/žiaka 
8.   Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie 
9.   Počty žiakov : A, B,C  variant  
10. Vyučovací jazyk 
11. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 
o získanom vzdelávaní   
12. Personálne zabezpečenie školy 
13. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
14. Možnosti realizovania záujmov žiakov v čase mimo vyučovania  
15. Školský klub detí 
16. Možnosti vzdelávania žiaka po ukončení 9./10. ročníka ŠZŠ  
 
 
 
 
 
 
 Vyjadrenie zákonného zástupcu: 
 
Súhlasím, aby bol(a) môj syn/dcéra................................................................................... 
prijatý (á) do Špeciálnej základnej školy. Karpatská 1, 811 05 Bratislava 
 
 
 
 
Dňa:                                       ...................................................... 
                                                                                        podpis zákonného zástupcu 
 
 
 


