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Informácia 

 

o možnosti  zaškolenia žiakov s nedostatočnou školskou zrelosťou a vývinovými 

ťažkosťami*  v  základných školách   v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava - Ružinov. 

 

( *Ďalej len deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími poruchami) 

 

       Na základe stúpajúceho počtu zapísaných detí do I. ročníka základnej školy,  ktoré  v čase 

zápisu nedosiahli potrebnú školskú zrelosť, poslanci MZ uznesením č.251/XIV/2016 zo dňa 

26.4.2016 nastolili požiadavku zriadiť/vytvoriť pre takéto deti prípravný ročník v bežnej 

základnej škole pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, s poruchami pozornosti 

a učenia. 

 

        Z príslušných ustanovení školského zákona, najmä § 97, však pre obec ako zriaďovateľa 

nevyplýva možnosť zriadenia takéhoto typu triedy, nakoľko prípravný ročník sa zriaďuje 

v základnej škole   pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.               (§ 97 ods. 3 zákona č. 

245/2008 Z. z. znie: „Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením má 

spravidla 9 až 11 ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. Prípravný ročník 

je určený pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo zdravotným postihnutím, dieťa 

choré alebo žiakov, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosiahli školskú 

spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy. 

Absolvovanie prípravného  ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej   

dochádzky.“ Zriaďovateľská pôsobnosť k školám takéhoto typu prislúcha Okresnému úradu 

v sídle kraja. V okrese Bratislava II  pôsobia Špeciálna základná škola  Nevädzová 3 

a Špeciálna  základná  škola  pri  Diagnostickom centre, Slovinská 1. 

* Uvedené  Školskému úradu Ružinov potvrdili na  konzultácii na Odbore základných škôl 

sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.  

 

         Situáciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  sa mestská časť 

Bratislava - Ružinov  snažila  riešiť v rámci zriaďovateľských kompetencií mestskej časti 

už v roku 2013.  Miestne zastupiteľstvo  uznesením č. 326/XX/2013 schválilo zriadenie 

špeciálnych tried pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Základnej 

škole, Borodáčova 2 s účinnosťou od 01.09.2013.  

Špeciálne triedy   na ZŠ Borodáčova  sa otvárajú na   základe      prejaveného    záujmu 

zákonných      zástupcov    detí  so  špeciálnymi     výchovno-vzdelávacími        potrebami a 

na  základe odporúčania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

Školskou legislatívou je stanovený počet žiakov špeciálnej triedy  8 až 10 žiakov. Do  I. 

ročníka   špeciálnej   triedy na ZŠ Borodáčova sú  začlenené deti,  ktoré  nedosiahli    školskú   

spôsobilosť  v   čase    zápisu do základnej školy, a deti s ľahkými poruchami pozornosti 

alebo aktivity, deti s oslabenými čiastkovými      funkciami,     oslabeným      vizuálnym     

rozlišovaním,     oslabenými     pamäťovými funkciami alebo zrakovým vnímaním. Môžu to 

byť aj deti s ťažkosťami pri rozlišovaní pravo - ľavej a priestorovej orientácie, pri problémoch              

s matematickými predstavami a s poruchami pozornosti. Žiaci   v takejto triede sa učia všetko 

ako ostatní prváci, tempo a formy práce sa však  prispôsobia     ich  potrebám.  Zaškolením do 

špeciálnej triedy dieťa začína plniť povinnú školskú dochádzku. V školskom roku 2015/2016 

je na ZŠ  Borodáčova otvorená 1 špeciálna trieda v treťom ročníku a 1 trieda v prvom 
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ročníku. Špeciálne triedy zriadené na ZŠ Borodáčova sú zaradené v Centrálnom registri škôl 

a školských zariadení MŠVVaŠ SR. 

 

 

        V súlade s platnou legislatívou je toto jediný možný spôsob zaškolenia takéhoto 

typu detí v bežnej základnej škole. Preto sa v súčasnosti zameriavame na zvýšenie 

informovanosti zákonných zástupcov detí, aby popri možnosti ponechať dieťa 

v materskej škole zvážili aj možnosť zaškolenia dieťaťa do základnej školy do tried 

zameraných na potreby detí s nedostatočnou  školskou zrelosťou a vývinovými 

ťažkosťami. Na ZŠ Borodáčova je možné otvoriť pre školský rok 2016/2017 počet tried 

zodpovedajúci  prejavenému záujmu zákonných zástupcov detí. 

 

Zriadenie väčšieho počtu špeciálnych tried v  Základnej škole, Borodáčova podľa záujmu 

zákonných zástupcov vyžaduje:   

             •   úpravu   súčasných priestorov ZŠ  

             •   doplnenie didaktických pomôcok školy  

             •   personálne zabezpečenie prevádzky  -   do každej novovzniknutej  triedy  

                 1 učiteľka  so vzdelaním špeciálny  pedagóg a 1 vychovávateľka  

                  v školskom klube detí 

 

 

Zriadenie špeciálnej triedy v inej Základnej škole ako ZŠ Borodáčova podľa záujmu 

zákonných zástupcov vyžaduje:  

             •   rozhodnutie zriaďovateľa školy (MZ m. č. Bratislava - Ružinov)  

             •   oznámenie o zriadení špeciálnej triedy zaslať MŠVVaŠ SR  

             •   rekonštrukcia  súčasných priestorov ZŠ – (ak je potrebná) 

             •   doplnenie didaktických pomôcok školy  

             •   personálne zabezpečenie prevádzky  -  1učiteľka / trieda  so vzdelaním  

                 špeciálny   pedagóg a 1 vychovávateľka v školskom klube detí  

 

Prevádzkové zabezpečenie 

 

Financovanie  špeciálnych tried je  realizované z finančných prostriedkov pridelených  

na   prenesený výkon štátnej správy. Povinnosťou školy a zriaďovateľa školy je  zapracovať  

údaje  o špeciálnych   triedach   v septembri do   EDU  –  zberu,   ktorý    je  podkladom   pre 

nápočet rozpočtu na  financovanie   výchovno-vzdelávacieho   procesu   počas školského   

roka (prenesený výkon štátnej správy).  

Prevádzka špeciálnej triedy je personálne  zabezpečovaná učiteľom so vzdelaním špeciálny 

pedagóg. V prípade otvorenia ďalšej špeciálnej triedy bude potrebné prijať 1 učiteľa so 

vzdelaním špeciálny pedagóg, čo bude predstavovať na obdobie september – december 

mzdové náklady vrátane príslušných odvodov cca 5 500 Eur. Vzhľadom na to, že ide 

o prenesený výkon štátnej správy, tieto finančné prostriedky budú pridelené zo štátneho 

rozpočtu. 

      

Vzhľadom na   vek  detí,   zaškolených v špeciálnej  triede  možno  v  prípade otvorenia 

ďalšej takejto triedy očakávať vytvorenie  jedného    oddelenia    školského    klubu  detí, čo 

predpokladá  nárast  finančných  prostriedkov na jeho financovanie      z prostriedkov 

pridelených na originálne kompetencie (z rozpočtu m. č.). 
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V takom prípade bude potrebné   zvýšenie  rozpočtu ŠKD  na  obdobie  september   až  

december  2016 z rozpočtu m. č. (z podielových daní) na jednu vychovávateľku, čo bude 

vyžadovať sumu cca 4 500 Eur (plat a príslušné odvody).  

 

Rozšírením možnosti zaškolenia detí  s nedostatočnou mierou školskej zrelosti a rôznymi 

vývinovými ťažkosťami v špeciálnych triedach dochádza k naplneniu požiadavky 

poslancov MZ voči uspokojeniu potrieb zákonných zástupcov takýchto detí.  
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