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Návrh uznesenia 
Miestne  zastupiteľstvo  
MČ  Bratislava – Ružinov  
po prerokovaní 
 
 
 
 
A.                                                        s ch v a ľ u j e   
 
zriadenie špeciálnych tried pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
v Základnej škole, Borodáčova 2, Bratislava 
 
 

 

  
 
B.                                                            u k l a d á  
 

Ing. Eme Mílovej, riaditeľke  

zriadiť špeciálne triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
v Základnej škole, Borodáčova 2, Bratislava 
 

 

                                                                                                              T:  1. 9. 2013 

 

 
                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa  
 
V zmysle § 29 ods. 9  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v základnej škole je 
možné zriadiť triedu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami po 
súhlase zriaďovateľa.  
Vzhľadom na potreby občanov mestskej časti Bratislava – Ružinov a počet detí so  
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami navrhujeme pristúpiť ku zriadeniu špeciálnej 
triedy.  
Triedu navrhujeme zriadiť od 1. septembra 2013 na základe už prejaveného záujmu 
zákonných zástupcov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe 
odporúčania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.  
Školskou legislatívou je stanovený počet žiakov špeciálnej triedy – 8 až 10 žiakov.   
Žiakmi špeciálnej triedy budú 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 budú učiť všetko ako ostatní prváci, tempo a formy práce sa však 
prispôsobia ich potrebám. V novovytvorenej špeciálnej triede by mohli pod dohľadom 
špeciálneho pedagóga výraznejšie napredovať.  Napomôže  tomu hlavne špeciálny výchovno-
vzdelávací program školy  zameraný na špecifiká prijatých žiakov, vhodné didaktické 
a kompenzačné pomôcky a  prispôsobené metódy a formy práce, ale aj  menší počet detí v 
triede.  
Zaškolením do špeciálnej triedy dieťa začína plniť povinnú školskú dochádzku.  
 
Zriadenie špeciálnej   triedy v Základnej škole, Borodáčova 2 vyžaduje  

• rozhodnutie zriaďovateľa školy (MZ m. č. Bratislava - Ružinov) 
• rekonštrukcia  súčasných priestorov ZŠ – nie je potrebná 
• doplnenie didaktických pomôcok školy  
• personálne zabezpečenie prevádzky  -   učiteľka 1 so vzdelaním špeciálny 

pedagóg.                                                                                                                                               
 
Vzhľadom na vek detí zaškolených v novovznikajúcej špeciálnej triede predpokladáme 
vytvorenie jedného oddelenia školského klubu detí, čo predpokladá nárast finančných 
prostriedkov na jeho financovanie z prostriedkov pridelených na originálne kompetencie,  
čo predpokladá doplnenie rozpočtu školy na obdobie september až december 2013  
z podielových daní na ŠKD cca          3 200 eur (cena práce).  
 
Financovanie špeciálnej triedy bude realizované z finančných prostriedkov pridelených 
na  prenesený  výkon štátnej správy. Povinnosťou školy a zriaďovateľa školy je nutnosť 
zapracovať údaje o špeciálnej triede do EDU – zberu v septembri 2013, ktorý je 
podkladom pre financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu školského roka 2013 -
2014.  


