NÁVRH

na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole
a v špeciálnej škole

Základné osobné údaje o dieťati/žiakovi
Meno a priezvisko
Dátum narodenia

Návrh na vzdelávanie dieťaťa/žiaka v školskej integrácii, špeciálnej triede, špeciálnej škole *) bol prerokovaný na zasadnutí
pedagogickej rady školy dňa ...............................................................

Rodič/zákonný zástupca bol oboznámený s výsledkami diagnostických vyšetrení a s možnosťami výchovy a vzdelávania
podľa § 94 alebo § 103 až § 106 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bol poučený o rozdieloch, výhodách a nevýhodách a ďalších osobitostiach
(počty detí/žiakov v triedach, získané vzdelanie, individuálne vzdelávacie programy, prijímanie žiakov s mentálnym
postihnutím do odborných učilíšť alebo praktických škôl a pod.) výchovy a vzdelávania detí alebo žiakov so zdravotným
znevýhodnením a žiakov s intelektovým nadaním.
Vyjadrenie rodičov/zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka: *)
Súhlasím – nesúhlasím s návrhom na vzdelávanie v špeciálnej škole, špeciálnej materskej škole.
Súhlasím – nesúhlasím so vzdelávaním v špeciálnej triede materskej školy, základnej školy, strednej školy.
Súhlasím – nesúhlasím so vzdelávaním formou školskej integrácie (t. j. so vzdelávaním v „bežnej“ triede materskej školy,
základnej školy, strednej školy).

Vyhlasujem, že som bol s poučením náležite oboznámený a obsahu poučenia som porozumel.
Dátum: ..............................................................

....................................................................
podpis rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa

....................................................................
podpis a pečiatka riaditeľa školy

*) Nehodiace sa prečiarknite.
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Škola: ...............................................................................................................................................................................................

Záznam

o prehodnotení návrhu na zmenu formy vzdelávania dieťaťa/žiaka

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka: .....................................................................................................................................................................
Narodený/á: ................................................

v ....................................................................

Rodné číslo: ...............................................

Adresa bydliska: .................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

Dôvody na zmenu formy vzdelávania dieťaťa/žiaka:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

Vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie k zmene formy vzdelávania dieťaťa/žiaka:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

Návrhy a odporúčania pre ďalšie vzdelávanie dieťaťa/žiaka:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

Dieťa/žiak má – nemá*) špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, jeho vzdelávanie bude pokračovať v ........ ročníku, v škole
.................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................

................................................................

dátum, podpis riaditeľa a pečiatka školského zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie

dátum, podpis a pečiatka riaditeľa školy

Vyjadrenie rodičov/zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka: *)
Súhlasím – nesúhlasím s návrhom na vzdelávanie v špeciálnej škole, špeciálnej materskej škole.
Súhlasím – nesúhlasím so vzdelávaním v špeciálnej triede materskej školy, základnej školy, strednej školy.
Súhlasím – nesúhlasím so vzdelávaním formou školskej integrácie (t. j. so vzdelávaním v „bežnej“ triede materskej školy,
základnej školy, strednej školy).

Vyhlasujem, že som bol s poučením náležite oboznámený a obsahu poučenia som porozumel.

............................................................................................

dátum a podpis rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa
*) Nehodiace sa prečiarknite.
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Zoznam príloh
Názov prílohy*)

Dátum
vloženia
prílohy

Vložil/a (meno)

Správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia
Správa zo psychologického vyšetrenia
Správa z odborného lekárskeho vyšetrenia

Individuálny vzdelávací program

*) Podľa potreby sa dopĺňajú názvy ďalších príloh.
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Poznámky
1.

Tlačivo Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole,
v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole (ďalej len „Návrh na vzdelávanie“; § 11 ods. 9 písm. a) zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov) je určené pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), ktorých
výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v špeciálnych školách, v špeciálnych triedach alebo v školskej integrácii
v materských, základných alebo v stredných školách.

2.

Tlačivo nie je určené pre deti a žiakov
a) zo sociálne znevýhodneného prostredia, pokiaľ nemajú ŠVVP vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia,
b) s odkladom povinnej školskej dochádzky, pokiaľ nie sú deťmi/žiakmi so zdravotným znevýhodnením,
c) škôl pri zdravotníckych zariadeniach,
d) škôl pri špeciálnych výchovných zariadeniach.

3.

Za úplnosť Návrhu na vzdelávanie k prijatiu dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP do školy, zaradením dieťaťa, žiaka na vzdelávanie
formou školskej integrácie, alebo pred zmenou formy jeho vzdelávania, zodpovedá riaditeľ školy.

4.

Tento Návrh na vzdelávanie sa nevypĺňa deťom a žiakom, ktoré už majú vyplnené tlačivo Návrh na vzdelávanie žiaka
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole,
platné pred dátumom platnosti tohto Návrhu na vzdelávanie.
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