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Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (znevýhodnenie chudobou alebo kultúrou) 

patria do kategórie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP).  Ide 

o  žiakov žijúcich v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky nedostatočne 

stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností jednotlivca, nepodporuje 

jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti. 

Spôsobuje sociálno-kultúrnu depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a citový rozvoj 

jednotlivca a z aspektov edukácie ho z týchto dôvodov považujeme za osobu so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami.  

Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok 

(obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre dieťa. Zohľadnenie 

týchto podmienok mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj 

schopností alebo osobnosti, ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného 

začlenenia do spoločnosti. Výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia sa uskutočňuje v škole v bežných triedach s využitím metód a foriem práce ako pri 

zdravotnom znevýhodnení.  

 

Za žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia sa považuje najmä: 

• žiak z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,  

• príjem rodiny je najviac vo výške životného minima,   

• žiak s nízkou komunikačnou schopnosťou alebo žiak neovládajúceho vyučovací jazyk školy.  

 

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. (školského zákona) dieťaťom/žiakom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia sa rozumie dieťa, ktoré je dieťaťom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami a výchovno-poradenskú starostlivosť, vrátane diagnostiky, mu 

zabezpečuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

 

 

Oblasťou podpory pre žiakov našej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia 

je:  

• materiálne zabezpečenie:  

-  dohľad nad zakupovaním učebných pomôcok, ktoré žiaci potrebujú na vyučovanie, 

• výchovno - vzdelávacie zabezpečenie : 

- príprava textov a metodických materiálov, pomôcok na vyučovanie, 

- zabezpečenie doučovania podľa potrieb, 

- zapájanie žiakov do kultúrnych podujatí školy aj obce,  

- zapájanie  žiakov do práce v záujmových útvaroch, 

- návšteva ŠKD u žiakov 1.stupňa, 

• odborné a personálne zabezpečenie: 

- príprava pedagogických zamestnancov na prácu s týmito žiakmi v spolupráci so špeciálnym 

pedagógom, psychológom, prípadne s koordinátorom pre žiakov so ŠVVP, 

- pravidelné konzultácie s rodičmi týchto žiakov, 

- možnosť konzultovať s výchovným poradcom aj triednym učiteľom akékoľvek problémy, 

ktoré nie sú schopní riešiť sami žiaci, 

- spolupráca školy s odbornými zariadeniami, sociálnym kurátorom, obecným úradom.  


