
Základná škola pre žiakov s autizmom  

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami od 01.09.2020 

 
Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom detí, že od 01.09.2020  

(šk. rok 2020/2021) je v priestoroch Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča 

zriadená ako jedna z organizačných zložiek školy 

Základná škola pre žiakov s autizmom.  

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

(bez mentálneho postihnutia) (ďalej aj „žiak s AU alebo PVP (bez MP)“) sa postupuje podľa 

vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

(bez mentálneho postihnutia) pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie.  

Žiaci absolvovaním 1. stupňa základnej školy získajú primárne vzdelanie. Žiaci absolvovaním  

2. stupňa  základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie. 

Hlavné  ciele primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania žiakov s AU alebo PVP (bez 

MP) sú porovnateľné ako u žiakov základných  škôl bez zdravotného znevýhodnenia na primárnom 

stupni vzdelávania a nižšom strednom stupni vzdelávania. Patria k nim kľúčové spôsobilosti ako 

kombinácie vedomostí,  skúseností a postojov na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná a 

maximálne možné integrovanie do spoločnosti.  

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s AU alebo PVP (bez MP) ide o žiakov s rôznymi diagnostickými 

kategóriami a z toho vyplývajúcimi symptómami, ktoré zásadne ovplyvňujú nielen aktuálny výchovno-

vzdelávací proces, ale ich výchovu a vzdelávanie vôbec. Do skupiny pervazívnych vývinových porúch 

(F84) sú podľa MKCH-10-SK- 2016)1 zahrnuté nasledovné diagnostické kategórie: Detský autizmus 

(F84.0), Atypický autizmus (F84.1), Rettov syndróm (F84.2), Iná detská dezintegračná porucha (F84.3), 

Hyperaktívna porucha spojená s duševnou zaostalosťou a stereotypnými pohybmi (F84.4), Aspergerov 

syndróm (F84.5), Iná pervazívna vývinová porucha (F84.8), Pervazívna vývinová porucha, bližšie 

neurčená (F84.9). 

Podmienkou prijatia žiaka do základnej školy pre žiakov s autizmom je 

špeciálnopedagogická diagnostika, psychologická diagnostika, predložená školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie, odborná lekárska diagnostika od 

detského psychiatra a písomná žiadosť rodiča alebo zákonného zástupcu. O prijatí 

dieťaťa s AU alebo PVP (bez MP) na vzdelávanie rozhoduje riaditeľka školy na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.  

Základná škola pre žiakov s autizmom má deväť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. 

Žiakovi, ktorý dovŕšil 16 rokov veku, riaditeľka školy umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie 

stredné vzdelanie, ak je predpoklad jeho úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka,  

v ktorom žiak dovŕši 17. rok veku. Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľka základnej  

pre žiakov s autizmom umožniť predĺženie jeho vzdelávania do konca školského roka, v ktorom dovŕši 

18. rok veku. 

Bližšie informácie môžete získať na telefóne  0911 55 33 21, 0911 55 33 27,  príp. e-mail: 

szsibytca@szsibytca.sk, durajkova@szsibytca.sk . 
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Ak  má žiak s autizmom diagnostikované aj mentálne postihnutie (ďalej len  „žiak s AU alebo 

PVP s MP“) pri jeho výchove a vzdelávaní sa postupuje podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s 

autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím pre primárne 

vzdelávanie.   

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Dokladom o získanom stupni 

vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím je rozvinutie kľúčových kompetencií (spôsobilostí) na úrovni, 

ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná a maximálne možné integrovanie do spoločnosti. 

Podmienkou prijatia žiaka do základnej školy pre žiakov s autizmom je 

špeciálnopedagogická diagnostika, psychologická diagnostika, predložená školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie, odborná lekárska diagnostika od 

detského psychiatra a písomná žiadosť rodiča alebo zákonného zástupcu. O prijatí 

dieťaťa s AU alebo PVP (s MP) na vzdelávanie rozhoduje riaditeľka školy na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.  

Základná škola pre žiakov s autizmom má deväť ročníkov, s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. 

Vzdelávanie žiaka sa, ak je žiakom s ťažkým zdravotným postihnutím, môže v základnej škole (ktorá je 

špeciálnou školou) predĺžiť až do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 18. rok svojho veku 

(Školský zákon). 

Bližšie informácie môžete získať na telefóne  0911 55 33 21, 0911 55 33 27,  príp. e-mail: 

szsibytca@szsibytca.sk, durajkova@szsibytca.sk . 
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