
Autorky:

PaedDr. Marcela Skočíková, PhD.

PaedDr. Tatiana Gandelová
doktorandka Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku

PhDr. Jana Tholtová
doktorandka Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku

Recenzentka:

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Školská integrácia





EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA 3

Obsah

 Úvod .......................................................................................................... 7

1. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  ....... 9

1.1 Kategórie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  ........... 11

2. Školská integrácia  .......................................................................... 13

2.1  Ako sa žiak stáva individuálne integrovaným žiakom so ŠVVP?  .................. 13

2.2 Dôležité podmienky integrovaného vzdelávania  ......................................... 17

2.2.1 Počty žiakov so ŠVVP v triedach  ................................................................. 18

2.3  Ako zvládať proces školskej integrácie?  ......................................................................... 19

2.4  Práva a povinnosti zákonného zástupcu, žiaka a školy  ............................... 23

3. Legislatíva pri integrácii žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami  .......................................... 28

3.1 Legislatívne východiská, z ktorých je potrebné pri integrovanom 
vzdelávaní vychádzať  ................................................................................ 29

3.2  Povinná dokumentácia individuálne integrovaného/začleneného žiaka so ŠVVP  .... 31

3.2.1  Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, 
v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole  ................................ 32

3.2.2  Správa zo špeciálnopedagogického a psychologického vyšetrenia  ............. 53

3.2.3  Individuálny vzdelávací program individuálne začleneného žiaka  ............... 62

3.2.4 Úprava učebných osnov  ............................................................................. 72

3.2.4.1 Ukážky úpravy učebných osnov  ................................................................. 78

3.2.5 Žiadosť rodiča o integrované vzdelávanie  .................................................. 94

3.2.6 Súhlas rodiča  ............................................................................................ 95

4. Integrácia žiakov so zdravotným znevýhodnením  .............. 96

4.1 Žiak s vývinovými poruchami učenia  .......................................................... 96

4.1.1 Základné pojmy vývinových porúch učenia  ................................................ 98

4.1.2 Čo nepovažujeme za dys- poruchy  .......................................................... 100

4.1.2.1 Pomalé osvojovanie čítania, písania a počítania u vývinovo nezrelých detí  ...... 100

4.1.2.2 Použitie nesprávnych výučbových metód  ................................................. 102

4.2.1.3 Zameškanie školskej dochádzky  .............................................................. 103

4.2.1.4 Nižšia sociokultúrna úroveň  ..................................................................... 104

4.2.1.5 Odlišné jazykové prostredie  ..................................................................... 104

4.2.1.6 Nedostatky v nadobúdaní vedomostí z dôvodu choroby, zdravotných 
ťažkostí či postihnutia alebo zdravotného oslabenia  .................................... 105

4.2.1.7 Neurotizácia dieťaťa či iné emocionálne ťažkosti ...................................... 106

4.2.1.8 Intelektový podpriemer  ............................................................................ 106



EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA4

4.1.3 Dyslexia  .................................................................................................. 107

4.1.3.1 Dyslektik v škole  ..................................................................................... 109

4.1.3.2 Námety, ako poradiť rodičom pri práci s dyslektikom  ............................... 110

4.1.3.3 Námety na prácu s dyslektikom  ............................................................... 111

4.1.4 Dysgrafi a  ................................................................................................. 115

4.1.4.1 Dysgrafi k v škole  ..................................................................................... 117

4.1.4.2 Námety na prácu s dysgrafi kom  .............................................................. 119

4.1.5 Dysortografi a  ........................................................................................... 120

4.1.5.1 Dysortografi k v škole  ............................................................................... 122

4.1.5.2 Námety na prácu s dysortografi kom  ........................................................ 123

4.1.6 Dyskalkúlia  .............................................................................................. 125

4.1.6.1 Dyskalkulik v škole  .................................................................................. 127

4.1.6.2 Námety na prácu s dyskalkulikom  ........................................................... 129

4.1.7 Dyspraxia  ................................................................................................ 131

4.1.7.1 Pomoc dieťaťu s dyspraxiou v škole  ......................................................... 134

4.1.8 Špecifi ká práce so žiakmi s vývinovými poruchami učenia  ....................... 135

4.2 Žiak s poruchou aktivity a pozornosti  ............................................................140

4.2.1 Základné pojmy poruchy aktivity a pozornosti ........................................... 141

4.2.2 Diagnostické kritériá  ................................................................................ 142

4.2.3 Námety, ako upútať, zamerať a udržať pozornosť žiakov s ADHD/ADD  ..... 144

4.2.4 Ako prečkať záchvaty zlosti a vyhnúť sa negatívnym prejavom 
v správaní dieťaťa  ................................................................................... 146

4.2.5 Špecifi ká práce so žiakmi s ADHD/ADD  ................................................... 148

4.3 Žiak s poruchami správania  ..................................................................... 152

4.3.1 Základné pojmy porúch správania  ........................................................... 152

4.3.2 Diagnostické kritériá porúch správania  .................................................... 155

4.3.3 Motivácia nežiaduceho správania  ............................................................ 155

4.3.4 Skupinová práca so žiakmi s poruchami správania  .................................. 157

4.3.4.1 Skupinová dynamika  ............................................................................... 157

4.3.4.2 Realizácia skupinovej práce  ..................................................................... 159

4.3.4.3 Zásady optimálnej komunikácie v skupine  ...................................................160

4.3.4.4 Fázy skupinovej práce  ............................................................................. 161

4.3.4.5 Obsahová štruktúra skupinového programu  ..........................................................162

4.3.5 Špecifi ká práce so žiakmi s poruchami správania  .................................... 180

4.4 Žiak so zrakovým postihnutím  ................................................................. 181

4.4.1 Základné pojmy zrakového postihnutia  .................................................... 181

4.4.2 Úprava textov, ilustrácií a zošitov  ............................................................. 183

4.4.3 Špecifi ká práce so žiakmi so zrakovým postihnutím  ................................ 185

4.5 Žiak so sluchovým postihnutím  ................................................................ 188

4.5.1 Základné pojmy sluchového postihnutia  ................................................... 188

4.5.2 Možné príznaky sluchového postihnutia  ................................................... 191

4.5.3 Špecifi ká práce so žiakmi so sluchovým postihnutím  ............................... 192

4.6 Žiak s telesným postihnutím  .................................................................... 196

OBSAH



EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA 5

4.6.1 Základné pojmy telesného postihnutia  ..................................................... 196

4.6.2 Špecifi ká práce so žiakmi s telesným postihnutím  ................................... 199

4.7 Žiak chorý a zdravotne oslabený  .............................................................. 201

4.7.1 Základné pojmy chorých a zdravotne oslabených  .................................... 202

4.7.2 Špecifi ká práce s chorými a zdravotne oslabenými žiakmi  ....................... 209

4.8 Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou ......................................... 211

4.8.1 Základné pojmy narušenej komunikačnej schopnosti  ............................... 211

4.8.2 Terapia narušenej komunikačnej schopnosti  .................................................... 214

4.8.3 Špecifi ká práce so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou  ........ 215

4.9 Žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 
(bez mentálneho postihnutia)  ................................................................... 218

4.9.1 Základné pojmy autizmu a ďalších pervazívnych vývinových porúch  ........ 218

4.9.2 Špecifi ká práce so žiakmi s autizmom a ďalšími pervazívnymi 
vývinovými poruchami vo výchovno-vzdelávacom procese  ...................... 220

4.10 Žiak s mentálnym postihnutím  ................................................................. 224

4.10.1  Základné pojmy mentálneho postihnutia  ................................................. 225

4.10.2 Špecifi ká práce so žiakmi s mentálnym postihnutím (IQ nižšie ako 70) 
vo výchovno-vzdelávacom procese  .......................................................... 227

5. Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia .... 231

5.1  Koho možno považovať za žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia  ...... 232

5.2 Individuálny vzdelávací program žiaka zo sociálne 
znevýhodneného prostredia  ..................................................................... 234

6. Integrovanie žiakov s nadaním  ................................................ 236

6.1 Individuálny vzdelávací program žiaka s nadaním  .................................... 238

6.2 Osobitosti vo výchovno-vzdelávacom procese nadaných detí  .................... 239

7. Hodnotenie a klasifi kácia žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami  ........................................ 241

7.1 Možnosti hodnotenia  ............................................................................... 243

7.1.1 Hodnotenie správania  .............................................................................. 245

7.1.2 Čo spôsobujú chyby pri hodnotení  ........................................................... 246

7.2 Vysvedčenie žiakov so zdravotným znevýhodnením  ................................. 246

7.2.1 Doložka na vysvedčení žiaka so ŠVVP  ...................................................... 248

7.3 Prispôsobovanie hodnotenia  .................................................................... 249

7.4 Spolupráca s rodičmi  ............................................................................... 250

8. Vytváranie inkluzívneho prostredia triedy s dôrazom 
na špecifi ká špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb  ... 252

8.1 Vytváranie tried zameraných na žiaka  ............................................................... 252

8.2 Adaptácia žiakov so zdravotným znevýhodnením na podmienky školy  ..... 253

8.3 Usporiadanie a zariadenie triedy  .............................................................. 256

OBSAH



EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA6

8.4 Vytváranie priateľského prostredia  ........................................................... 257

8.5 Vytvorenie pozitívnej klímy v triede  .......................................................... 258

8.5.1 Ako zistiť, či učitelia vytvárajú pozitívnu klímu v triede  ............................. 260

8.5.2 Trieda zameraná na žiaka  ........................................................................ 261

9. Príprava na vyučovaciu hodinu pri integrovanom 
vzdelávaní  ......................................................................................... 266

9.1 Metodický postup  .................................................................................... 268

 Záver .................................................................................................... 271

 Výkladový slovník  .......................................................................... 272

 Používané skratky  ................................................................................... 272

 Terminológia  ............................................................................................ 273

 Použitá a odporúčaná literatúra  .............................................. 293

 Elektronické zdroje  .................................................................................. 295

 Legislatívne východiská  ........................................................................... 295

OBSAH



EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

7ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA

Úvod

Škola patrí všetkým. Bez ohľadu na to, z akej sme rodiny, 
akú máme farbu pleti, s akým hendikepom sme sa naro-
dili, aké prekážky musíme v živote prekonávať. Každý rok 
v  septembri zasadne do  školských lavíc množstvo detí, 
ktorých štartovacia čiara je pre nejaký dôvod posunutá 
oproti ostatnej väčšine. Nie sme klonovaní, sme rozdielni. 
Práve preto mnohí takíto žiaci potrebujú iný prístup k svoj-
mu vzdelávaniu, iné metódy, iné formy práce, iné postupy, 
majú iné – špecifi cké, špeciálne vzdelávacie potreby. 

Ktosi múdry povedal, že práve škola je priestorom, ktorý 
by mal pomáhať rozdiely prekonávať a nie ich posilňovať, 
aby sme mali všetci šancu do budúcna – do toho veľkého 
dospelého sveta, ktorý nikdy nie je veľmi jednoduchý. 

Poslušný, aktívny, zdravý, inteligentný, šikovný, usilovný 
a bezproblémový žiak je pravdepodobne snom každého 
učiteľa. Ale len ten z opačnej strany krivky preverí skutoč-
né učiteľovo pedagogické majstrovstvo. 

Predkladáme vám publikáciu s názvom Školská integrácia, 
ktorá poskytuje námety na  realizáciu školskej integrácie, 
vychádzajúce a zozbierané z praxe. Pomenúva metodic-
ké usmernenia a základnú legislatívu s prílohami povinnej 
dokumentácie, so vzormi individuálneho vzdelávacieho 
programu, návrhy na prácu s dieťaťom so ŠVVP. Je za-
meraná na charakteristiku žiakov so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami, ich školskú integráciu, práva 
a povinnosti zákonného zástupcu, žiaka a  školy, proces 
rozhodovania o  vzdelávaní formou integrácie, osobitosti 
a podmienky na výchovu a vzdelávanie, špecifi káciu práce 
so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potreba-
mi, hodnotenie a klasifi káciu žiakov so ŠVVP, vytváranie 
inkluzívneho prostredia triedy s dôrazom na špecifi ká špe-
ciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 
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ÚVOD

Metodika je súhrnom základných informácií o problemati-
ke školskej integrácie. Má snahu vychádzať z praktických 
skúseností. Jej cieľom nie je poúčať, ako správne uskutoč-
ňovať integráciu, ale byť návodom, jednou z možností, ako 
sa dá integrácia aplikovať v praxi. 

Metodika môže byť nápomocná výchovným poradcom, 
triednym učiteľom, špeciálnym pedagógom a  psycho-
lógom pracujúcim v  systéme poradenstva a  prevencie 
CPPPaP, CŠPP a v základných školách so žiakmi so ŠVVP. 
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1. Žiak so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími 
potrebami 

Kto je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)?

Podľa § 2 písm. j) školského zákona je žiakom so špe-
ciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami žiak, ktorý má 
zariadením výchovného poradenstva a prevencie diag-
nostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potre-
by, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných 
zariadení (diagnostické centrum, reedukačné centrum, 
liečebno-výchovné sanatórium) na  základe rozhodnutia 
súdu (§ 2 písm. j) školského zákona).

Štátny vzdelávací program určuje, že žiakom so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je 
potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho 
vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov umožní vytvoriť kvali-
tatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, 
ktorí si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. Špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované 
školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

Ďalšie zdroje: 

• Odborné zdroje vo vzdelávaní (diagnostika, vzdelávanie 
podľa IVP, špecifi cké vzdelávacie predmety, hodnote-
nie a klasifi kácia...).

• Materiálne (špeciálne učebnice, pomôcky, kompenzač-
né pomôcky, úpravy prostredia...).

• Personálne (špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, 
asistent učiteľa, školský psychológ, nižší počet žiakov 
v triede, odborná príprava učiteľov...).

• Finančné (na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, 
odborných a personálnych podmienok).
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Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba: požiadavka 
na úpravu podmienok vo výchove a vzdelávaní žiaka (ob-
sahu, foriem, metód, prostredia, prístupov vo výchove 
a vzdelávaní).

Uvedené požiadavky vyplývajú z  jeho zdravotného znevý-
hodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom pro-
stredí a ich uplatnenie je nevyhnutné na rozvoj schopností 
alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa 
vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
sa poskytuje vzdelanie, ktoré zodpovedá ich individuálnym 
schopnostiam, špeciálnymi formami a metódami zodpo-
vedajúcimi ich postihnutiu alebo intelektovému nadaniu.

Aktivita

Rozumieme žiakom so ŠVVP?

Ak chcete lepšie porozumieť žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami, sadnite si k stolu na stoličku, natiahnite nohy 
pred seba a mierne ich nadvihnite nad zem. Nohy nepoložte na zem, 
kým sa úloha neskončí. Ceruzku držte v opačnej ruke, ako píšete. 
Keď máte nohy zdvihnuté nad zemou a ste pripravení na písanie, 
nech vám niekto diktuje 10 slov rýchlosťou jedno slovo za dve se-
kundy. Po skončení napíšte, aké výsledky ste dosiahli.

Zodpovedajte si nasledovné otázky:

• Dokázali ste napísať všetky slová?

• Vydržali ste mať zdvihnuté nohy počas celej doby?

• Sú slová napísané správne?

• Ste hrdí na to, ako vyzerá vaša práca?

• Chceli by ste, aby vaša práca bola vystavená na nástenke?

• Myslíte si, že písomná práca odráža vašu inteligenciu?

• Chceli by ste za túto svoju prácu dostať známku?

• Mali ste nohy zdvihnuté tak, ako mali byť?

ŽIAK SO ŠVVP
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• Chceli by ste chodiť do školy každý deň, písať a sedieť týmto 
spôsobom?

• Cítili ste sa pohodlne?

• Čo si myslíte, ako sa cíti žiak, ktorý má napr. poruchy motoriky, 
má nadpriemernú inteligenciu a dosahuje každý deň takéto vý-
sledky?

1.1 Kategórie žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 

Súčasný školský zákon hovorí o troch kategóriách žia-
kov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

1. Žiak so zdravotným znevýhodnením: 

a) žiak so zdravotným postihnutím:

− je to žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým po-
stihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postih-
nutím, s  narušenou komunikačnou schopnosťou, 
autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 
poruchami alebo s viacnásobným postihnutím, 

b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený: 

− je to žiak s ochorením, ktoré je dlhodobého charak-
teru, a žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníc-
kych zariadeniach, 

c) žiak s vývinovými poruchami:

− je to žiak s poruchou aktivity a pozornosti, žiak s vý-
vinovou poruchou učenia,

d) žiak s poruchou správania:

− je to žiak s narušením funkcií v oblasti emocionál-
nej alebo sociálnej okrem žiaka s poruchou aktivity 
a pozornosti a žiaka s vývinovou poruchou učenia.

ŽIAK SO ŠVVP
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2. Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia:

− je to žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na so-
ciálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky 
nedostatočne podnecuje rozvoj jeho mentálnych, 
vôľových, emocionálnych vlastností, nepodporuje 
jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok prime-
raných podnetov na rozvoj jeho osobnosti.

3. Žiak s nadaním:

− je to žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v inte-
lektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo 
v  týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s  roves-
níkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výcho-
vy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja.

ŽIAK SO ŠVVP
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2. Školská integrácia 

Neschopnosť chápať odlišnosť vedie k netolerancii. Ško-
la má dať čo najkvalitnejšie vzdelanie všetkým deťom bez 
rozdielu – nadaným aj tým, ktorým sa až tak nedarí, alebo 
aj tým, ktoré majú akýkoľvek hendikep – a to s ohľadom 
na ich odlišnosti. Každý má prednosti v niečom inom – úlo-
hou pedagóga je tieto prednosti nájsť a rozvíjať. Všetkých 
by sme mali rešpektovať ako ľudské bytosti, osobnos-
ti či individuality. Každý má právo na plnohodnotný život 
v spoločnosti, v ktorej sa narodil. 

Pod pojmom školská integrácia sa v súčasnosti chápe 
len individuálne začlenenie žiakov so ŠVVP do  tried 
základnej školy pre žiakov bez špeciálnych výchov-
no-vzdelávacích potrieb (zákon č. 245/2008 Z. z. o vý-
chove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V mi-
nulosti bola považovaná za  formu integrácie aj výchova 
a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach zá-
kladných škôl. Školská integrácia sa realizuje v  triedach 
spolu s ostatnými žiakmi školy. 

2.1  Ako sa žiak stáva individuálne 
integrovaným žiakom so ŠVVP? 

Návrh na  integráciu žiaka môže podať ktokoľvek (rodič, 
škola, poradenské zariadenie, lekár atď.). Avšak na to, aby 
sa žiak stal individuálne integrovaným, musí udeliť súhlas 
zákonný zástupca žiaka, rodič má právo zvoliť si formu 
vzdelávania svojho dieťaťa. 

Rodičia

Zabezpečia nasledovné vyšetrenia: 

• lekárske vyšetrenie dieťaťa (u odborného lekára pod-
ľa druhu postihnutia alebo u detského lekára výpisom 
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diagnóz zo zdravotného záznamu dieťaťa),

• psychologické vyšetrenie dieťaťa (v  CPPPaP alebo 
v CŠPP),

• špeciálnopedagogické vyšetrenie dieťaťa (v  CPPPaP 
alebo v CŠPP).

Po skompletizovaní výsledkov vyšetrení a vypočutí odpo-
rúčaní jednotlivých odborníkov sa môžu rodičia rozhodnúť, 
ktorá z existujúcich možností vzdelávania je pre ich dieťa 
najvhodnejšia. Ak sa rozhodnú pre individuálnu integrá-
ciu/začlenenie do bežnej školy, podajú žiadosť vedeniu 
príslušnej školy o vzdelávanie svojho dieťaťa formou škol-
skej integrácie. Spolu so žiadosťou predložia aj vyjadrenia 
poradenského zariadenia k forme vzdelávania na zákla-
de diagnostikovaných ŠVVP. 

Rodičia sú povinní aj s  ťažko postihnutým dieťaťom 
po dovŕšení jeho 6 rokov dostaviť sa na zápis do ZŠ 
v mieste bydliska alebo priamo do špeciálnej školy ale-
bo špeciálneho zariadenia.

Škola

Po podaní návrhu na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so 
ŠVVP bude tento návrh prerokovaný na najbližšej peda-
gogickej rade školy, kde sa všetci zúčastnení pedagógo-
via oboznámia s návrhom, pomenujú svoje postoje a vy-
jadria sa k návrhu, čo bude zaznamenané v zápisnici 
a uznesení z pedagogickej rady. 

Riaditeľ školy

Riaditeľ školy musí zvážiť, či je škola schopná zabezpe-
čiť odborníkmi odporúčané zmeny vo výchovno-vzdelá-
vacom procese a v materiálno-technickom zabezpečení, 
ktoré vyplývajú z  odborníkmi pomenovaných špecifík 
práce s  konkrétnym dieťaťom so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami. Jednou z povinností riadite-

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA
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ľa je aj nutnosť zvážiť výber vhodného učiteľa pre dieťa 
so ŠVVP, a to aj na základe osobnostných daností učiteľa 
a v neposlednom rade aj na základe osobnej angažova-
nosti a ochoty zo strany konkrétneho učiteľa.

Po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľ školy roz-
hodne o  prijatí/vzdelávaní dieťaťa so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami na  základe písomnej 
žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia 
školského zariadenia výchovného poradenstva a pre-
vencie, ktoré vydá na základe diagnostického vyšetrenia 
dieťaťa. Rozhoduje podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. 

Rozhodnutie riaditeľa o prijatí žiaka so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami do ZŠ (všeobecne záväz-
ný predpis o správnom konaní) sa vydáva len v prípade 
novoprijatého žiaka. Žiakovi, ktorý požiadal o integrá-
ciu v priebehu školskej dochádzky, sa nové rozhod-
nutie nevydáva. Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby žiaka prejavia v priebehu jeho školskej dochádzky 
a  je potrebná zmena formy vzdelávania po splnení pred-
písaných náležitostí k  zmene formy vzdelávania, riaditeľ 
školy ďalšie rozhodnutie o prijatí žiaka do školy nevydáva, 
vypíše sa oznámenie o zmene formy vzdelávania žiaka. 

Školská dochádzka je povinná pre všetky deti príslušného 
veku bez rozdielu, preto riaditeľ základnej školy nemôže 
odmietnuť prijať a  vzdelávať dieťa s  diagnostikovanými 
ŠVVP, ktoré do  tejto školy patrí podľa bydliska. Ak však 
riaditeľ základnej školy alebo príslušné zariadenie výchov-
ného poradenstva a prevencie zistí (podľa § 29 ods. 10 
školského zákona), že vzdelávanie nie je na prospech za-
členenému žiakovi, ktorý je účastníkom výchovy a vzde-
lávania, navrhne po písomnom súhlase orgánu miestnej 
štátnej správy v školstve a príslušného zariadenia výchov-
ného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný 
spôsob vzdelávania dieťaťa. Príslušný orgán miestnej štát-
nej správy v školstve uhradí zo štátneho rozpočtu zákon-
nému zástupcovi dieťaťa cestovné náklady vo výške ceny 

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA
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hromadnej dopravy na  jeho dopravu do školy, do ktorej 
bol žiak po zmene zaradený. Ak zákonný zástupca nesú-
hlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, 
o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd. 

Pred prijatím dieťaťa so ŠVVP do školy riaditeľ poučí zákon-
ného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho 
dieťaťa. Rodičia sú pri výkone rodičovských práv podľa § 
28 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinní chrániť 
záujmy dieťaťa, a  to tak, aby mu zabezpečili všestranný 
rozvoj. Nerešpektovaním odborných odporúčaní pri voľbe 
formy vzdelávania ich dieťaťa sa môžu dostať do rozporu 
s vyššie uvedeným ustanovením zákona o rodine.

Ak riaditeľ školy vydá rozhodnutie o  prijatí žiaka so 
ŠVVP, preberá tým zodpovednosť za vytvorenie pod-
mienok na jeho vzdelávanie. Zároveň informuje o proce-
se integrácie všetkých zainteresovaných učiteľov, rodičov 
i samotného žiaka.

Riaditeľ školy zabezpečí, aby v záujme žiaka boli rešpekto-
vané odporúčania uvedené v správe z odborných vyšetre-
ní k školskej integrácii, k postupom pri vzdelávaní a k po-
stupom pri hodnotení a klasifi kácii.

Triedny učiteľ

Ak riaditeľ prijme do školy žiaka so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami, triedny učiteľ podľa § 29 ods. 
10 školského zákona usmerňuje utváranie podmienok 
vzdelávania žiaka so ŠVVP, ktorý je začlenený do triedy, 
v spolupráci so všeobecným lekárom pre deti a dorast, 
s príslušným školským zariadením výchovného pora-
denstva a prevencie, so školskými odborníkmi (školský 
špeciálny pedagóg, školský psychológ) a s rodičmi. 

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA
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Triedny učiteľ (ak je to potrebné) vypracuje pre žiaka indi-
viduálny vzdelávací program (IVP). Pri jeho tvorbe spolu-
pracuje so špeciálnym pedagógom školského zariadenia 
výchovného poradenstva a  prevencie, ktoré žiaka diag-
nostikovalo, a so školským špeciálnym pedagógom. 

Dieťa so zdravotným znevýhodnením, individuálne začle-
nené v bežnej triede, sa vzdeláva podľa IVP len vtedy, ak 
je to vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie potreb-
né. IVP vypracúva škola v spolupráci so školským zaria-
dením výchovného poradenstva a prevencie (2.4. Školská 
integrácia bod 2 POP 2014/2015).

2.2 Dôležité podmienky integrovaného 
vzdelávania 

Podľa § 11 ods. 10 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. 
za žiaka so zdravotným znevýhodnením v základnej ško-
le alebo strednej škole je možné považovať len takého 
žiaka, ktorému príslušné poradenské zariadenie po diag-
nostických vyšetreniach vydalo písomné vyjadrenie 
k školskému začleneniu. Písomné vyjadrenie k školské-
mu začleneniu je súčasťou formulára návrh na vzdeláva-
nie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, 
v strednej škole a v špeciálnej škole – tlačivo 428 MŠVVaŠ 
SR 2014/2015.

Formulár je aj s  pokynmi na  jeho vyplnenie dostupný 
na stránke ÚIPŠ – vzory ďalšej dokumentácie a iné vzory. 

Zákonný zástupca žiaka má podľa § 144 ods. 7 písm. d) 
školského zákona informovať školu alebo školské za-
riadenie o každej zmene zdravotnej spôsobilosti svoj-
ho dieťaťa, o jeho zdravotných problémoch alebo iných 
závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv 
na priebeh výchovy a vzdelávania.

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA
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Obec je v školách, ktorých je zriaďovateľom, povinná vy-
tvárať podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelá-
vania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, pričom riaditeľ školy podľa § 5 ods. 2 písm. 
f) citovaného zákona je zodpovedný za odbornú a peda-
gogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy, teda 
aj za odborný prístup k  žiakom so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami (§ 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej sa-
mospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

2.2.1 Počty žiakov so ŠVVP v triedach

Od účinnosti vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. o zá-
kladnej škole – podľa § 13 ods. 2 – za každého žiaka so 
zdravotným znevýhodnením zaradeného v  triede spolu 
s ostatnými žiakmi sa počet žiakov v triede znižuje z naj-
vyššieho určeného počtu žiakov v triede podľa § 29 ods. 
5 zákona o dvoch.

Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu 
(napr. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – zákon č. 
124/2006 Z. z., § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a  rozvoji verejného zdravia, vyhláška Minister-
stva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach 
o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež), na návrh 
zriaďovateľa a po súhlase rady školy sa najvyšší počet 
žiakov v  triede zvýši o počet žiakov určený v návrhu 
zriaďovateľa; zriaďovateľ pri určení počtu žiakov v  trie-
de zohľadní počet žiakov v triede so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami (§ 29 ods. 13, 14 čl. V škol-
ského zákona v znení zákona č. 390/2001 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺ-
ňajú niektoré zákony).

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA
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Podľa uvedeného zákona sa najvyšší počet žiakov 
v triede v súlade s ods. 5 môže zvýšiť o troch žiakov 
z dôvodu:

a) zmeny trvalého bydliska žiaka,

b) opakovania ročníka žiakom,

c) prestupu žiaka z inej školy,

d) osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky žiaka 
podľa § 23 písm. a) až e) školského zákona,

e) preradenia žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania 
predchádzajúceho ročníka alebo

f) preradenia žiaka do základnej školy.

2.3  Ako zvládať proces školskej integrácie?

Integrácia je dynamický proces všetkých zúčastnených: 
školy, rodiny a poradenského zariadenia, ktorý si vyžaduje 
prispôsobovanie všetkých zúčastnených a vytvorenie op-
timálnych podmienok. Adaptácia v integračnom procese je 
náročná a závisí od dobrej spolupráce účastníkov. 

Žiakovo znevýhodnenie má dosah na jeho školský výkon, 
učebné výsledky, sociálne vzťahy žiaka v školskom pro-
stredí a tým aj na priebeh výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu. Ak sa v škole zanedbá špeciálna výchovno-vzde-
lávacia starostlivosť, môže sa to negatívne premietnuť 
do  ďalšieho osobnostného vývinu žiaka a  jeho života 
v dospelosti. Preto prvou potrebou na úspešné zvládnu-
tie procesu školskej integrácie je zamestnanie školského 
špeciálneho pedagóga, ktorý koordinuje proces integrá-
cie a je v škole metodicky nápomocný učiteľom, rodičom 
aj žiakom. Z praxe môžeme konštatovať, že v školách, kde 
uskutočňujú integrované vzdelávanie žiakov so ŠVVP bez 
školského špeciálneho pedagóga, sa tento proces zvlá-
da omnoho horšie a je aj menej efektívny. Odporúča sa, 
aby jeden školský špeciálny pedagóg na plný úväzok 
mal v starostlivosti maximálne 20 žiakov so ŠVVP. 

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA
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Ďalším dôležitým medzníkom na  zvládnutie procesu in-
tegrácie je úzka spolupráca s príslušným poradenským 
zariadením. Učitelia a riaditelia škôl sa niekedy dožadujú 
presných všeobecne platných postupov na  vzdelávanie 
všetkých žiakov v  integrácii. Každý žiak má však špeci-
fi cký problém, a teda nemožno postupovať pri vzdelávaní 
napríklad všetkých dyslektikov rovnako. Preto je dôležitá 
spolupráca so špeciálnym pedagógom, ktorý z výsled-
kov vyšetrení presne pozná, ktoré špecifi cké čiastkové 
schopnosti sú narušené a nakoľko, cielene stimuluje ich 
rozvíjanie, prípadne pomáha žiakovi nachádzať kompen-
začné mechanizmy pri učení. Špeciálny pedagóg meto-
dicky usmerňuje učiteľov konkrétnymi odporúčaniami. 
Didaktiku vyučovania predmetov však lepšie ovládajú 
aprobovaní a skúsení učitelia. Preto je dôležité, aby na-
vzájom spolupracovali. 

V neposlednom rade je veľmi dôležitá komunikácia s ro-
dičmi. Bez efektívnej komunikácie s nimi nemožno zvlád-
nuť proces integrácie úspešne. Ak však chceme viesť 
efektívnu komunikáciu, musíme mať o nej určité poznat-
ky. Búgelová (2002) uvádza, ako viesť efektívny rozhovor 
s rodičmi:

• Vytvorenie neuponáhľaného prostredia.

− Je dôležité, aby rodič počas rozhovoru nemal pocit, 
že učiteľa zdržuje. V  prípade, že skutočne nemá-
me dostatok času na rozhovor, pokojne to rodičovi 
oznámime, ospravedlníme sa a dohodneme pláno-
vité stretnutie.

• Pri rozhovore sa usilujeme o  vytvorenie určitého 
súkromia.

− Je vhodné nájsť si na rozhovor tichšie miesto, pose-
denie, na ktorom by sme neboli rušení inými zamest-
nancami školy alebo prechádzajúcimi sa žiakmi.

• Rodiča počas rozhovoru usadíme do pohodlného kresla.

− Dve kreslá v  izolovanom priestore zabezpečia, že 

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA
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rozhovor nadobúda konfrontačný charakter. Zmier-
nime tým prípadnú agresivitu alebo bojazlivosť rodi-
ča. Osvedčeným ťahom je, že najpohodlnejšie kres-
lo ponúkneme rodičovi.

• Rozhovor začíname vždy pozitívnym hodnotením 
žiaka, a  to aj v prípade, keď cieľom je upozorniť 
na jeho nedostatky.

− Aj keď je to v niektorých prípadoch veľmi ťažké, je 
dôležité povedať o žiakovi niečo pozitívne. Nijaký žiak 
totiž nie je taký zlý a neúspešný, aby sme na ňom ale-
bo v jeho konaní nenašli niečo hodné pochvaly.

• Nehovoríme vo všeobecnosti, snažíme sa vyjadro-
vať konkrétne.

− Počas rozhovoru sa vyhýbame všeobecným tvrde-
niam. Vyjadrujeme sa jasne a zrozumiteľne, snažíme 
sa opísať daný problém.

• Na rozhovor s rodičom sa dôkladne pripravíme.

− Naša nepripravenosť by pôsobila na rodiča nedôve-
ryhodne a vyvoláva nepriaznivý dojem.

• Počítame s tým, že rodič má tendenciu svoje dieťa 
brániť a obhajovať.

− Subjektívny a zaujatý pohľad rodiča (väčšinou mat-
ky) je prirodzený postoj, ktorým chráni svoje dieťa, 
a nie prejav nedostatočne objektívneho posúdenia. 
Naopak, rodič, ktorý zaujíma úplne súhlasný postoj 
s učiteľom, bez akejkoľvek snahy chrániť svoje die-
ťa, si vyžaduje zbystrenú pozornosť učiteľa.

• Treba brať do úvahy fakt, že rodič v správaní svojho 
dieťaťa vidí podstatne menej chýb ako učiteľ.

− Toto patrí ku klasickej schéme správania rodiča. Ak 
sa budeme snažiť presviedčať ho o opaku, s naj-
väčšou pravdepodobnosťou bude rozhovor smero-
vať k nevraživosti zo strany rodiča, k neochote ko-
munikovať alebo to povedie priamo ku konfl iktu.
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• V prípade pozitívneho hodnotenia môžeme hodno-
tiť aj osobnosť dieťaťa.

− Len v takom prípade sa môžeme dotknúť a hodnotiť 
priamo osobnosť žiaka, ako napríklad jeho vzhľad, 
nadanie alebo chápavosť.

• Pri negatívnom hodnotení nikdy nehodnotíme osob-
nosť žiaka.

− V  takom prípade obmedzme naše hodnotenie iba 
na činnosť žiaka, prejavy správania, výkon alebo ve-
domosti. Ak hodnotíme negatívne osobnosť žiaka, 
zraňujeme zároveň aj rodiča na  tom najcitlivejšom 
mieste a on nám to môže právom vrátiť negatívnym 
hodnotením našej osobnosti.

• Návrhy na riešenie daného problému predkladajme 
rodičom vo forme prosby alebo požiadavky, nie vo 
formy podmienky.

− Pre učiteľa je výhodné, ak získa rodiča na vzájomnú 
spoluprácu. Návrh predkladajme vo forme priameho 
a zdvorilého požiadania, napr.: „Prosím, skontroluj-
te mu každý večer domáce úlohy.“ Ak formulujeme 
rovnakú žiadosť takto: „Nemohli by ste mu každý 
večer skontrolovať domáce úlohy?“ táto otázka pô-
sobí ako výčitka a vyvoláva u rodiča pocit viny.

• Zdržiavajme sa akýchkoľvek devalvačných preja-
vov voči rodičovi.

− Počas rozhovoru by sme mali dávať pozor na vlast-
nú mimiku, gestá či formu prejavu. Zachovávame 
si zdvorilosť a zdržiavame sa irónie, podceňovania. 
Zachovať korektnosť je dôležité aj vtedy, keď sa tak 
rodič nespráva, pretože práve tým zdôrazňujeme 
svoj profesionálny prístup. V prípade, ak sa rodič 
správa urážlivo a  vulgárne, čo najskôr ukončíme 
rozhovor a s rodičom sa rozlúčime.

• Uvedomujme si vlastnú silu slova.

− Počas rozhovoru je pri výbere slov vhodné dbať 
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na  ich obsah, množstvo, formu a  anticipovať dô-
sledky, ktoré z  nich môžu plynúť. Nakoľko infor-
mácie, ktoré odovzdáme rodičovi v škole, sa budú 
rozoberať aj v domácom prostredí a majú výrazný 
vplyv na  rodinnú atmosféru v najbližších hodinách 
a často nimi určujeme aj dĺžku či výšku prípadného 
trestu.

• Sledujme čas venovaný individuálnej konzultácii.

− Pri stretnutí s rodičom dbajme na to, aby dĺžka kon-
zultácie nebola kratšia ako 10 minút, pretože rodič 
nadobúda pocit, že bol do školy pozvaný zbytočne. 
Ak však spoločný rozhovor trvá viac ako 30 minút, 
je skoro isté, že sa budeme opakovať a rodič nado-
budne pocit zbytočného zdržiavania.

Základným úspechom zvládania procesu integrácie je uvedome-
nie si, že v popredí stojí dieťa s konkrétnymi problémami, ktoré sú 
v rámci integrácie riešené.

2.4  Práva a povinnosti zákonného 
zástupcu, žiaka a školy 

Práva a povinnosti žiakov a zákonných zástupcov je po-
trebné zakomponovať do školského poriadku školy. 

O právach a povinnostiach žiaka a zákonného zástup-
cu hovorí § 144 školského zákona. 

Žiak má právo na: Žiakovou povinnosťou je:

− rovnoprávny prístup ku 
vzdelávaniu, 

− individuálny prístup 
rešpektujúci jeho schop-
nosti a možnosti, nadanie 
a zdravotný stav v rozsahu 
ustanovenom zákonom, 

− neobmedzovať svojím ko-
naním práva ostatných osôb 
zúčastňujúcich sa na výcho-
ve a vzdelávaní,

− chrániť pred poškodením 
učebnice, učebné texty 
a učebné pomôcky, ktoré mu 
boli bezplatne zapožičané, 
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− bezplatné zapožičiavanie 
učebníc a učebných textov 
na povinné vyučovacie 
predmety,

− poskytovanie poradenstva 
a služieb spojených s výcho-
vou a vzdelávaním,

− výchovu a vzdelávanie 
v bezpečnom a hygienicky 
vyhovujúcom prostredí,

− organizáciu výchovy 
a vzdelávania primeranú 
svojmu veku, schopnostiam, 
záujmom, zdravotnému sta-
vu a v súlade so zásadami 
psychohygieny, 

− žiak so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami 
má právo na výchovu 
a vzdelávanie s využitím 
špecifi ckých foriem a metód, 
ktoré zodpovedajú jeho 
potrebám, a na vytvorenie 
nevyhnutných podmienok, 
ktoré túto výchovu a vzdelá-
vanie umožňujú,

− žiak so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami 
má právo používať pri 
výchove a vzdelávaní špe-
ciálne učebnice a špeciálne 
didaktické a kompenzačné 
pomôcky; nepočujúcim 
deťom a žiakom sa zabez-
pečuje právo na vzdelávanie
s použitím posunkovej

− pravidelne sa zúčastňovať 
na výchove a vzdelávaní 
a riadne sa vzdelávať, ak 
zákon neustanovuje inak,

− konať tak, aby neohrozoval 
svoje zdravie a bezpečnosť, 
ako aj zdravie a bezpečnosť 
ďalších osôb zúčastňujúcich 
sa na výchove a vzdelávaní,

− ctiť si ľudskú dôstojnosť 
svojich spolužiakov a za-
mestnancov školy alebo 
školského zariadenia, 

− rešpektovať pokyny 
zamestnancov školy alebo 
školského zariadenia, ktoré 
sú v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi pred-
pismi, vnútornými predpismi 
školy a dobrými mravmi.
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 reči nepočujúcich ako ich 
prirodzeného komunikačné-
ho prostriedku; nevidiacim 
deťom a žiakom sa zabez-
pečuje právo na výchovu 
a vzdelávanie s použitím 
Braillovho písma; deťom 
a žiakom s narušenou 
komunikačnou schopnos-
ťou sa zabezpečuje právo 
na výchovu a vzdelávanie 
prostredníctvom náhradných 
spôsobov dorozumievania.

Zákonný zástupca má právo: Povinnosťou zákonného 
zástupcu je:

− vybrať pre svoje dieťa školu 
alebo školské zariadenie, 
ktoré poskytuje výchovu 
a vzdelávanie podľa tohto 
zákona (školského zákona), 
zodpovedajúce schopnos-
tiam, zdravotnému stavu, 
záujmom a záľubám dieťaťa, 
jeho vierovyznaniu, svetoná-
zoru, národnosti a etnickej 
príslušnosti; právo na slo-
bodnú voľbu školy alebo 
školského zariadenia možno 
uplatňovať v súlade s mož-
nosťami výchovno-vzdeláva-
cej sústavy,

− oboznámiť sa s výchov-
no-vzdelávacím programom 
školy alebo školského 
zariadenia a školským 
poriadkom,

− vytvoriť pre dieťa podmien-
ky na prípravu na výchovu 
a vzdelávanie v škole 
a na plnenie školských 
povinností, 

− dodržiavať podmienky 
výchovno-vzdelávacieho 
procesu svojho dieťaťa 
určené školským poriadkom, 

− dbať na sociálne a kultúrne 
zázemie dieťaťa a rešpekto-
vať jeho špeciálne výchov-
no-vzdelávacie potreby, 

− informovať školu alebo 
školské zariadenie o zme-
ne zdravotnej spôsobilosti 
dieťaťa, jeho zdravotných 
problémoch alebo iných zá-
važných skutočnostiach, ktoré 
by mohli mať vplyv na priebeh 
výchovy a vzdelávania,
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− byť informovaný o výchov-
no-vzdelávacích výsledkoch 
svojho dieťaťa, 

− na poskytnutie poraden-
ských služieb vo výchove 
a vzdelávaní svojho dieťaťa,

− zákonný zástupca žiaka 
vzdelávaného podľa indi-
viduálneho vzdelávacieho 
programu má právo sa 
s týmto programom oboz-
námiť (§ 94 ods. 1 písm. b) 
bod 2 školského zákona),

− zákonný zástupca žiaka so 
zdravotným znevýhodnením 
má právo nesúhlasiť so 
vzdelávaním svojho die-
ťaťa v triede pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením 
alebo v škole pre žiakov so 
zdravotným znevýhodne-
ním (2.5. Špeciálne školy, 
špeciálne triedy bod 3 POP 
2014/2015).

− ak sa žiak nemôže zúčastniť 
na výchove a vzdeláva-
ní v škole, jeho zákonný 
zástupca je povinný oznámiť 
škole alebo školskému 
zariadeniu bez zbytočného 
odkladu príčinu jeho neprí-
tomnosti,

− pri výkone rodičovských 
práv sú rodičia podľa § 28 
ods. 1 písm. a) a ods. 2 
zákona č. 36/2005 Z. z. o ro-
dine a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov povinní 
chrániť záujmy dieťaťa 
tak, aby mu zabezpečili 
všestranný rozvoj. Nereš-
pektovaním odborných 
odporúčaní pri voľbe formy 
vzdelávania ich dieťaťa sa 
môžu dostať do rozporu 
s uvedeným ustanovením 
zákona o rodine.

Škola

Škola (§ 145 ods. 4 školského zákona) nesmie uchádzača, 
dieťa, žiaka a poslucháča postihovať alebo znevýhodňo-
vať, keď uplatňuje svoje práva podľa školského zákona.

Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedze-
né práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy 
a vzdelávania (§ 29 ods. 11 školského zákona).   
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Povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného 
zamestnanca:

− zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osob-
né údaje, informácie o zdravotnom stave detí, žiakov 
a poslucháčov a výsledky psychologických vyšetrení, 
s ktorými prišiel do styku; 

− rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potre-
by dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom na ich osob-
né schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie 
(§ 5 ods. 2 písm. b), c) zákona o pedagogických za-
mestnancoch a odborných zamestnancoch). 

Osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností pri-
chádzajú do  styku s osobnými údajmi, majú povinnosť 
mlčanlivosti, a  to aj po  skončení pracovnoprávneho 
vzťahu (§ 11 ods. 7 školského zákona).

Riaditeľ školy v spolupráci so školským špeciálnym peda-
gógom alebo so školským zariadením výchovného pora-
denstva a prevencie pred prijatím žiaka vytvorí podmienky 
na  vhodné integrované vzdelávanie žiaka, pod ktoré sa 
zahrňuje vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre 
žiaka, zaistenie bezpečnosti pracovného prostredia, úpra-
va triedy a školy, vybavenie školy kompenzačnými pomôc-
kami, prípadne ďalšie požiadavky na zabezpečenie poža-
dovanej úrovne integrovanej výchovy a vzdelávania žiaka.

Škola má právo:

− byť dôsledne informovaná o  zdravotnom stave žiaka 
a o prípadných zmenách jeho zdravotného alebo psy-
chického stavu,

− aby rodič nezamlčoval skutočnosti, ktoré by mohli mať 
negatívny vplyv na vzdelávanie žiaka. 
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3. Legislatíva pri integrácii 
žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími 
potrebami

Keď sa človek stretne s pojmom legislatíva, bežne prepa-
dá pocitu bezmocnosti, že sa stratí v spleti zákonov a pa-
ragrafov. Ak sa mu však podarí nadobudnúť určitý systém 
v  ponímaní konkrétnych článkov v  legislatíve, zručnosť 
v správnom vyhľadávaní a analýze, tak práve legislatíva sa 
stane bezpečnou pomocou pri riešení konkrétnych prob-
lémov.

Vytvorenie právneho vedomia s morálnym cítením a  ľud-
skými hodnotami vytvoria šance na zmenu kvality života 
detí so špeciálnopedagogickými potrebami. Avšak mu-
síme si uvedomiť, že integrovaná edukácia sa nezačína 
legislatívou a žiadna legislatíva nie je zárukou úspešnosti 
integrovanej edukácie. 

Úspešnosť sa ukrýva v našich postojoch a schopnosti hľadania riešení. 
Ukrýva sa v uvedomení si, že nemáme morálne právo určovať hranice 
iným len preto, že na svoj život potrebujú iné podmienky ako my.

Slovo legislatíva môžeme z latinčiny preložiť ako zákono-
darná moc alebo zákonodarstvo. Pojem zákon v prene-
senom význame môžeme determinovať ako zhrnutie urči-
tých pravidiel či noriem, ktoré určujú podmienky realizácie 
a konkrétny výkon činností. Každý zákon má presne sta-
novený rozsah a vždy sa zameriava na konkrétny okruh. 
Je dôležité si pamätať, že najvyššiu legislatívnu hod-
notu má zákon. Zákony nevznikajú nezávisle od seba, ale 
v určitom systéme, ktorý pevne na seba nadväzuje, a vy-
tvárajú ucelený systém. K  jednotlivým zákonom sa viažu 
príslušné vykonávacie predpisy, ktoré bližšie určujú vý-
kon danej legislatívnej normy. Označujú sa číslami, kto-
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ré určujú poradie a rok vzniku. Na  ich základe sa evidujú 
v Zbierke zákonov a vo svojom názve nesú odkaz na ob-
sah a rozsah.

Uplatňovanie legislatívy v oblasti integrovanej edukácie je 
v prenesenom zmysle určitým krokom k  inklúzii. Aby sa 
ciele integrácie mohli naplniť, sú určité články v legislatíve, 
ktoré jednoznačne garantujú úspešnosť tohto snaženia. 

3.1 Legislatívne východiská, z ktorých 
je potrebné pri integrovanom 
vzdelávaní vychádzať 

Školská integrácia nie je riešená samostatným zákonom, 
preto je potrebné, aby sme mali prehľad o niekoľkých zá-
konoch. Tie v určitých svojich častiach vytvárajú základ 
ich realizácie. 

Pred procesom školskej integrácie je potrebné oboz-
námiť sa s nasledovnými dokumentmi:

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

Zákon č. 245/2008 Z. z. o  výchove a  vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov.

Zákon č. 464/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. 

Zákon č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 
Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov.

LEGISLATÍVA PRI INTEGRÁCII ŽIAKOV SO ŠVVP
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Zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o peda-
gogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú nie-
ktoré zákony.

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

Vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.

Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchov-
ného poradenstva a prevencie.

Vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysved-
čení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie.

Smernica č. 2/2009-R o  zrušení niektorých rezortných predpisov, 
schválená MŠ SR pod č. CD -2009-18674/1531-1:09 dňa 15. 01. 
2009 s platnosťou od 20. 01. 2009.

Učebný plán a učebné osnovy pre prípravný až 9. ročník špeciálnej 
základnej školy pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím, 
schválené MŠ SR dňa 22. 08. 2007 pod č. CD-2007-15605/32498-
1:096 s platnosťou od 01. 09. 2007.

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, 
schválený MŠVVaŠ SR pod č. 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou 
od 01. 05. 2011.

Metodický pokyn č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo 
ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnu-
tím ISCED – 1 primárne vzdelávanie s platnosťou od 01. 06. 2011.

Metodický pokyn č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stup-
ňom mentálneho postihnutia ISCED – 1 s platnosťou od 01. 06. 2011.

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 – tlačivo 428 MŠVVaŠ 
SR 2014/2015

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2008/2009.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2009/2010.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2010/2011.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2011/2012.
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Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2013/2014.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015.

3.2  Povinná dokumentácia individuálne 
integrovaného/začleneného žiaka 
so ŠVVP 

Ak v  škole prebehne proces integrácie žiaka so ŠVVP 
a riaditeľ školy prijme takéhoto žiaka, alebo zmení formu 
vzdelávania už prijatého žiaka, má škola predpísanú po-
vinnú dokumentáciu v zmysle § 11 ods. 9 písmeno a) škol-
ského zákona:

• Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeci-
álnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej 
škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej 
škole – tlačivo 428 MŠVVaŠ SR 2014/2015.

Uvedený návrh na vzdelávanie zahŕňa súčasti ďalšej doku-
mentácie integrovaného žiaka.

ĎALŠIA DOKUMENTÁCIA

Dieťa so zdravotným znevýhodnením, individuálne začle-
nené v bežnej triede, sa vzdeláva podľa individuálneho 
vzdelávacieho programu (IVP) len vtedy, ak je to vzhľa-
dom na  jeho zdravotné znevýhodnenie potrebné. IVP 
vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením vý-
chovného poradenstva a prevencie (2.4. Školská integrá-
cia bod 2 POP 2014/2015).

Ak je integrovanému žiakovi potrebné v niektorom z pred-
metov upraviť obsah vzdelávania, ďalšou dokumentáciou 
je úprava učebných osnov.

Taktiež musí byť evidovaná žiadosť rodiča o formu integ-
rovaného vzdelávania dieťaťa.
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Podľa § 31 ods. 2 a § 35 ods. 5 školského zákona je riadi-
teľ povinný do školy, v ktorej bude žiak pokračovať vo 
výchove a vzdelávaní ako žiak so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami, poslať 1 ks fotokópie do-
kumentácie. V praxi je najvhodnejšie túto fotokópiu dať 
zákonnému zástupcovi žiaka (nakoľko obsahuje veľké 
množstvo dôverných a osobných údajov), ktorý fotokópiu 
dokumentácie doručí riaditeľovi danej školy. 

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

Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v zá-
kladnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole (tlačivo 
428 MŠVVaŠ SR 2014/2015, ďalej len „návrh na vzdelá-
vanie“) je povinnou dokumentáciou individuálne začle-
neného/integrovaného žiaka. Poskytuje komplexný obraz 
o osobnosti žiaka, jeho vývine od raného veku až po ukon-
čenie prípravy na povolanie.

Tlačivo nie je určené pre žiakov so ŠVVP zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Pre týchto žiakov sa uve-
dené tlačivo vypĺňa len za podmienok, ak ich špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú aj zo zdravotné-
ho znevýhodnenia. 

Ak vám v návrhu na vzdelávanie niektorá z častí neposta-
čuje na zapísanie údajov, môžete vytvoriť prílohu. Musíte 
ju však označiť písmenami príslušnej časti a túto sku-
točnosť uviesť aj v časti zoznam príloh, napr.: ak IVP ro-
bíte ako samostatnú prílohu, označíte ho písmenom časť 
„G“, alebo ak vám nepostačuje na zapísanie údajov časť 
C písm. b) rodinné a sociálne prostredie žiaka, tak príloha, 
v ktorej sa tieto údaje uvedú, sa označí príslušnými písme-
nami „Cb“.
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Za kompletné vyplnenie návrhu na vzdelávanie zodpove-
dá riaditeľ školy. Ak je žiak už žiakom školy, návrh vypĺňa 
triedny učiteľ a pri jeho vypĺňaní spolupracuje s odborný-
mi zamestnancami školského zariadenia výchovného po-
radenstva a prevencie, s odbornými zamestnancami škôl 
(napr. školský špeciálny pedagóg, školský psychológ) a so 
zákonným zástupcom žiaka. Ak žiak ku dňu vyplnenia ná-
vrhu nebol prijatý do materskej školy alebo nezačal plniť 
povinnú školskú dochádzku v  základnej škole, uvedené 
tlačivo vypĺňa školské zariadenie výchovného poraden-
stva a prevencie.

Časti A, B, C, D1, D2, D3, E návrhu na vzdelávanie sa vy-
pĺňajú pred prijatím žiaka so ŠVVP do školy. Ostatné časti 
sa vyplňujú priebežne podľa potrieb.

Popis jednotlivých častí návrhu: 

Časť A Obsahuje základné údaje o žiakovi a  jeho zákonných 
zástupcoch (vhodné vypĺňať v spolupráci s  rodičmi – 
informovať rodiča, že ak sa počas integrácie vyskytnú 
zmeny údajov, je potrebné ich bezodkladne oznámiť).

Časť B Obsahuje dôležité údaje o  žiakovi týkajúce sa najmä 
zdravotného stavu a popis rodinného a sociálneho pro-
stredia žiaka (vhodné vypĺňať v spolupráci s  rodičmi, 
informovať rodiča, že ak sa počas integrácie vyskytnú 
zmeny údajov, je potrebné ich bezodkladne oznámiť).

Časť C Obsahuje informácie o špeciálnopedagogickej starost-
livosti žiaka v škole/v školskom zariadení, informácie, 
aké školy žiak navštevoval a aká odborná starostlivosť 
mu bola poskytovaná iným než školským zariadením, 
taktiež obsahuje informácie o výchovno-vzdelávacom 
procese v  škole a  o  zdôvodnení návrhu na  výchovu 
a vzdelávanie žiaka v školskej integrácii (vhodné vypĺ-
ňať v spolupráci s rodičmi).
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Časť D1 Obsahuje správu zo špeciálnopedagogického vyšetre-
nia (vypĺňa ju špeciálny pedagóg školského zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie). Špeciálny peda-
góg ju vyplní buď na tlačivo D1, ale v praxi sa častejšie 
stretávame so správami ako osobitným dokumentom, 
ktorý sa uvedie ako príloha časti D1 (pozri podkapitolu 
3.2.2 Správa zo špeciálnopedagogického a psycholo-
gického vyšetrenia).

Časť D2 Obsahuje správu zo psychologického vyšetrenia (vypĺňa 
ju psychológ školského zariadenia výchovného poraden-
stva a prevencie). Psychológ ju vyplní buď na tlačivo D2, 
ale v praxi sa častejšie stretávame so správami ako oso-
bitným dokumentom, ktorý sa uvedie ako príloha časti 
D2 (pozri podkapitolu 3.2.2 Správa zo špeciálnopedago-
gického a psychologického vyšetrenia).

Časť D3 Obsahuje správu z  odborného lekárskeho vyšetrenia, 
ktoré navrhuje špeciálny pedagóg školského zariade-
nia výchovného poradenstva a  prevencie. Špeciálny 
pedagóg navrhne odborné lekárske vyšetrenia, ktoré 
sú potrebné na diagnózu žiaka, napr.: detský neurológ, 
pedopsychiater, očný lekár, čeľustný ortopéd, foniater, 
ortopéd, onkológ, internista, neurológ a  iní. Odborné 
vyšetrenia sú potrebné v  záujme zvolenia správneho 
postupu pri špeciálnopedagogickej starostlivosti.

Časť D4 Obsahuje písomné vyjadrenie k  školskému začlene-
niu/k školskej integrácii. Vyplniť ho môže iba príslušné 
poradenské zariadenie zaradené v  sieti škôl a  škol-
ských zariadení. Ak je dieťa v dlhodobej starostlivosti 
iného odborného pracoviska, ktoré vykonáva psycho-
logickú alebo špeciálnopedagogickú diagnostiku, prí-
slušné poradenské zariadenie sa pri svojich vyjadre-
niach opiera o  jeho odporúčania. V uvedenej časti D4 
sa poradenské zariadenie vyjadruje, či žiak má alebo 
nemá špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, či je 
alebo nie je žiakom so zdravotným znevýhodnením a či 
je alebo nie je žiakom s nadaním. 
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Časť E Obsahuje záznam o prerokovaní návrhu na vzdelávanie 
žiaka v škole. Záznam obsahuje, kto podal návrh, kedy 
bol prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady školy 
a vyjadrenie zákonného zástupcu žiaka. Musí mať pod-
pis rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa, podpis a pe-
čiatku riaditeľa školy a podpis a pečiatku riaditeľa škol-
ského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 
Uvedená časť E obsahuje aj informovaný súhlas, že 
bol zákonný zástupca žiaka oboznámený s výsledka-
mi 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 zá-
kon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Ďalej informáciu, že bol pou-
čený o  rozdieloch, výhodách a nevýhodách a ďalších 
osobitostiach (je potrebné rodiča poučiť o  všetkom, 
čo sa týka integrovaného vzdelávania jeho dieťaťa, 
napr.: 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 žiakov 
so zdravotným znevýhodnením a žiakov s intelektovým 
nadaním. Pri podpise rodiča časti E je potrebné poučiť 
ho o vyššie uvedených skutočnostiach.

Časť F Obsahuje záznam o  prehodnotení návrhu na  zmenu 
formy vzdelávania žiaka. Táto časť sa vypĺňa, ak sa 
počas individuálnej integrácie vyskytne nejaká zmena, 
ktorá by viedla k zmene formy vzdelávania žiaka, napr.: 
počas školskej integrácie sa zistí, že nie je v prospech 
žiaka – preradenie do špeciálnej triedy alebo špeciálnej 
školy; žiakovi pominú dôvody na integrované vzdeláva-
nie – nebude už mať špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby, stane sa bežným/intaktným žiakom. S uvede-
nou zmenou musí súhlasiť zákonný zástupca žiaka, čo 
vyjadruje svojím podpisom. Časť F musí mať aj podpis 
a pečiatku riaditeľa školy a podpis a pečiatku riaditeľa 
školského zariadenia výchovného poradenstva a pre-
vencie.
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Časť G Obsahuje individuálny vzdelávací program. Ten vypra-
cováva triedny učiteľ v spolupráci s ostatnými vyuču-
júcimi a  špeciálnym pedagógom. Program môže byť 
vypracovaný buď na  tlačive časti G, alebo osobitne 
na inom papieri ako príloha „k časti G“ (pozri podkapi-
tolu 3.2.3 Individuálny vzdelávací program). 

Časť H Obsahuje komplexné hodnotenie žiaka za  jednotlivé 
školské roky. Triedny učiteľ v  spolupráci s  ostatnými 
vyučujúcimi predmetov, v ktorých sa prejavujú špeciál-
ne výchovno-vzdelávacie potreby, popíše stručné a vý-
stižné charakterizovanie vedomostí, zručností, návykov, 
postojov a ďalších dôležitých osobitostí žiaka. Túto časť 
vypĺňajú triedni učitelia vždy na  konci každého škol-
ského roka. 

Časť I Obsahuje výsledky vstupného pedagogického pozoro-
vania, ktoré vypíše triedny učiteľ žiaka so ŠVVP do 5 
mesiacov od začiatku vzdelávania žiaka formou škol-
skej integrácie.

Zoznam 
príloh

V  uvedenej časti škola zaznamenáva všetky prílohy, 
ktoré počas školskej integrácie žiaka pribúdajú k ná-
vrhu na vzdelávanie, napr.: žiadosť rodiča, špeciálno-
pedagogická správa, psychologická správa atď. Ku 
každej vpísanej prílohe je potrebné označiť, ku ktorej 
časti návrhu na vzdelávanie sa príloha vzťahuje, napr.: 
„k časti D1“.
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NÁVRH
na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami
v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole

a v špeciálnej škole*)
 

(Vyplní triedny učiteľ alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie**) )

Základné osobné údaje o dieťati/žiakovi

Meno a priezvisko Anežka Trojuholníková

Dátum narodenia 5. 10. 2002

Rodné číslo 021005/5674

Miesto narodenia Žilina

Bydlisko
(obec/mesto, PSČ, ulica, kraj)

Hladká 65, 035 06 Mrkvičkovo

Národnosť, štátna príslušnosť SR

Základné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa/žiaka

Meno a priezvisko, adresa bydliska, zamestnanie, kontakt

Otec Alojz Trojuholník

nezamestnaný

Kontakt 0915 444 222
Rovná 20, 010 01 Žilina

Matka Mariana Trojuholníková, rod. Kráľová

predavačka 

Kontakt 0911 599 232
trojuholnikovam@gmail.com
Hladká 65, 035 06 Mrkvičkovo

Iný zákonný zástupca 
(jeho pomer k dieťaťu/žiakovi)

*) Alebo na jeho vzdelávanie formou školskej integrácie v škole.
**) Školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie vypĺňa údaje iba v prípade dieťaťa/žiaka, ktoré nebolo ku dňu vyplnenia 
návrhu na vzdelávanie prijaté do materskej školy alebo nezačalo plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

 428 MŠVVaŠ SR 2014/2015 Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, ZŠ, SŠ, ŠŠ

A

Ukážka vyplneného návrhu na vzdelávanie dieťaťa ale-
bo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami v materskej škole, v základnej škole, v strednej 
škole a v špeciálnej škole:
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Meno: Anežka Trojuholníková Rok narodenia: 2002

 (Vyplní triedny učiteľ alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie*) )

a) Dôležité údaje o dieťati/žiakovi (alergie, pravidelne užívané lieky, diéta a pod.):

Žiačka máva úzkostné stavy, užíva liek Risepro – 1 tbl. ráno, 1 tbl. naobed.

Od 20. 3. 2014 zmena liečby na lieky Strattera – 40 mg 1 tbl. ráno, 
Trittico AC 150 mg 1 tbl. na noc.

b) Rodinné a sociálne prostredie dieťaťa/žiaka (rodina úplná, neúplná, funkčná, 
nefunkčná, súrodenci a iné):

Rodina je neúplná, matka býva s Anežkou a jej mladšou sestrou Jankou. Otec 
s nimi nebýva, odišiel od nich za priateľkou. Otec v rodine zlyhával, deti sú tým 
poznačené, najviac však staršia Anežka. 

Zapísal: Mgr. Martin Povala

Dátum: 13. 6. 2012

*) Školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie vypĺňa údaje iba v prípade dieťaťa/žiaka, ktoré nebolo ku dňu vyplnenia návrhu 
na vzdelávanie prijaté do materskej školy alebo nezačalo plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

428 MŠVVaŠ SR 2014/2015 Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, ZŠ, SŠ, ŠŠ

B
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Meno: Anežka Trojuholníková Rok narodenia: 2002

 (Vyplní triedny učiteľ alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie*) )

a) Špeciálnopedagogická starostlivosť v škole/v školskom zariadení (centrum 
špeciálnopedagogického poradenstva, školský špeciálny pedagóg, špeciálny 
pedagóg v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pod.):

Názov a adresa: od – do

SCŠPP Ul. Dvorského 5, Ružomberok 9 r. (2011) – 10 r. (2012)

b) Dieťa navštevovalo: materská škola, základná škola, stredná 
škola, iné (inštitúcia nezaradená do siete škôl a školských zariadení)

Individuálny 
vzdelávací 
program

Názov a adresa: od - do áno nie

MŠ J. Kráľa, Žilina 5 r. (2007) – 7 r. (2009) x

CZŠ Ul. Mieru, Žilina 7 r. (2009) – 3 mesiace x

ZŠ Ul. Drieňová, Ružomberok 7 r. (2009) – 9 r. (2011) x

ZŠ Ul. Mlynská, Mrkvičkovo 10 r. (2012) – súčasnosť x

c)  Odborná starostlivosť poskytovaná iným než školským zariadením (psycholo-
gická starostlivosť, rehabilitácia, psychoterapia, stimulačné programy, rázštepová 
poradňa, logopedická poradňa, centrum so zameraním na rizikový vývin detí 
a pod.):

Zariadenie (názov, adresa): odborník od – do

Ambulancia Ružomberok  MUDr. Brblavý – pedopsychiater 9 r. (2011) – súčasnosť
Ul. Slobody 255/4

*) Školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie vypĺňa údaje iba v prípade dieťaťa/žiaka, ktoré nebolo ku dňu vyplnenia návrhu 
na vzdelávanie prijaté do materskej školy alebo nezačalo plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.
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d) Dieťa/žiak vo výchovno-vzdelávacom procese v škole (alebo v materskej škole): 
Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (uviesť počet):

odklad o 1 školský rok

Dodatočný odklad povinnej školskej dochádzky: 

–––––––––––––––

Opakovanie ročníka (školský rok, ročník, škola): 

–––––––––––––––

Oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy (uviesť dátum od – do, škola): 

–––––––––––––––

Zdôvodnenie návrhu na výchovu a vzdelávanie dieťaťa/žiaka v školskej integrácii, 
v špeciálnej triede, v špeciálnej škole:

Anežka k nám prišla do 4. ročníka. Pamäť má krátkodobú a nerovnomerne 
rozložené výkony. Prítomné sú ľahšie dysfunkcie CNS v zmysle oslabenej 
koncentrácie pozornosti, pamäťových funkcií, ako aj vizuálno-motorickej 
koordinácie. Anežkina odolnosť voči záťaži a stresu je výrazne znížená, 
veľmi rýchlo sa unaví, má afektívnu labilitu. Pri čítaní pozorujeme špecifi cké 
problémy – číta pomaly, zamieňa si písmenká, zle chápe čítaný text. V kolektíve 
je utiahnutá, ťažko sa adaptuje a hľadá si kamarátov. Potrebuje individuálny 
prístup a zmenu prístupov, metód a foriem práce. 

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

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

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

Zapísal: Mgr. Martin Povala

Dátum: 13. 6. 2012
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Meno: Anežka Trojuholníková Rok narodenia: 2002

 (Vyplní špeciálny pedagóg školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie)

Správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia*)

Pozri prílohu „k časti D1“

Správu vyhotovil/-a (meno, priezvisko, podpis)

V …………………………………........ dňa ……………………… .....………………………………………
   Podpis riaditeľa a pečiatka školského zariadenia 
  výchovného poradenstva a prevencie

*) Vrátane liečebnopedagogickej diagnostiky a jej výsledkov, ak je potrebné.
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Meno: Anežka Trojuholníková Rok narodenia: 2002

 (Vyplní špeciálny pedagóg školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie)

Správa zo psychologického vyšetrenia*)

Pozri prílohu „k časti D2“

Správu vyhotovil/-a (meno, priezvisko, podpis)

V …………………………………........ dňa ……………………… .....………………………………………
   Podpis riaditeľa a pečiatka školského zariadenia 
  výchovného poradenstva a prevencie

*) Vrátane liečebnopedagogickej diagnostiky a jej výsledkov, ak je potrebné.
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Meno: Anežka Trojuholníková Rok narodenia: 2002

 (Vyplní špeciálny pedagóg školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie)

Správa z odborného lekárskeho vyšetrenia

Záver z vyšetrenia: 

Dieťa bolo odoslané na vyšetrenie pre výraznú instabilitu, poruchy pozornosti 
a koncentrácie, čo ho limituje v školských výsledkoch. 

Obj. nález: Topický neurologický nález v medziach normy, poruchy pozornosti 
a koncentrácie, psychomotorický nepokoj.

Záver: ADHD
Nastavená medikamentózna liečba – Risepro 1 tbl. ráno a 1 tbl. naobed. 

Návrhy a odporúčania pre školu:

Dieťa vzdelávať formou školskej integrácie, nastaviť mu individuálny vzdelávací 
program podľa jeho individuálnych potrieb. 

V …………………………………........ dňa ……………………… .....………………………………………
   Pečiatka a podpis odborného lekára
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Meno: Anežka Trojuholníková Rok narodenia: 2002

 (Vyplní školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie)

Písomné vyjadrenie k školskému začleneniu*)

(k školskej integrácii)

Na základe výsledkov diagnostických vyšetrení potvrdzujeme, že:

Anežka Trojuholníková, narodená 5. 10. 2002 v Žiline
.........................................................................................................................................

(meno, priezvisko, dátum narodenia)

má – nemá **)  špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
je – nie je  **)  dieťaťom alebo žiakom so zdravotným znevýhodnením, 
je – nie je  **)  dieťaťom alebo žiakom s intelektovým nadaním.

Správu vyhotovil/-a (meno, priezvisko, podpis)

V …………………………………........ dňa ……………………… .....………………………………………
   Podpis riaditeľa a pečiatka školského zariadenia 
  výchovného poradenstva a prevencie

*) Vyplňuje sa v prípade návrhu na prijatie do školy podľa § 94 ods. 1písm. b) bod 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
**) Nehodiace sa prečiarknite.
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Škola: Základná škola s materskou školou, Mlynská 410, 09 000 Mrkvičkovo

 

Záznam
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka: Anežka Trojuholníková

Narodený/-á: 5. 10. 2002 v Žiline  Rodné číslo: 021005/5674

Adresa bydliska: Hladká 65, 035 06 Mrkvičkovo

Dôvody na zmenu formy vzdelávania dieťaťa/žiaka: 
Rodičia na základe odporúčania CŠPP žiadajú o zmenu formy vzdelávanie dcéry, 
nakoľko forma školskej integrácie prestala byť v prospech Anežky, ktorá začala 
vo výchovno-vzdelávacom procese stagnovať. Rodičia žiadajú o preradenie 
do špeciálnej triedy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia. 

Vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie k zmene formy 
vzdelávania dieťaťa/žiaka:
Odporúčame preradenie do špeciálnej triedy pre žiakov s vývinovými poruchami 
učenia. 

Návrhy a odporúčania pre ďalšie vzdelávanie dieťaťa/žiaka:
Žiačka bude vzdelávaná v špeciálnej triede pre žiakov s vývinovými poruchami 
učenia. Bude vzdelávaná podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými 
poruchami učenia ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu schváleného 
MŠ SR pod č. CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.
Zaradenie žiačky do špeciálnej triedy bolo prerokované na pedagogickej rade školy 
dňa 25. 8. 2014. Žiačka prestáva byť evidovaná ako individuálne integrovaná. 

Dieťa/žiak má – nemá *) špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, jeho vzdelávanie 
bude pokračovať v 7. ročníku špeciálnej triedy pre deti s vývinovými poruchami 
učenia, v škole ZŠ s MŠ, Mlynská 410, 09 000 Mrkvičkovo.

Dátum **) ………………………

 Súhlasím – nesúhlasím *) s návrhom na zmenu formy vzdelávania. .………………………………….....
   Podpis a pečiatka riaditeľa školy

 ………………………………….....  .………………………………….....
 Podpis rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa   Podpis riaditeľa a pečiatka školského zariadenia  
   výchovného poradenstva a prevencie

*) Nehodiace sa prečiarknite.
**) Uvedie sa skutočný dátum, kedy bol návrh na zmenu formy vzdelávania prehodnotený
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Škola: Základná škola s materskou školou, Mlynská 410, 09 000 Mrkvičkovo

 

Záznam
o  prerokovaní návrhu na  vzdelávanie dieťaťa/žiaka so zdravotným znevýhodnením 
alebo intelektovým nadaním v  špeciálnej škole, v  špeciálnej materskej škole, 
v  materskej škole, v  základnej škole, v  strednej škole, v  škole pre deti/žiakov 
s intelektovým nadaním*)

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka: Anežka Trojuholníková

Narodený/-á: 5. 10. 2002 v Žiline  Rodné číslo: 021005/5674

Adresa bydliska: Hladká 65, 035 06 Mrkvičkovo

Návrh na vzdelávanie dieťaťa/žiaka v: 
Základnej škole s materskou školou, Mlynská 410, 09 000 Mrkvičkovo
........................................................................................................................................

(názov a adresa školy)

podal: rodič – Marianna Trojuholníková

Návrh bol prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady školy dňa: 22. 6. 2012

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 prijatie do špeciálnej školy, špeciálnej materskej školy.*)

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).*) 

Dátum ………………………

 …………………………………..... …………………………………..... .………………………………….....
 Podpis rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa  Podpis riaditeľa a pečiatka školského zariadenia  Podpis a pečiatka riaditeľa školy
  výchovného poradenstva a prevencie

*) Nehodiace sa prečiarknite.
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Meno: Anežka Trojuholníková Rok narodenia: 2002

 (Vypracuje triedny učiteľ v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi a špeciálnym pedagógom)

Individuálny vzdelávací program

Pozri prílohu „k časti G“ 
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Meno: Anežka Trojuholníková Rok narodenia: 2002

 (Vyplní triedny učiteľ alebo vyučujúci predmetov, v ktorých sa prejavujú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.)

Komplexné hodnotenie dieťaťa/žiaka za jednotlivé školské roky (stručné, výstižné 
charakterizovanie vedomostí, zručností, návykov, postojov a ďalších osobitostí 
dieťaťa/žiaka)

Rok 
školskej 

dochádzky
Trieda

Vymeškané 
hodiny

Prospech

osp. neosp. správanie SJL M CJ1 V1 Pr D G Ch Bi 2

štvrtý 4. D 0 77 1 3 3 2 2

piaty 5. D 0 34 1 3 3 4 2 2

šiesty 6. D 0 52 1 4 4 4 2 2

Školský rok 2011/2012
Žiačka je utiahnutá, samotárska, mala ťažkosti s adaptáciou na nové prostredie. 
Pozornosť rozkolísaná, na hodinách ju bolo potrebné neustále nabádať k aktivite. 
V predmetoch slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk postupovala podľa upra-
vených učebných osnov. Odporúčania odborných zamestnancov boli zapracované 
do IVP. V slovenskom jazyku a literatúre bol najväčší problém pri čítaní a porozumení 
textu. Vybrané slová ovláda, vie ich aj použiť. V matematike jej robilo problém čítanie 
čísel (2036 prečíta ako 2360 a pod.). Násobilku ovláda, ale robí množstvo chýb 
z nepozornosti. Domáca príprava žiačky bola neuspokojivá, zhoršená rodinným pros-
tredím, matka má na Anežku menej času, nakoľko je sama živiteľkou rodiny. 

Zapísal:*) Mgr. Martin Povala

Dátum:*) 29. 6. 2012

*) Uvedie sa pri komplexnom hodnotení dieťaťa/žiaka v príslušnom školskom roku
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Školský rok 2013/2014
Žiačka sa ani po roku dostatočne neadaptovala na nový kolektív. Bola málo komu-
nikatívna, náladová. Aj napriek individuálnemu prístupu dosahuje slabé výsledky. 
V predmetoch slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk postupovala podľa 
upravených učebných osnov. IVP bol aktualizovaný na daný školský rok. Kvôli 
roztržitej povahe si vyžadovala neustálu kontrolu zo strany učiteľov. Pretrvávali 
problémy s čítaním – dyslektického charakteru, čo sa premietalo aj do ostat-
ných vyučovacích predmetov. Tie sa jej lepšie učili sluchovou cestou. Problémy 
dyslektického charakteru pretrvávali aj v anglickom jazyku, kde sa jej pomáhalo 
diktafónom. V matematike robila množstvo chýb z nepozornosti a apatie. Domáca 
príprava je slabá, žiačka chodila pravidelne na reedukácie k špeciálnemu pedagó-
govi. Na všetky predmety potrebovala svoje pracovné tempo, rýchlo sa dokázala 
rozrušiť a nedotiahla veci do konca. 

Zapísal:*) Mgr. Martin Povala

Dátum:*) 28. 6. 2013

Školský rok 2014/2015
Žiačka sa necíti ani po intervenciách odborníkov v triednom kolektíve dobre. 
Bývala úzkostná, zasnená, veľmi náladová. Bola poslaná na rediagnostické vyšet-
renie, kde jej stanovili novú pridruženú diagnózu poruchy správania a emócií. Aj 
napriek individuálnemu prístupu nedosahovala uspokojivé výsledky, prospech sa 
jej zhoršil. Často ju bolo potrebné kontrolovať a nabádať k činnosti. V predme-
toch slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk postupovala podľa upravených 
učebných osnov. IVP bol aktualizovaný na daný školský rok, učebný plán bol 
redukovaný o predmet nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk. Naďalej pretrvávali 
problémy v učení vo všetkých predmetoch vyplývajúce zo špecifi ckých porúch čí-
tania a z poruchy aktivity a pozornosti. Na hodinách sa dá ľahko rozptýliť, pokiaľ je 
pozorná, učivo sluchovou cestou pochopí. Potrebuje svoje tempo učenia. Domáca 
príprava bola nedostatočná.

Zapísal:*) Mgr. Martin Povala

Dátum:*) 29. 6. 2014

*) Uvedie sa pri komplexnom hodnotení dieťaťa/žiaka v príslušnom školskom roku
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Meno: Anežka Trojuholníková Rok narodenia: 2002

 (Vyplní triedny učiteľ *))

Výsledky vstupného pedagogického pozorovania

Vstupné pedagogické pozorovanie v 5. ročníku v ZŠ s MŠ, Mlynská 410, 09 000 
Mrkvičkovo od 1. 9. 2012 do 2. 10. 2012

Prispôsobivosť školským požiadavkám:
…………………………………………………………………………………………………...

Prispôsobivosť sťažená zlou adaptáciou na nové prostredie. Nezvláda učebné
osnovy zo SJL a AJ – vhodná úprava. 
……………………………………………………………………………………………………

Výsledky pedagogického pozorovania na vyučovaní:
…………………………………………………………………………………………………...

Matematika – krátkodobá pamäť, problémy pri reakcii v násobilke – potrebuje 
pomôcku násobilky a dieliky na kartičke, zámena čísel. 
……………………………………………………………………………………………….......

Slovenský jazyk – robieva chyby, ktoré vyplývajú z jej diagnózy – slabé čítanie 

s porozumením, zámena hlások pri čítaní. 
…………………………………………………………………………………………………....

Anglický jazyk – problém vo výslovnosti, zámena hlások, problémy s čítaním.
……………………………………………………………………………………………………
Ostatné vyučovacie predmety – potrebuje veľa názoru a podávať informácie 
sluchovou cestou, samostatne nedokáže plniť úlohy – vyžaduje pomoc učiteľa.
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

*) Vypĺňa sa do 5 mesiacov od začiatku vzdelávania dieťaťa/žiaka v príslušnej forme jeho vzdelávania
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Správa dieťaťa/žiaka, zvládanie záťažových situácií:
……………………………………………………………………………………………………
Utiahnutá, úzkostná, náladová, má narušený sociálny kontakt. Všetko chce robiť 
sama, avšak sama to nezvláda. Má problémy s koncentráciou pozornosti, nedokáže 
sa dlho sústrediť na činnosť, záťažové situácie jej robia veľký stres – nezvláda ich.
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Návrhy a odporúčania triedneho učiteľa (dátum, meno, podpis): 
3. 10. 2012 Mgr. Martin Povala
……………………………………………………………………………………………………
Žiačke je potrebné upraviť učebné osnovy zo slovenského jazyka a literatúry 
a z anglického jazyka. Na úspešnú integráciu je nutné dodržiavanie odporúčaní
z odborných správ všetkými vyučujúcimi. Žiačka musí pravidelne navštevovať 
CŠPP a zúčastňovať sa na reedukáciách. Dôležitá je aj pravidelná domáca príprava.
Odporúčam tréning sociálnych zručností.
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Výsledok (záver) vstupného pedagogického pozorovania:
……………………………………………………………………………………………………
Žiačka potrebuje neustály individuálny prístup, pri akceptovaní uvedených odporúčaní 
učivo zvládne primerane svojmu intelektu a diagnóze.
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

V …………………………………........ dňa ……………………… .....………………………………………
   Podpis a pečiatka riaditeľa školy
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Zoznam príloh

Názov prílohy*) Dátum vloženia 
prílohy

Vložil/-a meno

Žiadosť rodiča o vzdelávanie formou škol-
skej integrácie 

13.6.2012 Povala

Informovaný súhlas 13.6.2012 Povala

Špeciálnopedagogická správa k časti D1 13.6.2012 Povala

Psychologická spáva k časti D2 13.6.2012 Povala

IVP k časti G 2.9.2012 Povala

Informovaný súhlas k vzdelávaniu v špeci-
álnej triede

25.8.2014 Hucíková

  

*) K názvu prílohy uveďte, ku ktorej časti návrhu na vzdelávanie sa príloha vzťahuje napr.: k časti C.
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3.2.2  Správa zo špeciálnopedagogického 
a psychologického vyšetrenia 

Psychologická a  špeciálnopedagogická správa je dru-
hou súčasťou dokumentácie individuálne začlenené-
ho žiaka so ŠVVP. V návrhu na vzdelávanie je to časť D1 
a  časť D2. Nakoľko správy integračného charakteru sú 
dosť obsahovo rozsiahle, v  praxi sa častejšie stretáva-
me s tým, že ich špeciálni pedagógovia a psychológovia 
píšu ako prílohu návrhu na vzdelávanie. Správy vydávajú 
psychológovia a špeciálni pedagógovia zo školských 
zariadení výchovného poradenstva a prevencie, ktoré 
majú žiaka v starostlivosti. Môžu ich vydať samostatne, ale 
v praxi sa často stretávame, že ak sú odborníci z jedného 
centra, napíšu na účely integrácie spoločnú správu. 

Činnosť špeciálneho pedagóga a psychológa v pora-
denských centrách je zameraná na:

− diagnostiku a korekciu pre žiakov so zdravotným znevý-
hodnením a vývinovými poruchami,

− diagnostiku a korekciu pre žiakov s čiastkovým oslabe-
ním výkonu,

− poskytovanie logopedickej diagnostiky a korekcie,

− vypracovanie stimulačných programov pre deti a žiakov 
so zdravotným znevýhodnením,

− konzultácie a poradenstvo, 

− spoluprácu so zariadeniami výchovy a prevencie, pe-
diatrami, detským neurológom, rehabilitačným leká-
rom, pedopsychiatrom a ďalšími odbornými lekármi,

− poskytovanie psychologických a  špeciálnopedagogic-
kých vyšetrení na účely posúdenia najvhodnejšie formy 
vzdelávania detí.

Správa špeciálneho pedagóga na integračné účely má 
obsahovať informácie o: 

− druhu postihnutia alebo narušenia, 
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− konkrétnych výchovno-vzdelávacích potrebách žiaka, 

− návrhu na formu vzdelávania žiaka,

− odporúčaných pedagogických postupoch, 

− navrhovaných organizačných zmenách výchovno-vzde-
lávacieho procesu, 

− obsahu, rozsahu a spôsobe poskytovania individuálnej 
pedagogickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti, 

− navrhovaných kompenzačných pomôckach, 

− návrhu spôsobu skúšania a hodnotenia žiaka, 

− termíne najbližšieho kontrolného vyšetrenia,

− dobe platnosti správy z diagnostiky,

− dobe prehodnotenia integrácie a vzdelávacích postupov.

Správa psychológa na integračné účely má obsahovať 
informácie o: 

− všeobecných intelektových schopnostiach, 

− špeciálnych intelektových schopnostiach, 

− kognitívnom vývine a  kognitívnych procesoch (úrovni 
poznávacích procesov), 

− osobnostných vlastnostiach, 

− psychomotorických atribútoch, 

− psychologickej starostlivosti, 

− rozbore nerovnomerných výkonov žiaka vo vzťahu k vý-
chovno-vzdelávaciemu procesu, 

− možnostiach nápravy, 

− termíne najbližšieho kontrolného vyšetrenia, 

− návrhu na formu vzdelávania žiaka,

− dobe platnosti správy z diagnostiky.
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Rediagnostické vyšetrenia

Frekvenciu rediagnostických vyšetrení detí a  žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami neur-
čuje žiadny všeobecne záväzný právny predpis. Pora-
denské zariadenia rediagnostiku vykonávajú na základe 
podnetu školy, školského zariadenia alebo školského 
inšpektora, pri odôvodnenom predpoklade, že je nevy-
hnutné vykonať také úpravy výchovy, vzdelávania dieťaťa 
a usmernení vo vzťahu k optimalizácii jeho psychofyzic-
kého vývinu, ktoré nemôžu vychádzať z pôvodne určenej 
diagnózy dieťaťa. O rediagnostiku dieťaťa môže požiadať 
aj zákonný zástupca dieťaťa. Rediagnostické vyšetrenie 
žiakov nie je potrebné vykonať všetkým žiakom pri ich pri-
jímaní do stredných škôl, odborných učilíšť a praktických 
škôl. Vykoná sa, ak je odôvodnený predpoklad, že sa zme-
nil charakter ich ŠVVP (1.6.13 Deti a žiaci so ŠVVP bod 2 
POP 2013/2014; 1.6.13. Deti a žiaci so ŠVVP bod 3 POP 
2014/2015). 

Pre školu je veľmi dôležitou časťou správy poradenského 
zariadenia záver, kde odborníci uvádzajú presné pome-
novanie diagnózy, ktoré by malo byť v súlade s MKCH 
10, na základe ktorého škola k 15. septembru príslušné-
ho roka nahlasuje do EDUZBER-u žiakov so špeciálny-
mi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Príklad časti záveru integračnej správy:

Zhrnutia a závery:

Intelektové schopnosti sa nachádzajú v strednom pásme priemeru 
v porovnaní s populačnou normou. 

Medzi nadpriemerne rozvinuté oblasti intelektu v porovnaní s popu-
lačnou normou patrí pracovné tempo.

Medzi primerane rozvinuté oblasti intelektu patria verbálne schop-
nosti, dlhodobá pamäť, schopnosť priestorovej orientácie, sluchovej 
analýzy a syntézy, kvantitatívneho vyvodzovania a krátkodobej pa-
mäti.
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Primeraná schopnosť koncentrácie pozornosti.

Negatívny vplyv stresu, napätia a aktuálneho emocionálneho stavu 
na celkový výkon klienta.

Druh a stupeň znevýhodnenia: 
žiak so zdravotným znevýhodnením – s vývinovými poruchami 
učenia dysortografi a (F 81.1) stredného stupňa.

Pre pedagógov a školského špeciálneho pedagóga, ktorí 
v školách pracujú so žiakmi so ŠVVP, sú nosné časti k ich 
práci: výchovno-vzdelávacie potreby, odporúčania na 
prácu, navrhované organizačné zmeny výchovno-vzdelá-
vacieho procesu, návrh spôsobu skúšania a hodnotenia 
žiaka, obsah, rozsah a spôsob poskytovania individuálnej 
pedagogickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti a po-
treba kompenzačných pomôcok.

Príklad uvedených častí správ poradenského zariadenia:

Konkrétne výchovno-vzdelávacie potreby: 

− Žiaka odporúčame evidovať ako žiaka so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami a odporúčame vzdelávať formou in-
dividuálneho začlenenia v bežnej triede ZŠ.

− Na základe svojho zdravotného znevýhodnenia vyžaduje úpravu 
vzdelávacích postupov, prístupov, metód a foriem práce v zmysle 
ISCED – vzdelávacieho programu pre žiakov s VPU (č. CD- 2008-
18550/39582-1:914 zo dňa 26. mája 2009).

− T. č. bez potreby úpravy obsahu učiva v niektorom z vyučova-
cích predmetov, so začlenením obsahu predmetov RŠF (rozvoj 
špecifi ckých funkcií) a predmetu ILI do vzdelávacej oblasti jazyk 
a komunikácia.

− Vedenie školským špeciálnym pedagógom.

− Pri všetkých vyučovacích predmetoch žiak potrebuje zohľad-
ňovať dysortografi u a z toho vyplývajúcu zvýšenú náročnosť pri 
akejkoľvek práci s textom, skorú unaviteľnosť a výkyvy vo výko-
noch, potrebu individuálneho pracovného tempa.
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Odporúčania 

Školské prostredie:

• V škole odporúčame citlivý a vysoko individuálny prístup k žia-
kovi, najmä v  situáciách preverovania vedomostí akýmkoľvek 
spôsobom, so zohľadnením jeho uvedených ťažkostí.

• V  tomto smere učitelia jednotlivých predmetov môžu využiť aj 
niektoré z nasledujúcich všeobecných odporúčaní: 

− možnosť odpovedí z lavice (nie pred tabuľou),

− poskytnutie dlhšieho času na vypracovanie písomných prác 
alebo na prípravu na ústnu odpoveď,

− kladenie podporných otázok pri samostatnom ústnom odpo-
vedaní, 

− individuálne skúšanie (napr. v  kabinete alebo u  školského 
špec. pedagóga, u výchovného poradcu a pod.),

− odpovedanie tzv. „maturitným systémom“ – t. j. zadanie 
otázky, poskytnutie času na písomnú prípravu, následná od-
poveď s pomocou písomnej prípravy, 

− dať žiakovi napr. možnosť zopakovať odpoveď alebo test 
v  prípade, ak bol nedostatočný výsledok podmienený evi-
dentným neprimeraným psychickým rozpoložením žiaka,

− čo najčastejšie vytvárať povzbudivú atmosféru, využívať mo-
tivačnú zložku hodnotenia, pozitívne hodnotiť aj čiastkové 
úspechy a umožniť zážitok z úspechu, 

− pri preverovaní vedomostí uplatniť primeranú náročnosť, pe-
dagogický takt voči žiakovi a využiť hodnotenie ako prostrie-
dok pozitívnej podpory zdravého rozvoja jeho osobnosti, 

− nezabúdať na pozitívny vplyv sebahodnotenia, 

− nezasahovať nevhodne do  odpovede žiaka, umožniť plne 
prejaviť svoje vedomosti, neprerušovať pri prípadnej súvislej 
odpovedi,

− rešpektovať individuálne osobitosti a najmä psychický stav 
pri skúšaní,
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− neprekvapovať neočakávaným skúšaním, ale preferovať 
pravidelné skúšanie alebo dopredu oznámené skúšanie, nie 
náhodné a už vôbec nie za trest,

− nezastrašovať skúšaním,

− dopredu presne vymedziť obsah alebo rozsah skúšanej látky,

− nedopustiť ironizujúce otázky alebo poznámky zo strany 
spolužiakov a ani pedagóg nesmie dieťa ironizovať,

− nezľahčovať citové prejavy a reakcie žiaka, 

− podporovať spoluprácu so spolužiakmi, pomáhať mu začle-
niť sa a nájsť stabilné miesto v triednom kolektíve.

Domáce prostredie:

• Nevyhnutné je dieťaťu sa individuálne venovať nielen v škole, 
ale intenzívne s ním pracovať aj doma. Odporúčame pravidel-
né stretnutia rodičov s vyučujúcimi pedagógmi, prehodnotenie 
postupov, poskytnutie vzájomnej spätnej väzby. Rodičia v plnej 
miere zodpovedajú za systematickú domácu prípravu a dôsled-
né plnenie požiadaviek zo strany školy.

• Všetky odporúčania na prácu s dieťaťom v školských podmien-
kach je dôležité využívať aj pri domácom vedení. Osvedčili sa aj 
nasledovné postupy:

− komunikovať s dieťaťom za každých okolností, pokojne aj 
v situáciách, keď nedodrží pravidlo alebo sa správa neadek-
vátne, snažiť sa zachovať pokoj a rozvahu,

− povedať dieťaťu jasne a stručne, čo od neho chceme, a ove-
riť si, či nám porozumelo,

− priebežne kontrolovať priebeh plnenia úlohy a  oceňovať 
správny postup,

− dostatok času a pozornosti venovať chvíľam, keď sa dieťa 
správa primerane, pochváliť ho za ne,

− dieťa nevyhnutne potrebuje pocit bezpečia, istoty, lásky 
a podpory,

− pozitívny prístup s  dôrazom na  pochvalu, ocenenie a  po-
vzbudenie dieťaťa,

− zachovávať pokoj, nezvyšovať hlas,
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− stanoviť krátkodobé dosiahnuteľné ciele,

− používať pochvalu, odmenu aj ako motivačný činiteľ.

Odporúčania a podklady na tvorbu individuálneho vzdelávacie-
ho programu

Odporúčané pedagogické postupy: 

• Žiaka odporúčame od nasledujúceho klasifi kačného obdobia (t. 
j. od  začiatku šk. roku 2013/2014) vzdelávať podľa rámcové-
ho učebného plánu príslušnej školy, v ktorej sa vzdeláva podľa 
individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len „IVP“) s pri-
hliadnutím na narušenie. Žiakovi je potrebné v súlade s platnou 
legislatívou vypracovať IVP.

• IVP je súčasťou návrhu na vzdelávanie.

• Obsah jeho vzdelávania vychádza zo vzdelávacieho programu 
pre deti a žiakov s vývinovými poruchami učenia. Počet hodín 
v školskom vzdelávacom programe sa môže navýšiť o 1 – 3 ho-
diny.

Na základe výsledkov vyšetrení navrhujeme:

• Rozvíjanie slovnej zásoby, obohacovanie aktívneho aj pasívneho 
slovníka žiaka.

• Písanie množstva diktátov a gramatických cvičení nie je efektív-
ne. Je to pre dieťa neprimeranou záťažou. Písanie diktátov kla-
sickým spôsobom je u dysortografi ka nevhodne zvolená forma 
zisťovania jeho vedomostí, pretože musí prekonávať množstvo 
bariér (prospešnejšie je voliť iné formy skúšania, ako napríklad: 
ústnu, doplňovacie testy, rôzne pracovné listy, využívanie fólií 
alebo špeciálnych počítačových programov).

• Ak sa učiteľ rozhodne písať s dieťaťom diktát, mal by ho s ním 
vopred predcvičiť, veľmi vhodná forma diktátu je dopĺňanie slov 
vo vetách, dokončenie viet, dopĺňanie hlások do viet atď.

• Žiakovi môže pomôcť predcvičenie diktátu za domácu úlohu a až 
následné písanie na  hodine. Nejde tu o  žiadne zvýhodňovanie 
žiaka oproti ostatným, pretože dieťa musí prekonávať množstvo 
ťažkostí a aj napriek obrovskej snahe urobí v diktáte veľa chýb.

• Zaistiť množstvo názorných pomôcok.

• Neuplatňovať časovo limitované úlohy.
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• Prejavy dysortografi e je potrebné zohľadniť vo všetkých predme-
toch.

• Pri nácviku rozlišovania kvantity samohlások je nutné, aby si žiak 
všetko, čo píše, diktoval zreteľne nahlas, alebo aspoň polohlasne 
a artikulačne zdôrazňoval dĺžku samohlások. Pri písaní je lep-
šie porušovať zásadu plynulého písania slov a písať znamienka 
hneď.

Navrhované organizačné zmeny výchovno-vzdelávacieho procesu:

• Vzhľadom na  závažnosť diagnózy žiak vyžaduje vedenie škol-
ským špeciálnym pedagógom, ktorý zváži možnosti individuál-
neho vedenia žiaka počas hodín slovenského jazyka (v prípade 
potreby konzultácia s  poradenským špeciálnym pedagógom). 
V prípade, že škola nemá zriadenú funkciu školského špeciál-
neho pedagóga, odporúčame požiadať o asistenta učiteľa, ktorý 
by bol prítomný na vyučovaní v triede a pracoval podľa pokynov 
učiteľa so žiakom na slovenskom jazyku individuálne.

• Žiak sa bude vzdelávať v  kmeňovej triede spolu s  ostatnými 
žiakmi alebo individuálne so školským špeciálnym pedagógom 
(ak ho škola má).

• Umiestnite žiaka tak, aby mohol vnímať výklad učiva učiteľa 
všetkými zmyslami.

• V lavici bude sedieť s takým žiakom, ktorý je schopný mu podľa 
potreby pomôcť.

Návrh spôsobu skúšania a hodnotenia žiaka:

• Pri hodnotení a  klasifi kácii je potrebné zohľadňovať zdravot-
né znevýhodnenie podľa § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. 
v znení neskorších predpisov.

• Pri hodnotení sa budú učitelia riadiť metodickými pokynmi č. 
22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy 
(čl. 4 ods. 4, príloha č. 2).

• Využívať možnosť priebežného a slovného hodnotenia.

• Preverovanie vedomostí žiaka neodporúčame vykonávať formou 
päťminútoviek.
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• Využívanie možnosti priebežného slovného hodnotenia (znám-
kou hodnotiť len v prípade, že sa žiakovi diktát podaril), v prípade 
nezdarenia diktátu zaznamenať počet chýb.

• Nenútiť žiaka k opravám klasickým spôsobom, ale zaviesť zošit 
na evidenciu chýb.

• Výrazne podčiarknuť slová napísané správne, chyby neopravo-
vať červenou.

• Uprednostňovať formu ústneho skúšania, v písomnom prejave 
voliť formu doplňovačiek.

• Nehodnotiť chyby v písomnom prejave, ale len obsahovú správ-
nosť odpovede.

• Poukazovať hlavne na pozitívne stránky žiakovej práce, používať 
motiváciu.

• Pri cudzom jazyku, ale i ostatných predmetoch hodnotiť najmä 
úroveň vedomostí podávaných ústnou formou.

Obsah, rozsah a spôsob poskytovania individuálnej pedagogic-
kej a špeciálnopedagogickej starostlivosti:

• Žiak naďalej ostáva v  konzultačnej starostlivosti špeciálneho 
pedagóga (PaedDr. Jana Trblietková) v poradenskom zariadení 
CŠPP Hrabovsko – konzultácie rodičov a pedagógov vo vopred 
dohodnutých termínoch.

• Individuálnu pedagogickú starostlivosť zabezpečujú jednotliví 
vyučujúci podľa potrieb dieťaťa.

• Pravidelnú intenzívnu špeciálnopedagogickú starostlivosť za-
bezpečuje školský špeciálny pedagóg, ktorý zároveň koordinuje 
starostlivosť ostatných pedagógov zainteresovaných do procesu 
vzdelávania žiaka. V prípade, že škola nemá zriadenú funkciu 
špeciálneho pedagóga, odporúčame požiadať o asistenta učite-
ľa, ktorý by mal pracovať so žiakom podľa pokynov učiteľa. 

Potreba kompenzačných pomôcok:

pracovné listy pre žiakov s  VPU, prehľady gramatických tabuliek, 
prehľady vzorcov, slovníky, program DysCom. 
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3.2.3 Individuálny vzdelávací program 
individuálne začleneného žiaka 

Individuálny vzdelávací program (IVP) je súčasťou doku-
mentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (ak ho žiak so zdravotným znevýhodnením po-
trebuje), individuálne integrovaného v bežnej triede základ-
nej, prípadne strednej školy. Účelom tohto dokumentu je 
plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych vý-
chovno-vzdelávacích potrieb. Jeho cieľom je zabezpeče-
nie podmienok na plnohodnotný výchovno-vzdelávací 
proces, vytvoriť materiálne, organizačné podmienky 
a metodicky usmerniť učiteľa, ako špecifi cky postupo-
vať vo vyučovacom a výchovnom procese tak, aby žiak 
mal možnosť dosiahnuť úroveň učebných výsledkov až 
po limit daný jeho postihnutím, narušením alebo nadaním. 
Je zdrojom informácií pre tých, ktorí v procese výchovy 
a vzdelávania prichádzajú do kontaktu so žiakom so ŠVVP. 

Ako je uvedené v štátnom vzdelávacom programe, špe-
cifi cké úpravy sa vypracovávajú tak, aby zodpovedali 
špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiaka. IVP 
vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym 
pedagógom, so školským zariadením výchovného pora-
denstva a prevencie a podľa potreby s ďalšími zaintereso-
vanými odborníkmi. Pri jeho vypracovaní sa triedny učiteľ 
riadi odporúčaniami zo špeciálnopedagogickej a psy-
chologickej správy, odporúčaniami odborných lekárov 
a taktiež vychádza zo vzdelávacích programov pre deti 
a  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími po-
trebami (programy sú uvedené v použitej a odporúčanej 
literatúre). 

Vzdelávacie programy nájdete na webovej stránke Štátne-
ho pedagogického ústavu – www.statpedu.sk. 

V priebehu roku sa IVP môže upravovať, meniť a dopl-
ňovať podľa aktuálnych potrieb žiaka, pričom úpravy sú 
vždy výsledkom odborných konzultácií všetkých zaintere-
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sovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj zákonný 
zástupca žiaka. Program je potrebné na začiatku každého 
školského roka aktualizovať (nie je potrebné ho každý rok 
celý prepisovať, aktualizujú sa školský rok a údaje, ktoré 
sa zmenili). Na aktualizácie je potrebné si v programe vy-
nechať voľné miesta. Ku každej aktualizácii je nutné dať 
dátum a podpis toho, kto údaje zapísal. IVP podpisuje 
riaditeľ ZŠ, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg a zákon-
ný zástupca žiaka. 

Môžeme sa stretnúť aj s výrazom individuálny vzdelávací 
program, ktorý je synonymom IVP. V praxi sa používa-
jú oba názvy, avšak individuálny vzdelávací program sa 
používa častejšie, nakoľko škola je výchovno-vzdelávacia 
inštitúcia. 

Forma IVP nie je daná všeobecne záväzným predpisom. 
Je však dané, čo má program obsahovať. Individuálny 
vzdelávací program má obsahovať: základné informácie 
o žiakovi, o vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací 
proces, požiadavky na úpravu prostredia triedy, učebných 
postupov, učebných plánov a učebných osnov, na orga-
nizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a  požiadavky 
na zabezpečenie kompenzačných pomôcok, špeciálnych 
učebných pomôcok a personálnej pomoci. 

Ukážka individuálneho vzdelávacieho programu pre 
žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
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Základná škola s materskou školou
Mlynská 410, 090 00 Mrkvičkovo

Tel. číslo: 043/9999999

INDIVIDUÁLNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ZAČLENENEJ ŽIAČKY 
SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

 

ANEŽKA TROJUHOLNÍKOVÁ

Školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Jana Trblietková

Triedny učiteľ: Mgr. Martin Povala 
 
Zákonný zástupca: Mariana Trojuholníková 
 
Riaditeľ školy: PaedDr. Ján Listový 

 (pečiatka školy)

Dôležité upozornenie: 
Všetky uvedené údaje o žiakovi sú určené len pre vnútornú potrebu školy, 

sú dôverného charakteru!
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A. Osobné údaje žiaka

Meno a priezvisko: ANEŽKA TROJUHOLNÍKOVÁ
Dátum narodenia: 5. 10. 2002

Údaje o doterajšej výchove a vzdelávaní 

Zariadenie Kde Od – do

Materská škola MŠ J. Kráľa, Žilina od 5 – 7 rokov

Základná škola ZŠ – cirkevná Žilina od 7 rokov (3 mesiace)

Základná škola ZŠ Ružomberok od 7 do 10 rokov

Údaje o doterajšej špeciálnopedagogickej starostlivosti:

Zariadenie Kde Od – do

Centrum špeciálnopedagogického poraden-
stva a prevencie

CŠPP Ružomberok od 9 rokov

Iné: pedopsychiater MUDr. Brblavý Ružomberok od 10 rokov

ZÁVERY ODBORNÝCH VYŠETRENÍ

Druh a stupeň znevýhodnenia:
F 90.0 ADHD  – hyperkinetická porucha – ťažký stupeň,
F 81.0 dyslexia  – stredne ťažký stupeň.

Závery psychologického vyšetrenia:
Intelektové schopnosti sa nachádzajú v pásme hlbšieho podpriemeru v porovnaní s po-
pulačnou normou. Parciálne výkony oscilujú (nerovnomerne rozložené). Prítomné ľahšie 
dysfunkcie CNS v zmysle oslabenej koncentrácie, selektivity a tenacity pozornosti, pa-
mäťových funkcií, ako aj vizuálno-motorickej koordinácie. Odolnosť dieťaťa voči stresu 
a záťaži je znížená, rýchlejšia mentálna unaviteľnosť, afektívna labilita. 

Závery špeciálnopedagogického vyšetrenia:
Žiačka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zdravotne znevýhodnená, 
odporúčame vzdelávanie formou začlenenia v bežnej triede ZŠ, s vypracovaním IVP. 
ADHD F 90.0 (diagnóza potvrdená detským neurológom MUDr. Nadeždovou). 
Dieťa má dyslexiu F 81.0, ktorá sa premieta aj do špecifi ckých problémov v písaní 
a matematike. 

Závery odborných vyšetrení: 
ADHD F 90.0

Priebežné zmeny (uviesť dátum a diagnózu, podpis):
Od 2. 3. 2013 diagnostikované poruchy správania a emócií F 92.8.

Dňa 9. 3. 2013 
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B. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiačky

Na optimálny priebeh výchovy a vzdelávania žiaka so zdravotným 
znevýhodnením škola zabezpečí spoluprácu:

Áno Dátum 
od...

s CŠPP Ružomberok X 3. 9. 2012

s iným odborným pracoviskom: ambulancia pedopsychiatra a neurológa  X  10. 9. 
2012

Žiačka je evidovaná ako žiačka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s ADHD 
a so špecifi ckými problémami v čítaní a písaní. Je vzdelávaná formou individuálneho 
začlenenia v bežnej triede ZŠ. Na základe zdravotného znevýhodnenia vyžaduje úpravu 
vzdelávacích postupov, prístupov, metód a foriem práce. 

Priebežné zmeny:
Od 5. 11. 2013 – spolupráca s Detským integračným centrom v Martine (DIC).

Dňa 7. 11. 2013
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Špecifi ká vyučovacieho procesu: 

Školský rok 2012/ 
2013

2013/ 
2014

2014/ 
2015

Trieda 4. D  5. D 6. D 

Dátum 2. 9. 
2012

2. 9. 
2013

2. 9. 
2014

Konkrétne vzdelávacie ciele v jednotlivých školských rokoch:

Školský rok Cieľ

2012/2013 Zvládnutie učiva 4. ročníka

2013/2014 Zvládnutie učiva 5. ročníka

2014/2015 Zvládnutie učiva 6. ročníka

Učebný plán Áno Nie

Žiak postupuje podľa rámcového učebného plánu ZŠ príslušného ročníka X 

Učebný plán je doplnený o predmet ............. X

Učebný plán je redukovaný o predmet ............. X

Priebežné zmeny:
Od 2. 9. 2014 – učebný plán redukovaný o predmet nemecký jazyk (druhý cudzí jazyk).

Dňa 1. 9. 2014 

Učebné osnovy Áno Nie

Žiak postupuje podľa učebných osnov ZŠ príslušného ročníka vo všetkých pred-
metoch

 X

Žiak postupuje podľa modifi kovaných učebných osnov ZŠ príslušného ročníka 
v predmetoch:

  

 slovenský jazyk a literatúra X

Priebežné zmeny:
Od 2. 10. 2013 – úprava učebných osnov so slovenského jazyka a literatúry, 
z matematiky a z anglického jazyka. 

Dňa 25. 9. 2013 
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Navrhované zmeny a postupy vo výchovno-vzdelávacom procese:
− žiačka sa bude vzdelávať v kmeňovej triede spolu s ostatnými žiakmi alebo individu-

álne so školským špeciálnym pedagógom,
− umiestnenie žiačky tak, aby mohla vnímať výklad učiteľa všetkými zmyslami,
− v lavici bude sedieť s takým žiakom, ktorý je schopný podľa potreby pomôcť,
− využívanie množstva názorného materiálu,
− pomoc žiačke začleniť sa do kolektívu,
− akceptovať rýchlejšiu unaviteľnosť,
− zamerať sa na bezprostrednú pamäť, vyskúšať, prípadne upevňovať učivo na za-

čiatku hodiny, nakoľko sa dokáže sústrediť len prvú časť vyučovacej hodiny, rýchlo 
sa unaví a po poklese výkonu nepomáha k opätovnému „prebudeniu“ ani striedanie 
činnosti, ani prestávka,

− mať k žiačke citlivý a povzbudzujúci prístup,
− dôležitá je pozitívna komunikácia – žiačka bude podstatne lepšie reagovať na snahu 

o akékoľvek pozitívne vzorce, pri negatívnych interakciách bude mať tendenciu 
k zaťatosti, negativizmu, robeniu schválností, unikaniu...,

− hlavne v problémových oblastiach je potrebné si povšimnúť každý drobný úspech, 
nezdôrazňovať ťažkosti, ak sa vec nepodarí – oceniť ju za aktivitu,

− brať do úvahy riziká osobnostného vývinu dieťaťa s hyperkinetickou poruchou, dieťa 
je často zlé, nemôže za to, ale je to faktom, zažije teda veľa odmietnutia, kritiky, čo 
vyvoláva vývin obranných foriem správania a komunikácie, hlboko znížené sebave-
domie, nedôveru vo vlastné sily a pod. – učiteľ má významný vplyv na všetky tieto 
oblasti, 

− umožniť ventilovanie motorických impulzov, „pohybové uvoľnenie“ počas hodiny 
(utrieť tabuľu, rozdať/zozbierať zošity a pod.) a taktiež počas prestávok,

− pravidlá správania musia byť jasné, nemá ich byť veľa, majú byť pokojným, ale dô-
razným spôsobom častejšie pripomínané, opakované (nie je nutné veľa vysvetľovať, 
zdôvodňovať, len krátko pripomenúť),

− neúčinné a škodlivé sú ustavičné upozorňovanie, napomínanie, káranie, hrešenie, 
kritizovanie a najmä opakované poznámky do žiackej knižky.

Pozornosť: 
− potrebné žiačku neustále sledovať, zastaviť, viesť k zamysleniu nad úlohou, k seba-

kontrole (korigovať zbrklosť, impulzivitu),
− redukcia úloh (hlavne písomných), náročnejších na sústredenie pozornosti (o 1/3), čo 

sa týka i písomných previerok vedomostí, alebo rozdeliť dlhšie úlohy na dve časti,
− na lavici mať vyložené iba tie pomôcky, ktoré nevyhnutne potrebuje,
− v prípade, že unikne do snívania, fantázie, opakovane ju vťahovať do diania,
− pri únave a dekoncentrácii poskytnúť oddych.

Pamäť: 
− je potrebné overovať spoľahlivé zachytenie údajov, 
− viacstupňové inštrukcie, príp. skladajúce sa z viacerých krokov.
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Pomalšie pracovné tempo:
− znížiť nároky na rýchle prispôsobenie a pohotové reagovanie,
− predĺženie časového limitu na všetky písomné práce, podľa potreby možnosť reduk-

cie úloh o 1/3,
− previerky vedomostí na časový limit nie sú vhodnou formou overovania vedomostí 

žiačky.

Čítanie:
− overovať správne porozumenie textových zadaní kontrolnými otázkami,
− viesť žiačku k plynulému hlasnému slabikovaniu,
− nechať ju používať potrebné pomôcky (podložku, čítacie okienko), ktoré jej pomôžu 

lepšie sa orientovať v texte vzhľadom na problémy v priestorovej orientácii,
− čítať po menších častiach, sústrediť sa na informácie a tie následne zreprodukovať,
− overiť správne odpísanie textov zadaní (najmä v prípade previerok z matematiky 

a pod.),
− na všetky školské úlohy a najmä na previerky vedomostí vyžadujúce čítanie poskyt-

núť o 1/3 dlhší časový limit.

Diktáty:
− mierna redukcia požiadaviek oproti ostatným deťom,
− alternatívne formy diktátov: formou doplňovačky, formou písania každej druhej vety, 

diktát zameraný na jeden gramatický/pravopisný jav, písanie diktátu so špeciálnym 
pedagógom,

− prihliadnuť na chybovosť a nepozornosť z nedostatku sluchového vnímania (nepo-
zornosť – diakritické znamienka, sluch, vnímanie – vynechávanie, zámena písmen, 
zámena tvrdých/mäkkých slabík, znelých/neznelých slabík, písanie veľkých písmen 
v menách a na začiatku viet).

Cudzí jazyk:
− uznať ako správny aj fonetický zápis slova,
− písomné výkony a čítanie hodnotiť s toleranciou.

Matematika:
− overovať správne odpísanie textov zadaní a porozumenie slovným úlohám kontrol-

nými otázkami,
− overiť, či žiačka nezabudla niektoré údaje diktovaného zadania,
− farebne vyznačovanie znamienok počtových operácií,
− využívať množstvo názorných pomôcok, 
− predurčiť žiačke, ako si má príklady rozmiestniť na papieri,
− žiačka si môže robiť pomocné výpočty,
− na písomkách bude mať žiačka menej úloh, ktoré musí starostlivo vypracovať.
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Priebežné zmeny: 

Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ podľa potreby systematicky 
spolupracuje: 

Áno Dátum
od...

so špeciálnym pedagógom  X 2. 9. 
2012

s rodičmi  X 2. 9. 
2012

Priebežné zmeny: 

Hodnotenie a klasifi kácia:
Pri hodnotení sa učitelia riadia metodickými pokynmi č. 22/2011 z 1. mája 2011 na hod-
notenie žiakov základnej školy (čl. 4 ods. 4, príloha č. 2):
− preferovať ústnu formu skúšania,
− písomné previerky nie s časovým limitom, poskytnúť toľko času, koľko potrebuje,
− zohľadňovať pomalé pracovné tempo písania,
− brať do úvahy limity schopností žiačky a hodnotiť s prihliadnutím na preukázanú 

snahu,
− oceňovať ju „len tak“ (nepodmienene), t. j. všímať si ju, prejavovať záujem, brať ju 

vážne, čo hovorí a pod.,
− vždy odmeniť, napr.: zeleným bodom, ak sú správanie alebo školská práca primerané,
− ak zlyhá v samostatnej práci pre nepozornosť (chyby z nepozornosti), je potrebné 

jej umožniť korekciu chýb, až potom prácu ohodnotiť (prípadne jej umožniť výkon 
zopakovať v inom dni),

− skúšať vždy na začiatku vyučovacej hodiny.

Priebežné zmeny:

Kompenzačné pomôcky:
názorné pomôcky, relaxačné kreslo.

Priebežné zmeny:
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Prehodnotenie integrácie: v šiestom ročníku ZŠ.

Ďalšie prehodnotenie:
v deviatom ročníku pred prijímaním na strednú školu.

Dňa 15. 12. 2014 

Prehodnotenie vzdelávacích postupov a IVP: štvrťročne na pedagogickej rade

Špecifi ká zdravotného stavu a liečebná starostlivosť Liečebná 
starostlivosť

Dátum
od...

Alergia áno – alergiológ od 10 rokov

Podávané lieky k diagnóze (aké, ako často) áno - ráno  obed – Risepro od 8 rokov

Úzkosť, depresívne stavy áno – pedopsychiater od 7 rokov
 

Ďalšie záznamy:
Od 2. 3. 2013 katatýmne, depresívne obsahy myslenia, zmena liekov na Strattera 1 tbl. – 
ráno a Trittico1 tbl. – noc.

Dňa 10. 3. 2013 
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3.2.4 Úprava učebných osnov 

Úprava učebných osnov (pôvodne to bol individuálny 
vzdelávací plán) predmetu, ktorá je súčasťou individuál-
neho vzdelávacieho programu, sa vypracováva len pre tie 
vyučovacie predmety, v ktorých žiak nemôže postupovať 
podľa učebných osnov daného ročníka, prípadne potrebuje 
iné úpravy. Ide o úpravu obsahu vzdelávania žiaka so ŠVVP, 
nie o redukciu obsahu učiva, t. j. vychádza sa z učebných 
osnov príslušného predmetu. Vyučujúci učiteľ v spolupráci 
so špeciálnym pedagógom vypracuje postupnosť krokov 
pri preberaní učiva príslušného predmetu. 

Žiakovi, ktorý mal z dôvodu zdravotného znevýhodnenia 
redukovaný obsah vzdelávania, sa táto skutočnosť uvá-
dza v  doložke vysvedčenia (2.4 Školská integrácia bod 
17 POP 2013/2014; 2.4. Školská integrácia bod 13 POP 
2014/2015).

Význam úpravy učebných osnov:

• Umožňuje žiakovi pracovať podľa jeho schopností indi-
viduálnym tempom, bez ohľadu na osnovy, bez stresu-
júceho porovnávania so spolužiakmi. Nie je prekážkou 
k ďalšiemu vzdelávaniu, ale pomôckou na lepšie využi-
tie predpokladov. Má tiež motivačnú hodnotu. Pozitív-
ne pôsobí pocit, že učiteľ chce žiakovi pomôcť, dáva 
mu šancu byť lepším.

• Umožňuje učiteľovi pracovať s dieťaťom na úrovni, kto-
rú dosahuje, bez obavy z nesplnenia požiadaviek učeb-
ných osnov. ÚUO je výsledkom plánovitej aktivity vo 
vzťahu ku konkrétnemu integrovanému žiakovi.

• Aktívna účasť žiaka, ktorý nie je len pasívnym objektom.

Úprava učebných osnov (ÚUO) sa vypracováva z pred-
metov odporúčaných zariadením výchovného poraden-
stva a prevencie. Ak má škola školského špeciálneho pe-
dagóga, aj on po konzultácii s vyučujúcim predmetu môže 
zvážiť úpravu učebných osnov. Úpravu je možné robiť 
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kedykoľvek počas školského roka (napr.: prvý štvrťrok 
ide žiak podľa bežných učebných osnov daného ročníka, 
avšak tie nezvláda, preto po prehodnotení s odbornými 
pracovníkmi mu vyučujúci v ďalšom období osnovy upra-
ví). Úpravy sa odporúčajú robiť na dobu 1 mesiac – maxi-
málne na 3 mesiace, potom prehodnotiť, ako žiak učivo 
zvládol, urobiť úpravu na ďalšie obdobie (u žiakov so špe-
ciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí potrebu-
jú ÚUO, nedokážeme presne naplánovať, čo zvládnu za 1 
rok, z  tohto dôvodu sa v praxi úpravy robia najbežnejšie 
v intervaloch na 1 – 3 mesiace). 

Úpravu učebných osnov je potrebné priebežne pre-
hodnocovať, podľa možnosti v spolupráci so špeciálnym 
pedagógom. V prípade nezvládania stanovených nárokov 
po prehodnotení so špeciálnym pedagógom je možná ďal-
šia modifi kácia učiva. 

Úpravu učebných osnov tvoríme podľa nasledujúcich 
princípov:

1. Vychádzať z diagnostiky odborného pracoviska 

 Pred tvorbou ÚUO sa učiteľ musí oboznámiť s výsled-
kami vyšetrení a odporúčaniami centier poradenstva. 
Údaje o  rozumových schopnostiach žiaka sú pre uči-
teľa dôležitou a  cennou doplňujúcou informáciou pri 
plánovaní a stanovovaní výchovno-vzdelávacích cieľov 
(napr. žiak so ŠVVP, ktorý má intelekt v pásme pod-
priemeru až v hraničnom pásme, zrejme nezvládne uči-
vo v plnom rozsahu tak ako jeho spolužiaci, ktorí sú 
na tom intelektovo lepšie. Bude potrebné urobiť úpravu 
obsahu učiva tak, aby bolo pre žiaka splniteľné). Po-
znatky, ktoré upresňujú diagnózu, informujú učiteľa 
napr. aj o niektorých dôležitých psychických kvalitách 
žiaka, ktoré by mali byť zapracované do ÚUO konkrét-
neho predmetu, ako napr.:

• tolerovať pomalé pracovné tempo dieťaťa, 
• vytvárať také podmienky, aby psychomotorický 

nepokoj čo najmenej ovplyvňoval prácu dieťaťa,
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• rešpektovať vizuálny alebo auditívny štýl učenia die-
ťaťa, krátkodobosť zapamätanej učebnej látky a pod.

2. Vychádzať z vlastnej pedagogickej diagnostiky 

 Učiteľ sa okrem rešpektovania a  zistenia odporúčaní 
odborného pracoviska opiera aj o vlastnú pedagogickú 
diagnostiku, skúsenosti a často aj o  intuíciu. Pri úprave 
je potrebné stavať na aktuálnych vedomostiach a schop-
nostiach žiaka učiť sa. Každá vyučovacia hodina je pre 
žiaka špecifi cká a individuálna (postupy, formy a metódy, 
ktoré žiakovi vyhovujú na jednom predmete, nemusia vy-
hovovať na druhom, preto na každom predmete je po-
trebné robiť si vlastnú pedagogickú diagnostiku). 

3. Rešpektovať závery z diskusie so žiakom a s rodičmi

 Ak sa rodičia nezaujímajú o  prípravu na  vyučovanie 
a požadujú iba „úľavy“, potom im treba oponovať spo-
ločnou dohodou pri príprave úpravy osnov. Je vhodné, 
ak podiel na takejto dohode (najlepšie písomnej) má aj 
žiak samotný, pričom je samozrejme potrebné prihlia-
dať na faktor veku a vyspelosti žiaka. U mladšieho žiaka 
to môže byť napríklad jeho vlastný podiel na príprave 
pomôcok na vyučovanie, samostatné vypracovávanie 
pracovných listov, realizácia prípravy na  vyučovanie 
v školskom klube a pod. 

Pri vypracovaní ÚUO učiteľ sleduje tieto aspekty: 

• Dlhodobé ciele

− Odpovedajú na otázku: Čo by sa mal žiak so ŠVVP 
naučiť v danom ročníku? Kam sa chceme so žia-
kom v tomto ročníku dostať? Rozhodnutie je úplne 
v rukách učiteľa, ktorý pozná učebné osnovy a plá-
ny a  väčšinou tiež úskalia výučby v  tom-ktorom 
ročníku. Je v právomoci učiteľa urobiť také úpravy 
učebných osnov (ÚUO), aby si bol žiak schopný aj 
napriek svojmu znevýhodneniu osvojiť najmenej zá-
klady – nosné časti – učiva. S učivom, ktoré žiak 
vzhľadom na svoje postihnutie a aktuálny stav nie je 
schopný zvládnuť, je možné zoznámiť sa iba orien-
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tačne. So zmenami musí byť oboznámený riaditeľ 
školy.

• Krátkodobé ciele

− Čo by mal žiak zvládnuť v najbližšej dobe, aké oča-
kávame najbližšie výsledky, ako budeme dieťa aktivi-
zovať v tej-ktorej oblasti? Súčasťou úpravy osnov by 
malo byť aj zvládnutie kompetencií, ktoré umožňujú 
žiakovi samostatne pracovať, myslieť, získavať po-
znatky, hľadať a odstraňovať chyby. Musí si osvojiť 
určité učebné stratégie, učiť sa riešiť problémy, or-
ganizovať informácie, voliť vhodné postupy. V žiad-
nom prípade nie je cieľom iba zvládnutie kvanta po-
znatkov.

• Rešpektovanie individuálnych potrieb dieťaťa

− Uplatňovanie individuálneho prístupu – je v súčasnej 
dobe tvrdenie, ktoré má veľké opodstatnenie, ale 
býva málokedy pre potreby učiteľa a žiaka konkreti-
zované. Pre učiteľa je zložité a náročné zaoberať sa 
individuálne integrovaným žiakom na  jednej strane 
spektra triedy a zároveň ostatnými žiakmi, ak nemá 
v  triede na pomoc asistenta učiteľa. Rešpektova-
nie individuálnych potrieb žiaka vyžaduje od učite-
ľa schopnosť vytvárať na  vyučovaní také situácie, 
ktoré umožnia každému žiakovi zažiť úspech. 
Zadávať také úlohy, aby boli žiakom zvládnuteľné 
napriek jeho znevýhodneniu, také ktoré garantujú, 
že ich úspešne vyrieši. Tým učiteľ významne buduje 
sebadôveru žiaka, motivuje ho k ďalším serióznym 
výkonom, buduje jeho sebaistotu. Učiteľ zdôrazňuje 
pokrok, vyzdvihuje úspechy, všíma si pozitíva. Pra-
cuje na individuálnom rozvoji osobnosti žiaka. 

Ak žiak nemá asistenta, musí na  konkrétnej vyučovacej hodine 
niektoré úlohy vypracovávať sám, iné pod dohľadom šikovného 
spolužiaka, ďalšie spoločne s  triedou. Pri frontálnom vyučovaní 
je individuálny prístup bez pomoci asistenta učiteľa ťažký až 
nemožný.
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Individuálny prístup by sa mal dotýkať najmä týchto 
oblastí:

• určenie metód výkladu učiva (ako konkrétne bude učiteľ 
postupovať so žiakom pri preberaní nového učiva), 

• určenie foriem práce pri opakovaní a upevňovaní uči-
va (akým spôsobom, ako často, využívanie konkrét-
nych postupov, ako napr. vytváranie mentálnych máp 
a pod....), 

• overovanie nadobudnutých vedomostí (určenie kon-
krétnych postupov skúšania, zistenia úrovne žiakových 
vedomostí, určenie rozsahu písomných prác, ústneho 
skúšania...), 

• osobný prístup učiteľa (motivácia žiaka, systém odmien, 
pochvál, trestov....),

• zohľadnenie niektorých dôležitých psychických alebo 
fyzických charakteristík žiaka (ako konkrétne bude učiteľ 
postupovať, ak žiak napr. pracuje pomaly, nestíha tem-
pu ostatných žiakov v  triede, má obavy z neúspechu 
pri vystupovaní pred celou triedou, potrebuje možnosť 
pohybu po triede, má zníženú odolnosť na záťažové – 
napr. skúškové situácie, je citlivý, plačlivý a pod.).

Forma úprav učebných osnov 

Nie je daná všeobecným záväzným predpisom, avšak 
v praxi sa osvedčila nasledovná štruktúra: 

1. Úprava by mala mať vrchnú stranu s menom žiaka, pre 
ktorého je určená, a mala by byť podpísaná vyučujúcim 
predmetu, špeciálnym pedagógom a riaditeľom školy.

2. Druhá strana obsahuje všeobecné údaje týkajúce 
sa konkrétneho predmetu: 

− Základné údaje o  žiakovi: zaznamenať informácie, 
ktoré menia alebo výrazne sťažujú či ovplyvňujú 
proces učenia, zdravotný stav, diagnózy – s vyzna-
čením primárnej diagnózy z  pohľadu aktuálneho 
vzdelávania žiaka atď.
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− Pedagogická diagnostika: učiteľ dopĺňa informácie 
o  žiakovi vstupným pedagogickým pozorovaním, 
vyberá to, čo je pre vzdelávanie žiaka dôležité, za-
znamenáva to, čo žiak zvláda, t. j. úroveň, z ktorej 
vychádza, na ktorej stavia, štartovaciu čiara žiaka. 
Tá vyjadruje úroveň vedomostí, zručností a návykov, 
formatívne vytváraných poznávacích procesov, sve-
tového názoru, postojov, záujmov, morálnych, este-
tických, pracovných, telovýchovných alebo akých-
koľvek zvláštností žiaka.

− Pedagogické hľadiská a postupy týkajúce sa kon-
krétneho predmetu, z ktorého je ÚUO tvorená. Vy-
chádza z odporúčaní uvedených v špeciálnopeda-
gogických a psychologických správach k školskej 
integrácii (napr.: práca s diktafónom v hlavnej časti 
vyučovacej hodiny, tolerancia pomalého pracovné-
ho tempa počas celého vyučovania, dlhší čas veno-
vaný osvojeniu učiva atď.).

− Kompenzačné pomôcky, špeciálne učebné alebo tech-
nické pomôcky, modifi kované učebné materiály, ktoré 
budú využívané na  konkrétnom predmete, pomôcky 
môže odporučiť CPPPaP alebo CŠPP. Patria sem aj 
pomôcky, ktoré možno použiť pre viac žiakov tej istej 
školy, napr.: počítačové programy, encyklopédie atď.

− Spôsob hodnotenia a klasifi kácie: popísať, akou for-
mou bude prebiehať hodnotenie žiaka, podľa akých 
metodických pokynov, s  akými špecifi ckými po-
stupmi, alebo zásadami atď.

− Podiel žiaka na hodine: popísať, ako bude žiak pri-
spievať k  efektívnemu vyučovaniu z  jeho strany. 
Niekedy tento bod prichádza do úvahy až u starších 
žiakov, rozhodnutie je však individuálne, v závislos-
ti od vyspelosti dieťaťa, jeho diagnózy, odporúčaní 
odborníkov, ale aj od zámerov či cieľov učiteľa. Cie-
ľom je viesť žiakov k spoluzodpovednosti za výsled-
ky práce. Z pasívnych objektov pedagogického pô-
sobenia by mali byť aktívne subjekty. So žiakom je 
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potrebné hovoriť o jeho aktívnej účasti na vyučova-
com procese, o jeho vlastnej zodpovednosti za prie-
beh. Ak má byť žiak vedený k spoluzodpovednosti, 
nemôžu mu byť úlohy nadiktované učiteľom alebo 
rodičom, ale mali by vyplývať z rozhovoru, zo spo-
ločnej dohody.

3. Tretia strana obsahuje dohodu medzi učiteľom, ro-
dičom a žiakom, ktorá sa týka konkrétneho predmetu. 
Do dohody učiteľ uvedie všetky náležitosti, ktoré chce, 
aby boli počas školského roka dodržané u všetkých za-
interesovaných strán.

4. Ďalšie strany obsahujú konkrétnu úpravu osnov 
predmetu: obsahový štandard, výkonový štandard, 
ciele a kľúčové kompetencie, metódy a  formy práce, 
hodnotenie a poznámky – kde učiteľ po každej hodine 
zhodnotí, či žiak učivo zvládol alebo nie, ak ho nezvlá-
dol, či ho budú utvrdzovať ešte v ďalšom mesiaci, tzv. 
spätná väzba, v čom mal ťažkosti atď.

Uvedená štruktúra sa týka konkrétneho vyučovacieho 
predmetu, v ktorom sa robí úprava. 

3.2.4.1 Ukážky úpravy učebných osnov 

V  tejto podkapitole uvádzame praktické ukážky úprav 
učebných osnov, ktoré sú len jednou z možností, ako ro-
biť úpravy učebných osnov. Nie sú normou, sú len príkla-
dom. Každá úprava má vrchnú stranu, kde sú uvedené 
meno žiaka a podpisy vyučujúceho predmetu, špeciálne-
ho pedagóga a riaditeľa školy.
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Základná škola s materskou školou
Mlynská 410, 090 00 Mrkvičkovo

Tel. číslo: 043/9999999

ÚPRAVA UČEBNÝCH OSNOV ŽIAKA SO ŠPECIÁLNYMI 
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI VZDELÁVANÉHO 

FORMOU ŠKOLSKEJ INTEGRÁCIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

JANKO MRKVIČKA

školský rok 2012/2013

Vyučujúci:  Mgr. Magdaléna Kalerábová (podpis)

Školský špeciálny pedagóg:  PaedDr. Jana Trblietková (podpis)

Riaditeľ školy:  PaedDr. Ján Listový 

 (pečiatka školy a podpis)
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Úprava učebných osnov

Meno žiaka: Janko Mrkvička
Trieda: I. A Školský rok: 2012/2013
Predmet: slovenský jazyk

Základné údaje o žiakovi:
Janko má diagnostikovanú narušenú komunikačnú schopnosť 
a poruchu aktivity a pozornosti. Pochádza z úplnej fungujúcej ro-
diny a má podnetné sociálne prostredie. Vplyv diagnóz sa premieta 
do vyučovacieho predmetu slovenský jazyk, v ktorom má ťažkosti 
zvládať bežné učebné osnovy. Do úpravy učebných osnov má zahr-
nutý obsah predmetu ILI a RŠF. 

Pedagogická diagnostika:
Janko na vyučovacích hodinách slovenského jazyka prejavuje sna-
hu, avšak nedokáže sa sústrediť. Máva časté výkyvy vo výkonoch. 
Na vyučovacej hodine pracuje svojím pracovným tempom za pomoci 
asistentky. Na hodiny sa pravidelne pripravuje. Má ťažkosti v grafo-
motorickom prejave, úchop pera má správny. Pamäť má krátkodobú.

Pedagogické hľadiská a postupy:
V rámci hodín slovenského jazyka sa budem Jankovi venovať indi-
viduálne. Dostáva úlohy ako ostatní, avšak ich zloženie je prispô-
sobené jeho pracovnému tempu a schopnostiam, využíva pri nich 
pomocné tabuľky, názorné pomôcky. Náročnejšie veci mu pomáha 
vypracovať, označiť, pripraviť asistentka, ktorá pracuje pod mojím 
vedením. Má ešte úlohy navyše – precvičovanie čiar na rozvoj jem-
nej motoriky. Počas vyučovania priebežne naprávame aj rečovú vý-
slovnosť správnym opakovaním slov. Ak sa u žiaka prejavia známky 
veľkej nepozornosti, ide si oddýchnuť do relaxačného kútika. Využí-
vam všetky odporúčané postupy zo špeciálnopedagogickej a psy-
chologickej správy, ktoré sa týkajú slovenského jazyka.

Kompenzačné pomôcky: 
Názorné tabuľky, názorný materiál, písmenkové pexeso, kocky 
s písmenkami, modifi kované pracovné listy, relaxačné kreslo, stôl 
s pieskom, program FONO.
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Spôsob hodnotenia a klasifi kácie:
Janko bude skúšaný ústne z učiva, ktoré má prečítať, alebo odpove-
dá na otázky. Učivo má k dispozícii na precvičenie doma. Známkova-
ný bude podľa jeho schopností naučiť sa dané učivo – klasifi kácia je 
prispôsobená diagnóze (slovná, pri úspechu známkou). Pri hodnotení 
sa budem riadiť metodickými pokynmi č. 22/2011 z 1. mája 2011 
na hodnotenie žiakov základnej školy (čl. 4 ods. 4, príloha č. 2).

Podiel žiaka na terapii:
Zatiaľ nebude, nakoľko sa musí ešte adaptovať na školské prostredie. 

Dohoda

Vážení rodičia, milý Janko!
Janko bude postupovať podľa upravených učebných osnov zo SJL. Aby 
sme na hodine dosiahli primerané výsledky, je nevyhnutná dôsledná do-
máca príprava na vyučovanie. Janko bude čítať predpísaný text na znám-
ky až po nacvičení textu doma. Domáce úlohy budú známkované podľa 
jeho individuálneho tempa. Skúšaný bude viac ústne, keďže jeho písomný 
prejav nie je dostatočný. Budeme rešpektovať všetky odporúčania odbor-
níkov. Na hodinách pracuje s asistentkou a je mu prispôsobené tempo uči-
va. Stretnutia rodiča a pani učiteľky budú v pravidelných dvojmesačných 
intervaloch, v prípade ťažkostí aj častejšie. 

Povinnosti rodiča:

− dohliadnuť na domácu prípravu žiaka,
− v prípade neprítomnosti na vyučovaní je nutné opýtať sa, čo sa 

preberalo na hodine, aké je zadanie domácej úlohy,
− pravidelne sa s Jankom pripravovať na každú vyučovaciu hodinu,
− informovať učiteľku o každej zmene zdravotného alebo psychic-

kého stavu Janka.

Povinnosti Janka:

− pravidelne sa pripravovať na každú vyučovaciu hodinu,
− nosiť si pomôcky,
− rešpektovať pokyny učiteľky, 
− ak bude mať nejaký problém, ihneď informuje pani učiteľku.

Dňa: 25. 9. 2012 Podpis žiaka:  ................................................
 Podpis rodiča:  ...............................................
 Podpis vyučujúceho:  .....................................

LEGISLATÍVA PRI INTEGRÁCII ŽIAKOV SO ŠVVP



EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

82 ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA

M
es

.
Tý

ž.
H

od
.

Te
m

at
ic

ký
 c

el
ok

C
ie
ľ 

a 
kľ

úč
ov

é 
ko

m
pe

te
nc

ie
O

bs
ah

ov
ý 

št
an

da
rd

V
ýk

on
no

st
n

ý 
št

an
da

rd
M

et
ód

y 
a 

fo
rm

y 
pr

ác
e

H
od

no
te

ni
e

Po
zn

ám
ky

S E P T E M B E R

1.

1.
 –

 2
.

Tv
or

en
ie

 v
ie

t o
 o

br
áz

ko
ch

. Š
la

bi
ká

r. 
R

oz
cv

ič
e-

ni
e 

ru
ky

 –
 u

vo
ľň

ov
ac

ie
 c

vi
če

ni
e.

Vz
bu

di
ť 

zá
uj

em
 o
 u
če

ni
e.

 D
od

rž
ia

va
ť 

hy
gi

en
ic

-
ké

 z
ás

ad
y 

pr
i p

ís
an

í.
Vy

hľ
ad

ať
 s

pr
áv

nu
 s

tr
an

u.
 T

vo
riť

 v
et

y 
o 

ob
rá

zk
oc

h.
 IL

I –
 r

oz
ví

ja
ni

e 
ro

zp
rá

va
čs

ký
ch

 
sc

ho
pn

os
tí

. R
Š

F 
– 

ro
zv

íja
ni

e 
gr

af
om

ot
or

ik
y.

Ži
ak

 v
ie

 o
tv

or
iť

 š
la

bi
ká

r 
a 

sp
rá

vn
e 

lis
to

va
ť.

ro
zh

ov
or

in
di

vi
du

ál
ny

 p
rís

tu
p

sl
ov

né
U
či

vo
 z

vl
ád

ol
 s
 p

om
oc

ou
.

N
aj

vä
čš

ie
 ť

až
ko

st
i b

ol
i p

ri
 

tv
or

en
í v

ie
t.

3.
 –

 5
.

Pr
vý

 d
eň

 v
 š

ko
le

. U
vo
ľň

ov
ac

ie
 c

vi
če

ni
e.

 
Vy

vo
de

ni
e 

po
jm

u 
sl

ov
o.

U
pe

vň
ov

ať
 v

zť
ah

y 
v 

ro
di

ne
 a
 v
 š

ko
le

.
Ve

di
eť

 p
om

en
ov

ať
 o

br
áz

ky
 s

lo
vo

m
 a
 v

ší
m

ať
 

si
 d

et
ai

ly
. I

LI
 –

 r
oz

ví
ja

ni
e 

ro
zp

rá
va
čs

ký
ch

 
sc

ho
pn

os
tí

. R
Š

F 
– 

ro
zv

íja
ni

e 
or

om
ot

or
ik

y.
 

Ži
ak

 v
ie

 p
rir

aď
ov

ať
 p

rv
ky

 s
po

jo
va

co
u 
či

ar
ou

. 
Vi

e 
vy

fa
rb

iť
 o

br
áz

ky
.

ria
de

ný
 r

oz
ho

vo
r

in
di

vi
du

ál
ny

 p
rís

tu
p

sl
ov

né
Pr

i p
om

en
ov

an
í o

br
áz

ko
v 

sm
e 

m
al

i p
ro

bl
ém

 s
 v

ýs
lo

vn
os
ťo

u,
 

do
tr

én
ov

ať
 z

a 
do

m
ác

u 
úl

oh
u.

2.

1.
 –

 2
.

Kr
iž

ov
at

ka
. O

vá
ly

 –
 u

vo
ľň

ov
ac

ie
 c

vi
če

ni
e.

N
au
či
ť 

sa
 b

ez
pe
čn

e 
pr

ec
há

dz
ať

 c
ez

 c
es

tu
.

Tv
or

iť
 v

et
y 

o 
ob

rá
zk

u.
 IL

I –
 t

vo
rb

a 
vi

et
.

R
Š

F 
– 

se
ri

al
it

a.
Ži

ak
 d

ok
áž

e 
uv

oľ
ni
ť 

ru
ku

 k
re

sl
en

ím
 o

vá
lo

v.
vy

už
iti

e 
rie

ka
ni

ek
 

a 
bá

sn
ič

ie
k

in
di

vi
du

ál
ny

 p
rís

tu
p

sl
ov

né
U
či

vo
 z

vl
ád

ol
 s
 p

om
oc

ou
.

D
lh

ši
e 

sm
e 

sa
 z

dr
ža

li 
pr

i n
ác

vi
ku

 
se

ria
lit

y.

3.
 –

 4
.

C
es

ta
 d

o 
šk

ol
y.

 B
ez

pe
čn

e 
na
 c

es
tá

ch
.

Vo
do

ro
vn

é 
pr

ia
m

ky
.

Vy
tv

ár
ať

 s
pr

áv
ny

 p
os

to
j k
 d

od
rž

ia
va

ni
u 

pr
av

id
ie

l n
a 

ce
st

ác
h.

Po
ro

zp
rá

va
ť 

o 
sv

oj
ej

 c
es

te
 d

o 
šk

ol
y.

 P
rir

aď
ov

ať
 

do
pr

av
né

 z
na
čk

y 
k 

úč
as

tn
ík

om
 d

op
ra

vy
. I

LI
 –

 
dy

ch
ov

ý 
tr

én
in

g.
 R

Š
F 

– 
po

zn
áv

ac
ie

 p
ro

ce
sy

 
– 

pr
ir

aď
ov

an
ie

. 

Ži
ak

 d
ok

áž
e 

na
kr

es
liť

 s
em

af
or

.
N

au
č i
ť 

sa
 p

ís
ať

 v
od

or
ov

né
 p

ria
m

ky
.

sk
up

in
ov

á 
pr

ác
a

in
di

vi
du

ál
ny

 p
rís

tu
p

sl
ov

né
zn

ám
ko

u
N

ak
oľ

ko
 s

ám
 ť

až
ko

 d
od

rž
ia

va
 

pr
av

id
lá

, ť
až

ko
 s

a 
s 

té
m

ou
 s

to
to

ž-
ňo

va
l, 

po
st

up
ný

m
i k

ro
km

i v
ša

k 
pr

av
id

lá
 p

rij
al

 a
 n

au
či

l s
a 

ic
h.

5.
N

aš
a 

tr
ie

da
. V

yv
od

en
ie

 p
oj

m
u 

ve
ta

.
Sk

lo
no

vé
 p

ria
m

ky
 n

ah
or

.
Pe

st
ov

ať
 p

oc
it 

sp
ol

up
at

rič
no

st
i k
 č

le
no

m
 tr

ie
dy

.
Tv

or
iť

 v
et

y 
a 

ur
čo

va
ť 

po
če

t s
lo

v.
 V

yb
ra
ť 

sp
rá

vn
e 

ob
rá

zk
y 

zo
 s

ér
ie

 p
od
ľa

 z
ad

an
ia

 ú
lo

hy
. 

IL
I –

 r
oz

ví
ja

ni
e 

ro
zp

rá
va
čs

ký
ch

 s
ch

op
no

st
í. 

R
Š

F 
– 

po
zn

áv
ac

ie
 p

ro
ce

sy
 –

 p
ri

ra
ď

ov
an

ie
, 

tr
ie

de
ni

e.

Ži
ak

 s
a 

do
ká

že
 n

au
či
ť 

pí
sa
ť 

sk
lo

no
vé

 p
ria

m
ky

 
na

ho
r. 

Ve
di

eť
 v

yf
ar

bi
ť 

ob
rá

zk
y.

di
sk

us
ia

in
di

vi
du

ál
ny

 p
rís

tu
p

sl
ov

né
zn

ám
ko

u

6.
 –

 7
.

R
án

o.
 S

kl
on

ov
é 

pr
ia

m
ky

 n
ad

ol
.

Vy
tv

ár
ať

 p
oz

ití
vn

y 
po

st
oj

 k
 p

ov
in

no
st

ia
m

.
An

al
yz

ov
ať

 r
an

né
 s

itu
ác

ie
 n

a 
ob

rá
zk

oc
h.

IL
I –

 t
vo

rb
a 

vi
et

. R
Š

F 
– 

ro
zv

oj
 g

ra
fo

m
ot

or
ik

y.
Ži

ak
 d

ok
áž

e 
op

ís
ať

 č
in

no
st

i, 
kt

or
é 

vy
ko

ná
va

m
e 

rá
no

. N
au
či
ť 

sa
 p

ís
ať

 s
kl

on
ov

é 
pr

ia
m

ky
 n

ad
ol

.
di

sk
us

ia

in
di

vi
du

ál
ny

 p
rís

tu
p

sl
ov

né
zn

ám
ko

u

8.
 –

 9
.

U
 n

ás
 d

om
a.

 V
ra

tn
ý 
ťa

h.
N

au
či
ť 

sa
 u

dr
ži

av
ať

 p
or

ia
do

k 
vo

 s
vo

jic
h 

ve
ci

ac
h.

Vy
sv

et
liť

 p
ov

in
no

st
i č

le
no

v 
ro

di
ny

. I
LI

 –
 t

vo
rb

a 
vi

et
. R

Š
F 

– 
ná

cv
ik

 p
ra

vo
-ľ

av
ej

 o
ri

en
tá

ci
e.

Ži
ak

 d
ok

áž
e 

ud
rž

ia
va
ť 

po
ria

do
k 

v 
la

vi
ci

 
a 

v 
ak

to
vk

e.
 N

au
či
ť 

sa
 p

ís
ať

 v
ra

tn
ý 
ťa

h.
 

ria
de

ný
 r

oz
ho

vo
r

in
di

vi
du

ál
ny

 p
rís

tu
p

sl
ov

né
bo

do
vé

3.

1.
 –

 2
.

Ve
če

r. 
H

or
ný

 z
át

rh
.

Vi
es
ť 

ži
ak

ov
 k
 d

od
rž

ia
va

ni
u 

hy
gi

en
ic

ký
ch

 
pr

av
id

ie
l. 

Tv
or

iť
 v

et
y 

o 
ob

rá
zk

oc
h 

v 
ča

so
ve

j p
os

tu
pn

os
ti.

 
IL

I –
 o

pa
ko

va
ni

e 
vi

et
. R

Š
F 

– 
se

ri
al

it
a.

Ži
ak

 v
ie

 r
oz

oz
na
ť 

vh
od

né
 a
 n

ev
ho

dn
é 

sp
rá

va
-

ni
e.

 N
au
či
ť 

sa
 p

ís
ať

 h
or

ný
 z

át
rh

.
ria

de
ný

 r
oz

ho
vo

r

in
di

vi
du

ál
ny

 p
rís

tu
p 

sl
ov

né
 

zn
ám

ko
u

3.
 –

 4
.

N
a 

ho
sp

od
ár

sk
om

 d
vo

re
. D

ol
ný

 z
át

rh
.

R
oz

ví
ja
ť 

ci
tli

vé
 s

pr
áv

an
ie

 k
 z

vi
er

at
ám

.
Tv

or
iť

 v
et

y 
po

dľ
a 

ob
rá

zk
ov

. V
ed

ie
ť 

ve
tu

 r
oz

de
liť

 
na
 s

lo
vá

. I
LI

 –
 r

oz
ví

ja
ni

e 
ro

zp
rá

va
čs

ký
ch

 
sc

ho
pn

os
ti

.

Ži
ak

 d
ok

áž
e 

ur
čo

va
ť 

po
če

t s
lo

v 
vo

 v
et

e 
a 

gr
afi

 c
ky

 z
ná

zo
rn

iť
. N

au
či
ť 

sa
 p

ís
ať

 
do

ln
ý 

zá
tr

h.

si
tu

ač
né

 h
ry

in
di

vi
du

ál
ny

 p
rís

tu
p

sl
ov

né

5.
H

rá
m

e 
sa

 a
 z

ab
áv

am
e.

 D
ol

ná
 s

lu
čk

a.
Pe

st
ov

ať
 u
 ž

ia
ko

v 
zm

ys
el

 p
re

 k
am

ar
át

st
vo

 
a 

sp
ol

up
rá

cu
.

R
oz

ši
ro

va
ť 

po
če

t s
lo

v 
vo

 v
et

e.
 A

na
ly

zo
va
ť 

si
tu

ác
ie

 n
a 

de
ts

ko
m

 ih
ris

ku
. I

LI
 –

 t
vo

rb
a 

vi
et

. 
R

Š
F 

– 
tr

ie
de

ni
e.

Ži
ak

 v
ie

 p
ov

ed
ať

 v
et

y 
s 

vi
ac

er
ým

i s
lo

va
m

i. 
N

au
či
ť 

sa
 p

ís
ať

 d
ol

nú
 s

lu
čk

u.
si

tu
ač

né
 h

ry

in
di

vi
du

ál
ny

 p
rís

tu
p

sl
ov

né

6.
 –

 7
.

O
 v

eľ
ke

j r
ep

e.
 Z

lo
že

ný
 z

át
rh

.
Vá

ži
ť 

si
 p

rá
cu

 ľ
ud

í.
Tv

or
iť

 k
rá

tk
e 

ve
ty

 v
 č

as
ov

ej
 a
 d

ej
ov

ej
 

po
st

up
no

st
i. 

IL
I –

 r
oz

ví
ja

ni
e 

ro
zp

rá
va
čs

ký
ch

 
sc

ho
pn

os
tí

. R
Š

F 
– 
ča

so
vá

 o
ri

en
tá

ci
a.

Ži
ak

 d
ok

áž
e 

dr
am

at
iz

ov
ať

 r
oz

pr
áv

ku
. N

au
či
ť 

sa
 

pí
sa
ť 

zl
ož

en
ý 

zá
tr

h.
ro

lo
vá

 h
ra

in
di

vi
du

ál
ny

 p
rís

tu
p

zn
ám

ko
u

8.
 –

 9
.

Vy
čí

ta
nk

a.
 V

yv
od

en
ie

 p
oj

m
u 

sl
ab

ik
a.

H
or

ná
 s

lu
čk

a.
Pe

st
ov

ať
 k

am
ar

át
sk

e 
vz
ťa

hy
 p

ri 
sp

ol
oč

ný
ch

 
hr

ác
h.

N
au
či
ť 

sa
 v

yč
íta

nk
u.

 V
ed

ie
ť 

ro
zd

el
iť

 s
lo

vo
 

na
 s

la
bi

ky
. I

LI
 –

 d
yc

ho
vý

 t
ré

ni
ng

. R
Š

F 
– 

in
te

rm
od

al
it

a.

Ži
ak

 s
a 

do
ká

že
 n

au
či
ť 

pí
sa
ť 

ho
rn

ú 
sl

uč
ku

. 
Ve

di
eť

 r
oz

de
liť

 s
lo

vá
 n

a 
sl

ab
ik

y.
sk

up
in

ov
á 

pr
ác

a 
– 

di
fe

re
nc

ov
an

é 
úl

oh
y

sl
ov

né

4.

1.
 –

 2
.

Je
se
ň 

v 
pr

íro
de

. S
lz

a.
O

bj
av

ov
ať

 k
rá

sy
 je

se
ne

.
Pr

ira
di
ť 

sp
rá

vn
e 

ob
rá

zk
y 

po
dľ

a 
za

da
ni

a.
 

IL
I –

 t
vo

rb
a 

vi
et

. R
Š

F 
– 

gr
af

om
ot

or
ik

a.
Ži

ak
 s

a 
do

ká
že

 n
au
či
ť 

pí
sa
ť 

sl
zu

.
sk

up
in

ov
á 

pr
ác

a 
– 

di
fe

re
nc

ov
an

é 
úl

oh
y

sl
ov

né

3.
 –

 4
.

N
a 

tr
ho

vi
sk

u.
 V

yv
od

en
ie

 p
oj

m
u 

hl
ás

ka
. S

lz
a.

Vi
es
ť 

ži
ak

ov
 k
 s

pr
áv

ne
j v

ýž
iv

e.
Tv

or
iť

 v
et

y 
o 

ob
rá

zk
u 

a 
de

liť
 ic

h 
na
 s

lo
vá

, s
la

-
bi

ky
, h

lá
sk

y.
 IL

I –
 r

oz
ví

ja
ni

e 
ro

zp
rá

va
čs

ký
ch

 
sc

ho
pn

os
tí

. R
Š

F 
– 

or
om

ot
or

ik
a.

Ži
ak

 s
a 

do
ká

že
 n

au
či
ť 

pí
sa
ť 

sl
zu

.
Ve

di
eť

 p
om

en
ov

ať
 d

ru
hy

 o
vo

ci
a 

a 
ze

le
ni

ny
.

di
sk

us
ia

in
di

vi
du

ál
ny

 p
rís

tu
p

zn
ám

ko
u

LEGISLATÍVA PRI INTEGRÁCII ŽIAKOV SO ŠVVP



EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA 83

Úprava učebných osnov

Meno žiaka: Marcel Hruška
Trieda: IX. B Školský rok: 2012/2013
Predmet: ruský jazyk

Základné údaje o žiakovi:
Marcel je začlenený na základe odporúčaní CŠPP – je vzdelávaný pod-
ľa IVP. Má upravenú časovú dotáciu výučby RJ (1 1/2 hodiny týždenne). 
Okrem zdravotného postihnutia – DMO s nešpecifi ckým hyperkinetic-
kým syndrómom má diagnostikovaný Aspergerov syndróm. Vyžaduje 
si veľa pozornosti, niekedy má problém rozlíšiť realitu od fantázie. Dis-
ponuje výbornými komunikačnými schopnosťami. Rodinné prostredie 
má veľmi podnetné, spolupráca s matkou je na výbornej úrovni. 

Pedagogická diagnostika:
Marcel sa rýchlo unaví pri učení. Badať uňho motorický nepokoj. 
Na hodine pri akceptovaní špeciálnych výchovno-vzdelávacích po-
trieb dosahuje veľmi dobré výsledky, na  hodinách je aktívny, má 
skvele rozvinuté všetky jazykové zručnosti. Keď je relatívne pokojný, 
zapája sa do všetkých činností na vyučovaní napriek pomalšiemu 
tempu pri práci. Základné učivo z 8. ročníka ovláda.

Pedagogické hľadiská a postupy:
Marcel bude postupovať podľa upravených učebných osnov, ktoré budú 
vychádzať z  tematického výchovno-vzdelávacieho plánu pre 9. roč-
ník. Na hodinách budem rešpektovať jeho pomalšie pracovné tempo 
pri všetkých činnostiach a vyžadovať iba základné pojmy a zručnosti. 
Pri stresových situáciách sa ho budem snažiť upokojiť a zmobilizovať. 
Budem využívať všetky odporúčané postupy zo špeciálnopedagogickej 
a psychologickej správy, ktoré sa týkajú cudzieho jazyka.

Kompenzačné pomôcky: 
Relaxačné kreslo, názorné pomôcky, slovníky, tabuľky, encyklopédie.

Spôsob hodnotenia a klasifi kácia: 
Pri hodnotení sa budem riadiť metodickými pokynmi č. 22/2011 z 1. 
mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy (čl. 4 ods. 4, príloha 
č. 2). Žiak bude hodnotený slovne aj známkou, vedomosti budú pre-
verované písomnou aj ústnou formou.
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Podiel žiaka na terapii: 
Marcel bude aktívnou súčasťou na  vyučovaní, bude tvoriť otázky, 
z ktorých bude následne skúšaný. Bude spolupracovať s učiteľom, 
nebude iba pasívnym objektom. Bude pripravovať pomocné tabuľky, 
projekty.

Dohoda

Milý Marcel, vážení rodičia!
Marcel bude v školskom roku 2013/2014 postupovať z predmetu 
ruský jazyk podľa upravených učebných osnov z  ruského jazyka. 
Na  hodinách budem rešpektovať jeho pomalšie pracovné tempo. 
Osvojené vedomosti z predmetu budem overovať prevažne ústnou 
formou, poprípade písomnou formou – podľa momentálnych schop-
ností Marcela. Kontrola vedomostí sa bude týkať iba učiva, ktoré je 
schopný zvládnuť v rámci upravených osnov. Pri písomnom skúšaní 
mu poskytnem potrebný čas na vypracovanie. 

V prípade slabších výsledkov a neustálej nepripravenosti na vyučo-
vanie budem ihneď informovať rodičov a hľadať spoločné výcho-
disko na zlepšenie.

Nevyhnutná je dôsledná domáca príprava na vyučovanie. Marcel si 
musí neustále opakovať slovnú zásobu a napísať písomnú domácu 
úlohu, aby si neprestajne opakoval azbuku. V prípade neporozume-
nia učivu požiadať učiteľku o vysvetlenie a na hodinách sa snažiť 
pracovať podľa jej pokynov. Ak Marcel odmietne pracovať na hodine 
alebo nebude mať domácu úlohu, zostane si zameškané dokončiť 
po  vyučovaní. Ak bude mať problém zvládať požadované nároky 
na učivo, informujem rodičov a spoločne nájdeme východisko z tejto 
situácie, aby sme mu pomohli. Rodičia musia Marcelovi pravidelne 
kontrolovať prípravu na vyučovanie, pomôcky a priebežne sa cho-
diť informovať o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho syna. Je 
potrebné, aby bol zo strany rodičov pri písaní domácich úloh kon-
trolovaný. 

Dňa: 21. 9. 2012 Podpis žiaka:  ................................................
 Podpis rodiča:  ...............................................
 Podpis vyučujúceho:  .....................................
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Úprava učebných osnov

Meno žiaka: Karol Pastelka
Trieda: VIII. A Školský rok: 2012/2013
Predmet: anglický jazyk

Základné údaje o žiakovi:
Žiak bude v školskom roku 2012/2013 postupovať podľa uprave-
ných učebných osnov z  anglického jazyka, nakoľko pre zrakové 
postihnutie (amblyopia, strabizmus, hypermetropia) s pridruženými 
ťažkosťami v  koncentrácii pozornosti nedokáže postupovať podľa 
bežných osnov príslušného ročníka. Rodina je spolupracujúca. 

Pedagogická diagnostika:
Na vyučovacích hodinách anglického jazyka býva Karol často nesústre-
dený a treba ho opakovane vyzývať k aktivite. Niekedy je na hodinách 
pozorný a snaživý, vtedy si nové učivo bez problémov osvojí a zapamätá. 
Karol pracuje svojím pracovným tempom, ak niečomu nerozumie, opýta 
sa. Keď dáva na hodinách pozor, dokáže nové učivo bez problémov po-
chopiť. Ak učivo pochopí, je snaživý. Základné učivo 7. ročníka ovláda.

Pedagogické hľadiská a postupy:
Karol vždy dostáva úlohy prispôsobené jeho pracovnému tempu 
a  schopnostiam. Sedí v  prvej lavici, aby bol v  neustálom kontakte 
s učiteľkou. Na prácu mu upravujem veľkosť a formuláciu textov. Bu-
dem využívať všetky odporúčané postupy zo špeciálnopedagogickej 
a psychologickej správy, ktoré sa týkajú cudzieho jazyka. Keď budeme 
pracovať s  tabuľou, môže kedykoľvek pristúpiť k  tabuli a pozrieť si 
texty zblízka. Budem akceptovať kvantitatívne aj kvalitatívne ukazova-
teľa čítania a písania spôsobené vplyvom diagnózy. V prípade, ak mu 
niečo nebude jasné, opýta sa učiteľky. Pri zníženej koncentrácii bude 
mať zmenu činnosti. Taktiež budem využívať relaxačný kútik.

Kompenzačné pomôcky: 
Pomocné tabuľky, gramatické tabuľky, prehľady pravopisu, názorné 
pomôcky, upravené pracovné listy, IKT.

Spôsob hodnotenia a klasifi kácia: 
Karol je skúšaný písomne aj ústne len z učiva, ktoré má určené, a spô-
sobom prispôsobeným jeho schopnostiam. Pri hodnotení sa budem
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riadiť metodickými pokynmi č. 22/2011 z 1. mája 2011 na hodnote-
nie žiakov základnej školy (čl. 4 ods. 4, príloha č. 2). U Karola budem 
uprednostňovať ústnu formu skúšania pred písomnou formou.

Podiel žiaka na terapii: 
Bude sa na hodiny angličtiny svedomite pripravovať a plniť si do-
máce úlohy.

Dohoda

Milý Karol, milí rodičia!
Karol bude v školskom roku 2012/2013 postupovať z anglického ja-
zyka podľa upravených učebných osnov. Na hodinách budeme uplat-
ňovať individuálny prístup k  žiakovi a  poskytnem mu viacej času 
na osvojenie učiva a taktiež na overovanie učiva. Budem rešpektovať 
jeho tempo pri písaní. Môže využívať kompenzačné pomôcky, a  to 
pomocné tabuľky, gramatické tabuľky, prehľady pravopisu, názorné 
pomôcky, upravené pracovné listy, IKT. 

Zo strany rodičov sa vyžaduje systematická príprava žiaka na vyu-
čovanie, denná kontrola domácich úloh a pomôcok, kontrola zošita 
s opravou najzávažnejších chýb. Je potrebné zistenie domácich úloh 
a doplnenie učiva v prípade choroby Karola. Konzultácia s  rodičmi 
ohľadom postupov v učení a zvládaní učiva upravených učebných 
osnov je potrebná raz za dva mesiace, v prípade potreby aj častejšie. 
Pri zmene zdravotného stavu žiaka musia rodičia čo najskôr s touto 
skutočnosťou oboznámiť učiteľku.

Zo strany Karola je dôležité, aby na hodinách pracoval podľa poky-
nov učiteľky, pravidelne sa pripravoval na hodinu, písal si domáce 
úlohy a nosil si potrebné pomôcky. Ak učivu nebude rozumieť, ihneď 
to oznámi učiteľke a následne sa dohodnú na ďalšom postupe (do-
učovanie...).

Ďakujem vám za prejavenú dôveru a teším sa na našu spoluprácu.

Dňa: 18. 9. 2012 Podpis žiaka:  ................................................
 Podpis rodiča:  ...............................................
 Podpis vyučujúceho:  .....................................
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Úprava učebných osnov

Meno žiaka: Jakub Kel
Trieda: IX. A Školský rok: 2013/2014
Predmet: slovenský jazyk

Základné údaje o žiakovi:
Žiak s diagnózou vývinová porucha učenia (dysgrafi a) ťažkého stup-
ňa s pridruženými ťažkosťami v koncentrácii pozornosti a aktivity. 
Vplyv oboch diagnóz sa premieta do vyučovacieho procesu, ťažkosti 
vyplývajúce z diagnóz mu neumožňujú ísť podľa učebných osnov 
bežných žiakov. V  kolektíve je obľúbený, komunikačne je zručný. 
Nepodnetné rodinné prostredie vplýva negatívne na  jeho osobu. 
Do úpravy učebných osnov má zahrnutý obsah predmetu RŠF. 

Pedagogická diagnostika:
Jakub má výkyvy vo výkonoch. Niekedy je na hodinách pozorný a sna-
živý, inokedy ho treba opakovane vyzývať k aktivite. Pracuje svojím pra-
covným tempom, ak niečomu nerozumie, opýta sa. Keď je textu menej, 
dokáže ho čitateľne napísať, diktovaný text dokáže zachytiť s chybami. 
Čítanie je na veľmi dobrej úrovni. Číta veľmi rád aj nahlas pred celou 
triedou, nemá problém zapojiť sa do dramatizácie textov s inými žiakmi. 
Dokáže sledovať text i keď číta lepší žiak. Keď je sústredený, nové učivo 
si veľmi dobre zapamätá vďaka cvičeniam. Vysokým motivačným fak-
torom je pre neho pochopenie učiva, ak učivo pochopí, je veľmi snaživý. 
Na vyučovanie je pripravený v rámci svojich možností, domáce úlohy 
nemá vždy urobené. Písomný prejav si kompenzuje tlačeným písmom. 
Základy učiva z 8. ročníka ovláda.

Pedagogické hľadiská a postupy:
K Jakubovi budem mať individuálny prístup. Často budem využívať 
skupinové vyučovanie – kde budem zadávať diferencované úlohy. 
Bude dostávať cvičenia a úlohy len zo základného učiva, prispôsobené 
jeho pracovnému tempu a schopnostiam. Nebude písať časovo limi-
tované úlohy. Počas hodiny ho treba neustále kontrolovať, či pracuje 
správne. Písomné previerky sú vždy prispôsobené jeho vedomostiam 
a pracovnému tempu. Budem využívať všetky odporúčané postupy zo 
špeciálnopedagogickej a psychologickej správy, ktoré sa týkajú slo-
venského jazyka.
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Kompenzačné pomôcky: 
Tabuľky pre dyslektikov, gramatické tabuľky, slovníky (cudzích slov, 
frazeologický, synonymický, pravidlá slovenského pravopisu), po-
môcky na relaxáciu.

Spôsob hodnotenia a klasifi kácia: 
Pri hodnotení sa budem riadiť metodickými pokynmi č. 22/2011 z 1. 
mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy (čl. 4 ods. 4, príloha 
č. 2). Jakub bude skúšaný písomne aj ústne len z učiva, ktoré má vo-
pred určené. Písomný prejav bude hodnotený slovne – počtom chýb. 
Väčšinou bude skúšaný ústnou formou.

Podiel žiaka na terapii: 
Bude spoločne s učiteľom tvoriť pracovné listy, bude vyhľadávať in-
formácie z encyklopédií a z internetových stránok.
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Dohoda

Milí rodičia a Jakub!
V tomto školskom roku 2013/2014 sa bude Jakub v predmete slo-
venský jazyk a literatúra vzdelávať podľa upravených učebných os-
nov. Na vyučovacích hodinách budem k nemu pristupovať individu-
álne, aby vymedzené učivo pochopil a mohol sa ho naučiť. Budem 
mu dávať priestor aj na sebarealizáciu a budem dodržiavať odporú-
čania špeciálneho pedagóga. Avšak k tomu, aby integrácia prebie-
hala úspešne, musíte prispieť a vy.

Rodiča budú:
− pravidelne kontrolovať pomôcky na vyučovanie,
− Jakuba pravidelne skúšať z prebratého učiva,
− dozerať, aby si plnil domáce úlohy, 
− informovať sa o prospechu svojho syna,
− pravidelne chodiť na konzultácie v mesačných intervaloch.

Jakub bude:
− pravidelne sa pripravovať na každú vyučovaciu hodinu,
− nosiť si na vyučovanie pomôcky,
− na vyučovacej hodine pracovať podľa pokynov učiteľa, ak 

niečomu nebude rozumieť, požiada o vysvetlenie učiteľku,
− snažiť sa byť na vyučovaní pozorný,
− pri porušení triednych pravidiel ostane po vyučovaní 

na konzultáciu.

Dňa: 24. 9. 2012 Podpis žiaka:  ................................................
 Podpis rodiča:  ...............................................
 Podpis vyučujúceho:  .....................................
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Mária Kvietočková, Hrnčiarska 989, 090 00 Mrkvičkovo

Základná škola s materskou školou 
Bernolákova 58
Mrkvičkovo 
090 00

Vec: Žiadosť o vzdelávanie môjho dieťaťa formou školskej integrácie v bežnej ZŠ
 
Dolupodpísaná Mária Kvietočková Vás žiadam o vzdelávanie môjho dieťaťa 
– Daniely Kvietočkovej, narodenej dňa 5. 6. 2002, formou školskej integrácie 
v bežnej ZŠ.

Odôvodnenie:
Po diagnostickom vyšetrení v poradenskom centre má moja dcéra špeci-
álne výchovno-vzdelávacie potreby. Na základe diagnózy ADHD vyžaduje 
zmenu postupov, metód a foriem práce na vyučovaní. 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem. 

V Mrkvičkove 13. 6. 2012  ........................................................
  zákonný zástupca žiaka

3.2.5 Žiadosť rodiča o integrované vzdelávanie 

Rodič môže požiadať o zmenu formy vzdelávania svojho die-
ťaťa prostredníctvom žiadosti adresovanej škole, kde chce, 
aby sa jeho dieťa vzdelávalo. Ak však škola nesídli v mies-
te trvalého bydliska rodiča, ak nemá vytvorené podmienky 
na integrované vzdelávanie, nemusí žiadosti rodiča vyhovieť. 

Ukážka žiadosti rodiča o vzdelávanie dieťaťa formou 
školskej integrácie: 

LEGISLATÍVA PRI INTEGRÁCII ŽIAKOV SO ŠVVP
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Základná škola s materskou školou, Hrdličkova 20, Mrkvičkovo

SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA

Meno a priezvisko dieťaťa: Daniela Kvietočková 
Dátum narodenia: 5. 6. 2002

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: Mária Kvietočková
Vzhľadom na platnosť zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

a) súhlasím — nesúhlasím*)

• s poskytnutím osobných údajov pre potreby odbornej starostlivosti, 
zaradenie do informačného systému ZŠ s MŠ Mrkvičkovo,

b) súhlasím — nesúhlasím*)

• s nahliadnutím do zdravotného záznamu a iných osobných a študij-
ných materiálov dieťaťa,

c) súhlasím — nesúhlasím*)

• aby školský špeciálny pedagóg pracoval s mojím dieťaťom v ZŠ aj 
bez prítomnosti rodiča/zákonného zástupcu,

d) súhlasím — nesúhlasím*)

• aby školský špeciálny pedagóg telefonicky alebo osobne konzulto-
val so školskými zariadeniami výchovnej prevencie a poradenstva, 
s lekárom atď. spôsob výchovy a vzdelávania dieťaťa,

e) súhlasím — nesúhlasím*)

• aby školský špeciálny pedagóg dal nahliadnuť do správy (psycholo-
gickej, špeciálnopedagogickej) dieťaťa ostatným vyučujúcim, ktorí sa 
podieľajú na jeho výchovno-vzdelávacom procese.

Dňa: 13. 6. 2013  ............................................
  podpis zákonného zástupcu

Vypísal: PaedDr. Marcela Tekvičková
 školský špeciálny pedagóg 

Zákonný zástupca dieťaťa môže podľa vyššie uvedeného zákona vykonať zmeny v tomto tlačive 
len písomnou formou, s čím bol oboznámený.

*) Správnu možnosť podčiarknite

3.2.6 Súhlas rodiča 

Ak už žiaka integrujeme, odporúča sa dať rodičovi podpí-
sať súhlas, kde vyjadruje súhlas/nesúhlas s poskytovaním 
osobných údajov, s nahliadnutím do zdravotnej dokumentá-
cie, s intervenciami so žiakom v škole bez prítomnosti rodiča, 
s poskytnutím odborných správ vyučujúcim. 

Ukážka súhlasu rodiča, ktorého dieťa je vzdelávané 
formou školskej integrácie: 

LEGISLATÍVA PRI INTEGRÁCII ŽIAKOV SO ŠVVP
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4. Integrácia žiakov so 
zdravotným znevýhodnením

Zdravotne znevýhodnení žiaci sú prvou kategóriou žiakov 
so ŠVVP. Najčastejšou integrovanou skupinou žiakov v zá-
kladnej škole sú žiaci s vývinovými poruchami učenia.

Metodické usmerňovanie pri výchove a  vzdelávaní detí 
a  žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných 
v školskej integrácii zabezpečuje Štátny pedagogický ústav 
(ŠPÚ). Príslušná dokumentácia je zverejnená na www.stat-
pedu.sk (2.4 Školská integrácia bod 12 POP 2013/2014). 

4.1 Žiak s vývinovými poruchami učenia

Naša krajina dáva možnosť všetkým deťom bez rozdielu 
získať kvalitné základné vzdelanie, čo je nevyhnutný pred-
poklad na život, prácu či ďalšie štúdium vo vyspelej spoloč-
nosti. Na to, aby sa mohol človek vzdelávať, je nevyhnut-
né, aby vedel dobre čítať a písať. Nie je možné pochybovať 
o tom, že zvládnutie správnej techniky čítania má pre vzde-
lávanie prvoradý význam, a to aj v súčasnej modernej spo-
ločnosti, presýtenej špičkovými technológiami. 

Prevažná väčšina detí v základných školách sa bežne po-
užívanými metódami naučí správne čítať a písať a tým do-
stane základ, na ktorom buduje svoje vzdelávanie a život-
né uplatnenie. Okrem tejto veľkej skupiny máme v školách 
určité percento detí, ktoré v dôsledku drobného poškode-
nia niektorej mozgovej oblasti, prípadne jej nerovnomerné-
ho či nedostatočného vývinu, má mimoriadne problémy so 
zvládaním techniky čítania, prípadne písania. 

Zaujímavosťou je, že takéto deti majú zväčša priemernú, 
často nadpriemernú inteligenciu. Tieto jednotlivé poruchy 
zaraďujeme k  tzv. vývinovým poruchám učenia. Vývino-
vým z  toho dôvodu, že ide o poruchy, ktoré sa prejavia 
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až na určitom stupni vývinu (napr. vstupom do školy). Ta-
kéto poruchy učenia môžu život dieťaťa veľmi negatívne 
ovplyvniť na  dlhú dobu, prípadne úplne znemožniť jeho 
plynulé vzdelávanie.

Empatia

Druháčka Betka má ťažké depresie, hovorí, že sa radšej nemala na-
rodiť, keď sa musí tak trápiť v škole a aj tak dostáva len štvorky. 
Každé ráno plače, bolí ju bruško a nechce ísť na vyučovanie. Podob-
nú psychickú traumu dennodenne zažíva veľké množstvo detí, ktoré 
trpia špecifi ckými poruchami učenia.

Od dieťaťa, ktoré má obe ruky v sadre, nik nečaká, že bude písať 
úlohy a  jesť samo pri stole. Keď má ruky v sadre, znamená to, že 
má problém. Keď však dieťa píše nečitateľne, veľmi pomaly a s ne-
výslovnou námahou, lebo trpí špecifi ckou poruchou písania, jeho 
problémy prehliadame. Je za ne dokonca trestané zlými známkami 
či početnými poznámkami v žiackej knižke, pretože tento „skrytý“ 
hendikep, na rozdiel od sadry, nie je vidieť.

Namiesto pochopenia a  profesionálnej pomoci možno 
v praxi vidieť, že sú tieto deti často vystavované neustá-
lemu karhaniu, zosmiešňovaniu a ponižovaniu, mnohokrát 
pred celou triedou. Následky nenechajú na seba dlho ča-
kať. Dieťa zozačiatku len s jedným problémom sa po čase 
stáva psychicky labilným, reaguje buď vzdorom, alebo 
únikom do neurózy.

Obr. 1: Ontogenetický kauzálny reťazec
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Obrázok č. 1 znázorňuje spojenie mozočka a schop-
nosti písať a čítať. Písanie vyžaduje plynulosť pohybov, 
koordináciu, automatizáciu, časové usporiadanie, tzn. ak-
tivity ovplyvňované mozočkom. Čítanie je podmienené ce-
lým ontogenetickým vývojom. 

V prípade postihnutia mozočka vývoj motoriky a reči ne-
prebieha plynule. Následne je narušená senzorická spätná 
väzba, dieťa nepresne vníma zvuky reči, hláskovú stavbu 
slov, prvé hlásky v slove a vyhľadávanie rýmu určuje ne-
skôr ako bežná populácia. Všetky aspekty vedú k fonolo-
gickému defi citu, ktorý je považovaný za jednu z hlavných 
príčin dyslexie (Zelinková, 2003).

4.1.1 Základné pojmy vývinových porúch učenia

Medzi najznámejšie vývinové poruchy učenia, ktoré sa vy-
skytujú u žiakov, zaraďujeme dyslexiu, dysgrafi u, dysorto-
grafi u, dyskalkúliu.

Dyslexia porucha osvojenia čítania

Dysgrafi a porucha osvojenia písania

Dysortografi a porucha osvojenia pravopisu

Dyskalkúlia porucha osvojenia matematických schopností

Stretávame sa však aj s pojmami: 

• dyspinxia – porucha kreslenia, výtvarných schopností, 

• dysmúzia – porucha hudobnosti, hudobných schopností, 

• dyspraxia – porucha schopnosti vykonávať zložité 
praktické manuálne úlohy, neobratnosť.

Dyspinxia, dysmúzia a dyspraxia nie sú v populácii menej 
časté a ojedinelejšie ako poruchy spomenuté v uvedenej 
tabuľke, nemajú však taký závažný dosah na  vzdeláva-
cí proces dieťaťa ako dyslexia, dysgrafi a, dysortografi a 
a dyskalkúlia. Z tohto dôvodu sa o nich všeobecne menej 
hovorí. 

INTEGRÁCIA ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
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V  odborných správach od  špeciálneho pedagóga 
a psychológa sa stretneme s popisom vývinových po-
rúch učenia podľa medzinárodnej klasifi kácia chorôb 
MKCH 10:

F 80 – F 89 poruchy psychického vývinu

F 81 špecifi cké poruchy vývinu školských zručností

F 81.0 špecifi cká porucha čítania (dyslexia)

F 81.1 špecifi cká porucha hláskovania (dysortografi a)

F 81.2 špecifi cká porucha aritmetických schopností 
(dyskalkúlia)

F 81.3 zmiešaná porucha školských schopností

F 81.8 iné vývinové poruchy školských zručností 
(dysgrafi a)

F 81.9 nešpecifi kované vývinové poruchy školských 
zručností

Špecifi cké vývinové poruchy učenia majú individuálny 
charakter. Málokedy sa vyskytujú jednotlivo, v tzv. „čistej“ 
forme. Zväčša sa objavujú v rôznych vzájomných kombi-
náciách a veľmi často pomerne úzko súvisia aj s kategó-
riou hyperkinetických porúch (F 90), ktorá zahŕňa poruchy 
aktivity a pozornosti. 

Podieľajú sa často na zlyhávaní žiaka v školských výko-
noch, znemožňujú mu dostatočne porozumieť bežným 
pokynom učiteľa, často vyvolávajú pocity menejcennos-
ti, strachu, úzkosti. Pri neriešení predstavujú dlhodobú 
emočnú záťaž pre žiaka, významne postihujú psychiku 
jednotlivca a premietajú sa do celého edukačného aj so-
cializačného procesu dieťaťa. 

Je potrebné si uvedomiť, že vývinové poruchy učenia nie sú o tom, 
že žiak nechce podať výkon, ale že ho podať nemôže.

INTEGRÁCIA ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
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4.1.2 Čo nepovažujeme za dys- poruchy

Nie všetky ťažkosti v písaní, čítaní alebo počítaní patria 
do kategórie vývinových porúch učenia. V ďalších podka-
pitolách si pomenujeme, čo medzi dys- poruchy nepatrí.

4.1.2.1 Pomalé osvojovanie čítania, písania 
a počítania u vývinovo nezrelých detí 

K úspešnému začatiu školskej dochádzky je nevyhnutné, 
aby dieťa dosiahlo primeraný stupeň zrelosti, a to tak fy-
zickej, ako aj psychickej, sociálnej a v neposlednom rade 
aj emočnej. Zhruba okolo 6. roku veku života je väčšina 
detí po všetkých stránkach pripravená na školskú prácu. 

Zväčša sú už v tomto období deti po fyzickej stránke pri-
merane zdatné a motoricky vyspelé. To znamená, že sú 
napr. schopné vydržať dlhšiu dobu sedieť v  lavici, unesú 
svoju školskú tašku, vedia behať, skákať na jednej nohe aj 
znožmo, hádzať a chytať loptu, ale majú aj ďalšie somatic-
ké predpoklady, ako je imunita a zdravie. 

Po sociálnej stránke by dieťa malo v  tomto období ve-
dieť vydržať dlhšiu dobu mimo svojej rodiny, adaptovať 
sa na nové prostredie, učiť sa prijímať často úplne nové 
požiadavky. Musí sa vedieť uspokojiť aj s tým, že je jedno 
z mnohých, že nemá nárok na prioritné uspokojenie svo-
jich požiadaviek. Musí vedieť zniesť aj prípadný neúspech. 

Po psychickej stránke je pre školskú úspešnosť dieťaťa 
dôležitá rozumová vyspelosť alebo inak mentálna úroveň, 
zodpovedajúca fyzickému veku dieťaťa. Predpokladá sa, 
že dieťa je schopné porozumieť učivu, vnímať rozdiely me-
dzi jednotlivosťami, vyjadriť svoje myšlienky, zapamätať si 
počuté alebo videné podnety, ako aj využívať nové znalosti 
a vedomosti v podobných situáciách. 

S touto skutočnosťou súvisí aj zrelosť zmyslových funk-
cií (primeraná schopnosť zrakového a sluchového vnímania 
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a  rozlišovania a schopnosť vizuo-motorickej koordinácie).
Stáva sa, že v období nástupu do školy niektorá čiastková 
funkcia ešte nemá potrebnú úroveň. Dieťa, ktoré je inak 
šikovné, napríklad zle hovorí alebo je veľmi nesamostatné, 
jeho kresbový prejav je neadekvátny veku a pod. 

Dieťa, ktoré je v týchto schopnostiach ešte nezrelé, mohlo 
by mať viac alebo menej výraznejšie ťažkosti v procese 
učenia v škole, teda najmä v oblasti učenia čítania, písania 
a počítania. Preto sa po dôkladnom vyšetrení v školskom 
zariadení výchovného poradenstva a  prevencie odporú-
ča odklad povinnej školskej dochádzky. Dieťa väčšinou 
v priebehu niekoľkých mesiacov samo alebo za pomoci 
rodičov, učiteľov MŠ či odborníkov v poradniach tento svoj 
hendikep vyrovná a jeho následný štart v škole môže byť 
úspešný. Pomerne často sa však deti, ktoré ešte nedosiahli 
primeraný stupeň školskej zrelosti, dostanú do prvého roč-
níka, či už z rozhodnutia svojich rodičov alebo jednoducho 
preto, že si doposiaľ nikto nevšimol, že v niektorej oblasti 
ich vývoj viac alebo menej výrazne zaostáva. Ich ťažkosti 
sa následne zväčša krátko po nástupe do školy prejavia 
ako zaostávanie alebo nestíhanie tempu ostatných detí 
a často sa tieto prejavy pedagógovi môžu javiť ako špeci-
fi cké vývinové poruchy učenia. Školská zrelosť, či v tomto 
prípade nezrelosť, má však svoje špecifi ká a nie je totožná 
so špecifi ckými poruchami učenia, aj keď prejavy sú často 
rovnaké. Rôzne formy porúch učenia sa prejavia naplno 
až v období, keď sa začnú mozgové funkcie, dôležité pre 
tieto činnosti, v plnej miere používať, teda až po nástupe 
do školy, až s nástupom systematického učenia sa. 

Riziko vzniku takýchto ťažkostí je však rozpoznateľné 
často aj v predškolskom veku dieťaťa, keď reálne existuje 
aj najväčšia šanca pôsobiť preventívne proti vzniku týchto 
porúch. Zistením úrovne rozvoja funkcií, ktoré sú potrebné 
na učenie sa čítať, písať a počítať, sa dajú rozpoznať rizi-
kové oblasti, čiastočné oslabenia výkonu, ktoré je potreb-
né následne u dieťaťa cielene rozvíjať a tým minimalizovať 
možnosť nástupu porúch učenia. 
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EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

102 ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA

Ide o vyšetrenie: 

• percepčných funkcií:

− keď môže byť porušené predovšetkým zmyslové 
vnímanie (zrakové a sluchové), 

• kognitívnych (poznávacích) funkcií: 

− keď môže byť porušená napr. schopnosť koncentrá-
cie pozornosti, pamäť, myslenie, reč, matematické 
predstavy,

• motorických (pohybových) funkcií:

− keď môže byť prítomné narušenie na úrovni jemnej 
a hrubej motoriky, grafomotoriky, ale aj motoriky ho-
voridiel (oromotoriky) a očných pohybov (okulomo-
toriky),

• motorickej koordinácie: 

− pohybovej súhry a rytmiky,

• senzomotorických funkcií: 

− prepojenie poznávacích a motorických funkcií.

Tieto vyšetrenia na požiadanie rodiča alebo po odporúča-
ní zo strany lekára alebo učiteliek MŠ (opäť ale za účasti 
rodiča) vykonávajú pracovníci školských zariadení výchov-
ného poradenstva a prevencie – psychológovia a špeciálni 
pedagógovia. 

4.1.2.2 Použitie nesprávnych výučbových metód

Ťažkosti v učení môžu byť spôsobené aj tzv. didaktogén-
nymi vplyvmi. Príkladom môže byť napr. nesúlad medzi 
výučbovým štýlom učiteľa a učebným štýlom žiaka, po-
užitie nevhodných vyučovacích techník a metód vo fáze 
počiatočného čítania a písania. Aj rôznorodosť použitých 
výučbových techník bez predošlého utvrdenia základného 
učiva jedným spôsobom môže žiakovi spôsobiť výrazné 
ťažkosti v jeho ďalšom vzdelávaní. 
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Ako dyslexia sa prejavuje najčastejšie napr. naučená nespráv-
na technika čítania – tzv. tiché dvojité čítanie. Ako uvádza 
Pokorná (1997), vzniká u detí, ktoré v počiatočnom nácviku 
neprešli z hláskovania písmen na slabikovanie, ale hlásko-
vanie u nich pretrvávalo tak dlho, že sa naučili najprv slovo 
odhadovať, neskôr ho z  jednotlivých hlások presne identifi -
kovať. Stále sú ale závislé od vyhláskovania slova. Niektoré 
deti si musia slovo vyhláskovať nahlas, iné potichu. Je to pre 
deti veľká záťaž a navyše často neúmerne spomaľuje tempo 
čítania a významnou mierou ovplyvňuje porozumenie prečíta-
nému textu. Niektorí učitelia, ale aj rodičia s dobrým úmyslom 
dieťa nabádajú k tomu, aby si slovo najprv prečítalo po hlás-
kach potichu a až potom ho vyslovilo nahlas celé. Odstránenie 
tejto nesprávne naučenej techniky je pri jej zafi xovaní u nie-
ktorých detí pomerne náročné, dieťa sa tento zlozvyk často 
veľmi ťažko odnaúča. Je však na posúdení odborníka, či sú 
tieto konkrétne ťažkosti spôsobené špecifi ckou poruchou ale-
bo nesprávne naučenou technikou čítania, pretože niektoré 
deti zotrvávajú neúmerne dlho pri hláskovaní písmen a nie sú 
schopné spájať hlásky do slabík najmä z dôvodu nedostatoč-
ne rozvinutej sluchovej syntézy reči. 

Taktiež napr. ťažkosti v matematike môžu byť spôsobené 
nejednotnosťou vzdelávacích postupov najmä pri osvojo-
vaní učiva v prvých ročníkoch školskej dochádzky (často 
iné vzdelávacie postupy v škole, iné pri domácej príprave 
dieťaťa zo strany rodičov). Celkový primeraný intelekt die-
ťaťa, ako aj primerané matematické schopnosti sa nemôžu 
dostatočne rozvíjať pri nesprávnej stimulácii zo strany pros-
tredia. Niektorí autori označujú takéto sociálne podmienené 
neprimerane nízke výkony v matematike ako kalkulasténiu. 

4.2.1.3 Zameškanie školskej dochádzky

Zameškanie školskej dochádzky z  akéhokoľvek dôvodu 
a časté absencie žiaka v škole prinášajú so sebou ako dôsle-
dok viac alebo menej významné medzery vo vedomostiach 
v základnom učive. Žiak si napríklad z dôvodu dlhodobejšej 
neprítomnosti v škole nedostatočne osvojil učivo o vybraných 
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slovách, má v tomto smere značné medzery, nedokáže správ-
ne písať diktáty, no to však ešte neznamená, že má vývino-
vé poruchy učenia. Schopnosť učiteľa rozlíšiť nevedomosti 
od špecifi ckých ťažkostí je v tomto prípade významná. 

4.2.1.4 Nižšia sociokultúrna úroveň

Rodinné prostredie, z ktorého deti do školy prichádzajú, 
býva veľmi rozmanité. Nižšia sociokultúrna úroveň rodin-
ného prostredia nesie so sebou často riziko nedostatočnej 
alebo neefektívnej domácej prípravy, nezáujem a ľahostaj-
nosť k učeniu a pod. Dieťa, ktoré nie je doma k učeniu 
dostatočne motivované alebo je dokonca motivované ne-
gatíve („...ja som sa neučil a pozri kde som to dotiahol...“), 
podáva v  škole nedostatočné výkony, nezodpovedajúce 
často jeho intelektu, ale naopak zodpovedajúce jeho ma-
lému alebo často aj žiadnemu úsiliu. Chyby, ktoré násled-
ne takýto žiak robí v  písaní, čítaní a  počítaní, sú chyby 
z nevedomosti, z nedostatočného ovládania učiva a nie sú 
podmienené špecifi ckými vývinovými poruchami učenia. 
Rozdiel je práve v chcení a vo vynaloženom úsilí.

Taktiež rodina, kde rodičia majú ukončené alebo aj neu-
končené iba základné vzdelanie, často nedokáže dosta-
točne stimulovať rozvoj mentálnych, vôľových a emocio-
nálnych vlastností dieťaťa, nedokáže poskytnúť dostatok 
primeraných podnetov na rozvoj osobnosti dieťaťa vrátane 
primeraného rozvoja funkcií potrebných na proces vzde-
lávania. Následné zlyhávanie dieťaťa v škole podmienené 
takýmito činiteľmi však ešte nemusí byť špecifi ckou vý-
vinovou poruchou učenia práve pre takéto nedostatočné 
sociokultúrne zázemie. 

4.2.1.5 Odlišné jazykové prostredie

Ťažkosti v  písaní a  čítaní, ktoré sa javia ako dysgrafi a
či dyslexia, často vznikajú aj na podklade odlišnosti jazy-
kového prostredia, v ktorom dieťa od narodenia vyrastá. 
Nemusí pritom ísť o  iný ako štátny jazyk, ale napríklad 
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aj o používanie nárečia v najbližšom rodinnom prostredí 
dieťaťa. Iný rytmus reči, iná vetná skladba a pod. bývajú 
jednou z  najvýznamnejších príčin ťažkostí, napríklad pri 
písaní dĺžňov v  diktovaných textoch, či nedodržiavania 
rytmiky rečového prejavu pri čítaní. Sťažená komunikačná 
schopnosť sa premieta ako do ústneho, tak aj do písom-
ného prejavu dieťaťa a v písomnom prejave sa často môže 
na prvý pohľad javiť ako dysgrafi a. 

4.2.1.6 Nedostatky v nadobúdaní vedomostí 
z dôvodu choroby, zdravotných ťažkostí 
či postihnutia alebo zdravotného oslabenia 

Zdravotné ťažkosti alebo zdravotné oslabenie dieťaťa nie-
kedy nie je na prvý pohľad zjavné a učiteľ v škole nemusí 
byť dôsledne informovaný o zdravotnom stave svojich žia-
kov. Niekedy ani rodič netuší, že jeho dieťa napr. nedosta-
točne počuje alebo zle vidí. Vstupom do školy je však žiak 
neustále nútený k dokonalému využívaniu všetkých recep-
torov v procese učenia a v prípade, že je niektorý z nich 
poškodený, dochádza k nedostatočným školským výko-
nom žiaka alebo k jeho zlyhávaniu v niektorej oblasti alebo 
aj vo všetkých oblastiach vzdelávacieho procesu. Na dieťa 
sú tak často kladené neprimerané nároky, ktoré ono nie je 
schopné vzhľadom na svoj hendikep splniť a predstavujú 
pre neho neustále emočné napätie. Napr. nedoslýchavosť 
býva častou príčinou neschopnosti dieťaťa písať diktáty, 
slabozrakosť, ktorá nie je korigovaná okuliarmi, môže spô-
sobovať žiakovi ťažkosti v odpise, prepise textu z učebnice 
alebo tabule či pri akejkoľvek samostatnej práci s textom, 
čo sa učiteľovi aj rodičom následne môže javiť ako prejav 
špecifi ckých vývinových porúch učenia. Taktiež ťažkosti 
v písaní na podklade rečovej poruchy sa javia mnohokrát 
ako dysortografi a. Žiak s nesprávnou výslovnosťou si pri 
písaní svojou vnútornou rečou diktuje text nesprávnym 
spôsobom, tak ako ho vyslovuje, a následne ho nesprávne 
napíše. Táto porucha písania je teda zapríčinená primárne 
jeho ťažkosťami vo výslovnosti hlások. 
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4.2.1.7 Neurotizácia dieťaťa či iné emocionálne 
ťažkosti

Aj príliš vysoká latka náročnosti zo strany rodičov môže die-
ťaťu učenie trvalo znechutiť, môže ho neurotizovať. Rodič by 
mal poznať intelektové možnosti svojho dieťaťa. Rôzne škol-
ské neurózy, v dôsledku ktorých dieťa nepodáva primeraný 
výkon v škole, a  zlyhávanie dieťaťa v školských výkonoch 
z takýchto dôvodov však nemožno považovať za špecifi cké 
vývinové poruchy učenia, aj keď neurotizácia a emociononál-
ne ťažkosti bývajú vo väčšine prípadov ich dôsledkom a pri 
dlhodobom neriešení porúch učenia môžu sekundárne vý-
znamne ovplyvňovať celý školský výkon žiaka. 

4.2.1.8 Intelektový podpriemer 

Už v prvej triede ZŠ sa prejavia viac alebo menej výraznej-
šie rozdiely v školských výkonoch jednotlivých detí, ktoré 
sú ovplyvnené úrovňou ich intelektu. 

Do prvej triedy nastupujú deti s nadpriemernou inteligen-
ciou, priemernou inteligenciou, ale aj s inteligenciou v pás-
me mierneho alebo výraznejšieho podpriemeru. Deti s vý-
razne podpriemernou inteligenciou, prípadne mentálne 
postihnuté deti bývajú často už pred nástupom do školy 
v  starostlivosti poradenského pracoviska, keďže ich in-
telektový defi cit je jasnejšie rozpoznateľný ako u dieťaťa, 
ktoré je iba v pásme ľahkého mentálneho podpriemeru. 

Deti s ľahkým intelektovým podpriemerom (IQ medzi 80 a 90) 
sa následne učiteľovi v  škole javia ako horšie chápajúce, 
pomalšie v myslení, menej samostatné aj v pracovných ná-
vykoch, potrebujú dlhší čas na pochopenie učiva, na vypra-
covanie úlohy, na upevnenie vedomostí, vyžadujú častejšie 
opakovanie preberaného učiva. To, nakoľko bude toto dieťa 
úspešné v škole, závisí nielen od učiteľa, ale aj od rodičov. 

Znížená inteligencia býva často hlavnou príčinou školského 
neprospechu. Dieťa s  intelektovým podpriemerom nestíha 
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vnímať preberané učivo rovnakým tempom ako jeho inte-
lektovo zdatnejší spolužiaci. Pri klasickom hodnotení ve-
domostí známkami sú jeho školské výkony klasifi kované 
väčšinou známkami z druhej polovice klasifi kačnej škály (3, 
4, 5), čo je pri dlhodobom pôsobení pre dieťa emočne ná-
ročné, pretože je neustále neúspešné alebo menej úspešné 
ako jeho „chytrejší“ spolužiaci. Učenie ho do značnej miery 
vyčerpáva, neprináša mu radosť ani citové uspokojenie. 

Opakované neúspechy prehlbujú u dieťaťa pocit neustá-
leho zlyhávania. Na tieto skutočnosti deti reagujú rôznym 
spôsobom, veľmi často nezáujmom, ľahostajnosťou ale-
bo aj rezignáciou či odporom k učeniu. Dôsledkom bývajú 
ťažkosti v rodine – nespokojnosť rodičov s dieťaťom, výčit-
ky, tresty, zákazy a príkazy, porovnávania so šikovnejším 
súrodencom a  pod. Všetky tieto skutočnosti sa stávajú 
živnou pôdou pre vznik porúch správania u dieťaťa. 

Zlyhávanie dieťaťa na  podklade zníženého intelektu má 
teda iný základ ako špecifi cké vývinové poruchy učenia, 
aj keď sa tieto dva faktory môžu vyskytovať súbežne. Du-
ševná zaostalosť je však sama o  sebe poruchou, ktorá 
primárne ovplyvňuje psychiku dieťaťa a jeho procesy uče-
nia. Vzniká na organickom podklade. U detí so zníženým 
intelektom je preto častejšie používané označenie napr. 
príznaky dyslexie alebo prvky dysgrafi e a pod. Primárnou 
príčinou zlyhávania dieťaťa v škole je však v takomto prí-
pade nízky intelekt.

4.1.3 Dyslexia 

Dyslexia je neschopnosť naučiť sa čítať aj napriek tomu, že dieťa 
absolvuje bežnú výučbu a má primeranú inteligenciu.

Dyslexia je podmienená poruchami v základných pozná-
vacích schopnostiach, objavuje sa väčšinou už od  za-
čiatku školskej dochádzky a vytvára veľký rozdiel medzi 
schopnosťou čítať a intelektovými schopnosťami. Dyslexia 
zasahuje celú osobnosť dieťaťa, nejde o izolovanú poruchu. 
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Dyslektik má často pocity menejcennosti a narušené se-
bavedomie. Vytvára sa u neho nechuť k čítaniu, často aj 
s tým súvisiacemu vzdelávaniu ako takému. Rodičia, ktorí 
veľakrát nechápu problém dieťaťa, ho preťažujú, trestajú či 
obviňujú z lenivosti a porovnávajú so súrodencami či spo-
lužiakmi. Úroveň čítania je výrazne nižšia ako všeobecná 
inteligencia (Zelinková, 1994).

Prejavy:

− ťažkosti v poznávaní jednotlivých písmen, zámena písme-
na za iné, tvarovo, prípadne zvukovo podobné (napríklad: 
b – d – p; a – e; m – n; k – h; k – b; p – j; š – s; č – c a pod.),

− ťažkosti v  spájaní hlások do  slabík, ťažkosti v  spájaní 
slabík do slov, ťažkosti v čítaní slov, v ktorých sa vysky-
tuje skupina hlások (napríklad: stôl, tráva, plný, obdo-
bie, hmla a podobne),

− deformovanie slov, prípadne vsúvanie hlások do  slov, 
ktoré sa tam nevyskytujú,

− problémy v  dodržiavaní interpunkčných znamienok – 
nerešpektovanie čiarok, bodiek, otáznikov,

− nerozlišovanie dĺžky hlások v slove,

− po  prečítaní textu často neschopnosť reprodukovať 
a povedať vlastnými slovami obsah prečítaného,

− porucha krátkodobej pamäti prejavujúca sa najmä pri 
zapamätávaní informácií vnímaných sluchom,

− deti majú problémy všade tam, kde sú vedomosti viaza-
né na výkon v čítaní,

− narušená mikromotorika očných pohybov, lateralizácia, 
koncentrácia pozornosti,

− poruchy zrakovej percepcie, P-Ľ a priestorovej orientá-
cie.
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4.1.3.1 Dyslektik v škole

Dyslexia sa prejavuje už v prvých ročníkoch školskej do-
chádzky a  jej náprava sa pri ťažších stupňoch dyslexie 
v bežných podmienkach školy dá pomerne ťažko zvládnuť. 
Aby bol správne zvolený pedagogický postup pri vzdelávaní 
detí s poruchami učenia, je potrebné včasné diagnostikova-
nie zo strany učiteľa a pedagogicko-psychologických po-
radní. Využívanie špeciálneho prístupu a metód je potreb-
né už od začiatku vzdelávacieho procesu. Dieťa sa naučí 
rôznym alternatívnym študijným zručnostiam a stratégiám, 
ktoré mu pomôžu zvládnuť daný problém. Ak problému ne-
venujeme dostatočnú pozornosť, môže to mať v budúcnos-
ti následky, ktoré sa budú veľmi ťažko riešiť. 

Ak sa porucha nediagnostikuje včas a  dieťa vynakladá 
veľké úsilie, ale aj napriek tomu nedosahuje očakávané 
študijné výsledky, môže byť zo strany učiteľov a  rodičov 
považované za  lenivé alebo dokonca hlúpe. Následne je 
vystavené posmechu spolužiakov. Dieťa vystavujeme zby-
točnému stresu a  negatívnym reakciám okolia, na  ktoré 
môže často neadekvátne reagovať. 

Hlavné ťažkosti u  detí s  poruchami učenia sa prejavujú 
najmä pri správnom osvojovaní základných hlások a ne-
skôr pri ich spájaní do slabík a do slov. Dieťa číta pomalšie 
a nezrozumiteľnejšie ako iné deti v tom istom ročníku. Ani 
vo vyšších ročníkoch nedochádza k náprave a vďaka tomu 
opakuje ročník. Dyslektik má často pocity menejcennosti 
a narušené sebavedomie. V kritických prípadoch je dieťa 
dokonca považované za „mentálne postihnuté“ a pedagó-
govia ho navrhujú preradiť do špeciálnej školy. 

Dyslektické dieťa často prenáša chyby pri čítaní aj na písa-
nie, no nie je to vždy pravidlom. Deti s poruchami učenia 
majú k čítaniu výraznú nechuť, čo je podmienené neúspe-
chom v činnostiach. Chýba im pocit z úspechu, ktorý je 
motivačným činiteľom. 
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4.1.3.2 Námety, ako poradiť rodičom pri práci 
s dyslektikom 

Dieťaťu dajte starý časopis alebo noviny a nechajte ho vy-
maľovávať, podčiarkovať slová alebo len samostatné pís-
menká, ktoré si najviac mýli alebo mu idú ťažko písať a čítať. 

Môžete rozstrihať stránku časopisu, novín, detského časopisu – po-
kiaľ vám to dieťa dovolí, alebo len samostatné vety v článku a nechať 
dieťa, nech materiál poskladá späť do pôvodnej formy ako puzzle. 
Rovnako mu môžete nastrihať akýkoľvek text, aj z viacerých zdrojov, 
a nechať dieťa, nech si vytvorí vlastný príbeh.

Dajte dieťaťu na  text farebnú fóliu, dokáže ho to lepšie 
upriamiť na text, ktorý sa mu bude určite i viac páčiť.

Môžete dávať dieťaťu hádanky zložené z dvojice podobných slov, 
pri ktorých bude musieť určiť, či sú rovnaké alebo odlišné, čím sú 
rovnaké alebo čím sa líšia. Napríklad krik – krík, ples – pleš a pod. 

Pri prechádzke menujte rôzne predmety a veci, ktoré vidí-
te, a dieťa bude mať za úlohu tieto predmety zrakom nájsť 
a povedať, či sa nachádzajú napravo alebo naľavo. Trénu-
je si tým pozornosť a pohotové vnímanie.

Slovné hry, ktoré môžete hrať kdekoľvek (v  aute, na  prechádzke, 
doma): určite si spoločne základ slova a úlohou je striedavo hovoriť 
slová, ktoré obsahujú tento základ, napríklad CHOD – východ, prí-
chod, pochod, rozchod atď.

Povedzte ľubovoľné slovo, na ktoré musí spoluhráč nad-
viazať tak, že použije dve posledné písmenká z vami pove-
daného slova. Napríklad „malina“, nasledujúce slovo bude 
teda „napolitánka“, ďalšie „kapusta“ atď. Končí sa, keď 
niekto nevie alebo sa nedá na dané slovo vytvoriť ďalšie. 

Zadajte dieťaťu určité slovo, ktoré by malo byť dostatočne dlhé. 
Z daného slova potom dieťa nech vytvorí, podľa možnosti, čo naj-
väčší počet nových slov, obsahujúcich len písmenká z daného slova.
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Môžu sa používať len písmenká s danou diakritikou v tom určenom 
slove. Tak napríklad „inteligencia“. Z neho vytvorené slová sú: igelit, 
gate, ten, nite, letec a pod.

4.1.3.3 Námety na prácu s dyslektikom 

Reedukácia dyslexie sa začína rozvíjaním percepčne-mo-
torických funkcií, reči a ďalších schopností, ktoré súvisia 
s čítaním. 

Práca v dvoch oblastiach:

• technika čítania,

• porozumenie.

• Technika čítania: 

− zraková diferenciácia tvaru písma, umiestnenie pís-
mena v priestore, spojenie tvarov so zvukom (pís-
meno – hláska), zrakovo-priestorové usporiadanie 
tvarov (vzájomná poloha písmen), spojenie zvuku 
v správnom poradí (hlásková syntéza). Po dekódo-
vaní nasleduje spojenie slova so zodpovedajúcim 
významom. 

• Porozumenie čítanému textu: 

− psycholingvistická činnosť, pri ktorej dochádza 
k  spojeniu medzi prvkami textu navzájom, medzi 
prvkami textu, vedomosťami žiaka a  vonkajším 
svetom. Nácvik porozumenia sa prelína s dekódo-
vaním. Porozumeniu čítaného textu pomáha nácvik 
čítania zložitejších slov, čítanie po častiach so zdô-
raznením základných myšlienok, grafi cká úprava 
textu, predchádzajúce zoznámenie s textom vo for-
me rozhovoru (Zelinková, 2003).

Práca s textom:

Nasledujúce námety je možné využiť pri individuálnej ale-
bo skupinovej práci s integrovaným dieťaťom v bežnej trie-
de. Taktiež na hodine čítania v nižších ročníkoch. 
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Bájka o statočnej myši

Na dvore žije v malej diere statočná myš. Je tak statočná, že sa 
nebojí mačky. Každé ráno, keď nie je nikto na blízku a keď je vonku 
pekne, vylezie statočná myš z diery, nebojácne sa priblíži k mačke, 
sadne si a pohladí si fúzy. Vyzerá to, že sa ani trošku nebojí. 
„Poď sem,“ pozve si mačku, „nech sa presvedčíš o mojej statočnosti!“
Mačka nejde. Mačka nemôže prísť. Mačka je nakreslená na stene 
domu. Je nakreslená farebnou kriedou. Je to teda farebná nakresle-
ná mačka. Myš spokojne odchádza. Niekto by jej mal povedať: „Na-
kreslenej mačky sa ani myš nebojí!“

Pracujte s predchádzajúcim textom nasledovne: 

Sluchová percepcia (pri zavretých knihách)

• Sluchová pozornosť: učiteľ prečíta text, žiaci reagujú na dané 
slovo tlesknutím (napr. na slovo mačka).

• Sluchová analýza, syntéza, diferenciácia (fonematické uvedo-
movanie): 

− Učiteľ prečíta text, žiaci počítajú vety, slová vo vetách.

− Urči počet slabík v slove statočná, nakreslená.

− Urči prvú hlásku v slove mačka, myš...

− Rozlož na hlásky slovo kriedou, nebojí...

− Ktoré slovo z textu vznikne zložením hlások s – a – d – n – e?

− Slovo statočná rozlož na hlásky a utvor z nich iné slová (stan, 
čas, toč...).

− Urči, akými hláskami sa líšia slová nebojí – nehojí, mačka – čačka...

− Doplň slová, ktoré sa rýmujú so slovami žije (šije)... 

Zraková percepcia

• Označ v každej vete začiatok a koniec, použi rôzne farby, spočítaj vety.

• Spočítaj, koľkokrát je v  texte slovo mačka (globálne vnímanie 
tvaru, žiak nečíta celý text).

• Čítaj iba prvé písmená alebo slabiky v  slovách (očné pohyby, 
dekódovanie).
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• Vyhľadaj najdlhšie, najkratšie slovo, podčiarkni písmená a – o.
 

Pravo-ľavá a  priestorová orientácia (orientácia na  stránke, 
v knihe)

• Na ktorej strane je príbeh?

• Koľko má odsekov?

• Spočítaj slová v prvom odseku.

• Ukáž prstom sprava doľava.

• Prečítaj prvé slovo v druhom riadku, tretie slovo...

• Na začiatku ktorého riadku je slovo mačka, priblíži...

• Nájdi v texte vetu: Mačka nemôže prísť. Nájdi slovo farebná (cie-
ľom je orientácia v texte, žiak ma vetu alebo slovo hľadať na zá-
klade globálnej orientácie, nečítať presne celý text).

Reč (slovná zásoba, gramatické kategórie, artikulácia) 

• Hovor zdrobnené slová: mačka – mačička, diera – dierka...

• Hovor opačné slová: nablízku – ďaleko, sadne si – vstane...

• Aké môžu byť myš (malá, šedá, nebojácna), mačka, dom...?

• Vyjadri iným slovom – je statočná, povedať...

• Gramatické kategórie: 

− vyhľadaj podstatné mená, slovesá...,

− určovanie slovných druhov (úlohu zaraďujeme podľa úrovne 
dieťaťa, nie podľa požiadaviek osnov),

− tvor z podstatných mien prídavné mená: myš (myšací), ráno 
(ranný)..., 

− tvor zo slovies podstatné mená: presvedčíš (presvedčenie)...

Práca s textom v učebnici:

Úlohy zamerané na pochopenie obsahu: 

• povedz príbeh, odpoveď na otázky, dramatizácia,

• vymysli koniec príbehu,
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• nakresli obrázok,

• čítanie textu po rolách,

• vymysli iný názov príbehu.

Úlohy zamerané na čítanie ťažkých slov:

• podčiarkni tri najťažšie slová, zlož ich z písmen, slová 
napíš,

• učiteľ vyberie ťažké slová a ďalej s nimi pracuje, napr. 
presvedčíš: 

− utvor zo slabík slovo: ved – pres – číš,

− doplň chýbajúce písmená: pre-ve-čí-,

− napíš písmená v správnom poradí: č š í e v r e p s d,

− ťažké slová píš na tabuľu ako „hada“.

Ďalšie námety

• Počúvaj slová, ktoré hovorím, a zapisuj prvé písmená.

• Čítaj tak, ako keby si čítal tajomný príbeh.

• Čítaj tak, ako keby si komentoval športový zápas.

• Čítaj čo najdlhšie na jedno nadýchnutie.

Zelinková (2003) uvádza následnú postupnosť krokov 
na osvojenie čítania:

zrakové 
rozlíšenie 

tvaru 

pozná-
vanie hlásky

sluchom   

spojenie 
hláska –  
písmeno 

sluchová 
analýza 
 a syntéza 
slabiky  

tanie 
slabiky 

tanie 
nového 

písmena v 
slove  

automatizácia 
ítania slov s 

porozumením 
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4.1.4 Dysgrafi a 

Dysgrafi a je poruchou písania, grafomotorického prejavu, neschop-
nosť správne napodobniť tvary písmen, vynechávanie, resp. pridáva-
nie ich častí či vynakladanie značného úsilia na písanie.

Dysgrafi k má problémy s grafi ckou stránkou písomné-
ho prejavu, s osvojením tvarov písma, ich napodobením 
a zapamätaním napriek tomu, že jeho intelektuálna úroveň 
je minimálne priemerná, niekedy dokonca nadpriemer-
ná. Dysgrafi a sa väčšinou vyskytuje spolu s  dyslexiou 
a dysortografi ou (Zelinková, 2003).

Môže byť: 

• vrodená,

• získaná (poškodením mozgu).

Samotný proces písania je ovplyvnený grafomotorikou 
a mentálnymi funkciami, ako sú myslenie, reč, pozornosť, 
vnímanie, pamäť, fantázia. Ťažkosti s písaním sú u  kaž-
dého dieťaťa individuálne a  špecifi cké. Najčastejšie ide 
o problémy s  jemnou motorikou a o poruchy vizuálneho 
vnímania, ktoré sťažujú dieťaťu rozpoznávať tvary písmen 
a ich umiestnenie v slove. 

Písmo dysgrafi ka je neusporiadané, niekedy až nečita-
teľné. Akt písania je ťažkopádny a pomalý. Pohybové 
ťažkosti sú spojené s poruchou jemnej motoriky, čo zne-
možňuje dieťaťu robiť úkony, pri ktorých sa vyžaduje pres-
ná práca prstov. To sa netýka iba písania a kreslenia, ale 
dieťa má problém napríklad i pri zaväzovaní šnúrok na to-
pánkach atď. 

Dysgrafi a sa prejaví ihneď po  vstupe do  školy. Dieťa si 
ťažko osvojuje písmenká. Jeho písmo je nečitateľné alebo 
nezrelé, a to aj napriek tomu, že sa snaží písať pekne a či-
tateľne. Dieťa s dysgrafi ou musí písaniu venovať množstvo 
času a píše pomalým tempom, čo spôsobuje, že sústav-
ne nestíha, dopisuje a  nakoniec môže rezignovať. Musí 
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sa totiž extrémne sústrediť, aby napísalo čo i  len krátky 
text. Písanie sa stáva preň vyčerpávajúce a unavujúce. Ak 
nevidí žiadne pokroky, môže získať k písaniu odpor alebo 
prestane písať úplne. 

Je nesmierne dôležité, aby dysgrafi k nebol preťažovaný 
písaním. Problém sa nevyrieši tým, že bude písať veľa 
a  často. Práve naopak, ešte sa prehĺbi nechuť dieťaťa 
k  tejto činnosti. Platí tu pravidlo: „Písať menej, ale pra-
videlne.“ 

Prejavy:

− problém s pravo-ľavou a priestorovou orientáciou,

− porucha zrakovo-sluchového vnímania,

− poruchy sebavedomia,

− porucha pozornosti,

− znížený záujem o prácu,

− malá pohyblivosť ruky,

− kvalita písania,

− tempo písania (udržanie v riadku, sklon, napájanie),

− zámena tvarovo podobných písmen (m – n, l – k – h).

Pre dysgrafi ka sú charakteristické poruchy pozornos-
ti a sústredenia, nepremyslené rýchle reakcie, striedanie 
nálad, absencia vytrvalosti pri dlhodobých cieľoch. Môže 
mať problémy so spoluprácou a podriaďovaním sa auto-
rite. Niekedy môže prepadať depresiám alebo riešiť prob-
lémy agresívne. Preto je nesmierne dôležitý citlivý prístup 
nielen rodičov, ale aj pedagógov. Je veľmi dôležité s die-
ťaťom sa rozprávať o jeho problémoch a ťažkostiach, po-
môcť mu k  ich pochopeniu a naučiť sa s danými problé-
mami vyrovnať. 

Dysgrafi k veľmi často „trpí potichu“, máva veľmi nízke 
sebavedomie, preto je veľmi dôležité rozvíjať u neho se-
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badôveru a schopnosť vážiť si samého seba, svoje kvali-
ty. A taktiež je potrebné viesť ho k poznaniu svojich kvalít 
a hodnôt.  

Pri práci s dysgrafi kom by sa malo začať s činnosťou, v kto-
rej je predpoklad, že bude úspešný a že ju zvládne bez väč-
ších problémov. Je dôležité tak pre rodičov, ako aj pre uči-
teľov získať si dôveru dieťaťa, nadviazať s ním taký kontakt, 
aby sa cítilo bezpečne. Je potrebné navodenie uvoľnenej 
atmosféry, aby sa dieťa cítilo v pohode a príjemne. Len tak 
sa nám zdôverí so svojimi problémami. Taktiež je dôležité, 
aby sa dieťa naučilo hodnotiť samo seba, aby vedelo posú-
diť a uvedomiť si svoje kvality, ale i nedostatky. 

4.1.4.1 Dysgrafi k v škole

Zatiaľ čo na prvom stupni základnej školy je písanie spolu 
s čítaním a matematikou cieľom, na druhom stupni sa stá-
va už prostriedkom na osvojovanie vedomostí a zručností. 
Proces osvojovania je pre dysgrafi ka čiastočne obmedze-
ný. Nezvláda bežné vyučovacie techniky (zapisovanie po-
známok, opisovanie textu z tabule...). Ak aj niečo napíše, 
nedokáže často poznámky samo po sebe prečítať a tak-
tiež môžu byť nečitateľné aj pre ostatných zúčastnených 
na vyučovacom procese.

Škola by mala byť pomocníkom dieťaťa pri snahe skvalitniť 
si život. Pomôcť mu rozvíjať jeho intelektuálne schopnosti 
špeciálnymi spôsobmi. Naučiť ho nájsť iné varianty osvo-
jovania grafomotorických zručností. 

Ako pomôcť žiakovi s dysgrafi ou v škole:

− zadávať mu kratšie úlohy, na úrovni, ktorú je schopné 
zvládnuť,

− znížiť množstvo písaného textu, 

− hovoriť s ním o možných ťažkostiach pri plnení úloh,

− rešpektovať žiakovo pomalé tempo,
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− viesť žiaka k automatizácii činností, ktoré mu pomáhajú 
kompenzovať poruchu,

− využívanie magnetofónu na nahrávanie hodín, farebné 
zvýrazňovanie textu a pod.,

− čitateľné písanie textu na tabuľu a žiakovi do zošitov,

− naučiť žiaka učiť sa, učivo, ktoré prebral v škole, by si 
mal nahlas znovu zopakovať,

− žiak by sa mal naučiť myslieť nahlas,

− žiak by sa mal poučiť z vlastných chýb – po odpovedi 
by mala hneď nasledovať spätná väzba od učiteľa,

− lepší žiaci by mali pomáhať tým slabším, 

− naučiť žiaka plánovať a organizovať čas na vyučovaní,

− podpora pozitívneho sebahodnotenia. 

Vo vyučovacom procese je vhodnejšie používať grafi cké 
znázornenie a obrázky ako slovný zápis. Ďalšou možnos-
ťou je poskytnúť dieťaťu predtlačený alebo predpísaný 
zápis úlohy, kde iba doplňuje slová, čísla a pod. Úlohy 
by mali byť zaujímavé svojím obsahom. Témy by mali byť 
obsahovo dieťaťu blízke. 

Pri pravidelnej reedukácii je možná náprava, v niektorých 
prípadoch môže dôjsť až k nečakanému zlepšeniu. Pred-
pokladom úspechu bezchybného písania je zvládnutie 
písma a dosiahnutie dostatočnej úrovne sluchového vní-
mania. Je to veľmi zložitý a dlhotrvajúci proces, pri ktorom 
je dôležitá spolupráca rodičov, dieťaťa, odborných pracov-
níkov psychologických poradní a učiteľov. Veľmi dôležitá je 
i samotná motivácia dieťaťa. 

INTEGRÁCIA ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM



EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA 119

4.1.4.2 Námety na prácu s dysgrafi kom 

Rozvíjanie motoriky:

Hrubá motorika: 

• pohyby paží – mávanie, krúženie, krúženie predlaktím, strieda-
nie upaženia, vzpaženia...,

• pohyby dlaní – vpred, vzad, vpravo, vľavo, krúženie dlaňami, 
tlačenie dlaní proti sebe a uvoľňovanie, striedanie úderov dlaní 
a pästí o podložku...

Jemná motorika:

• pohyby prstov – dotýkanie prstov oboch rúk aj bez zrakovej 
kontroly, postupné dotýkanie palca aj s ďalšími prstami, odďaľo-
vanie prstov (nožničky), mávanie prstov, stláčanie štipca medzi 
palcom a jednotlivými prstami...,

• cvičenia pohybovej pamäti – opakovanie cvikov predvedených 
učiteľom, spojenie cvikov do krátkych zostáv, sledovanie uvoľ-
ňovacích cvikov a ich napodobňovanie spamäti,

• cvičenia v rámci predmetov – modelovanie, skladanie z papiera, 
navliekanie korálikov, maľovanky...

Držanie písacích potrieb:

Správne držanie písacích potrieb – ruka sa zľahka dotýka malíčkom 
papiera, písacie potreby drží dieťa v troch prstoch. Ukazovák vedie 
pohyb dole, prostredník hore a palec podporuje pohyb vpred. Na ná-
cvik správneho úchopu možno použiť pastelky trojhranného tvaru. 

Uvoľňovacie cviky:

Predchádzajú nácviku písania. Robíme ich najskôr na zvislej, potom 
na  šikmej a  nakoniec na  vodorovnej ploche. Žiaci môžu používať 
kriedy, voskové pastelky, ceruzky s mäkkou tuhou (písacie potreby 
musia zanechávať ľahko stopu, aby si dieťa nezvyklo na silný tlak).
Cvičenia robíme najskôr na veľkú plochu (napr. baliaci papier), kto-
rú postupne zmenšujeme, až je žiak schopný nacvičený tvar urobiť 
do linajok. Plynulosť a rýchlosť pohybov pri písaní je možné podpo-
rovať pesničkami, riekankami alebo len slovným spojením. Prispieva 
to k psychickému uvoľneniu dieťaťa a k motivácii. 
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Písanie písmen a spojov medzi písmenami:

Žiaci by mali vedieť, ako tvar vzniká. Najskôr robíme tvar písmena 
na tabuli, slovne komentujeme svoj pohyb. Následne žiaci obťahu-
jú vzor na  tabuli. Na cvičenie kinestetickej pamäti je vhodné písať 
písmená vo vzduchu so zavretými očami. Používame pomocné li-
najky bez ohľadu na vek. Ak dieťa nezvláda písmeno alebo spojenie 
písmen, je potrebné vrátiť sa na začiatok a celý postup zopakovať. 
Niektoré deti majú ťažkosti pri vybavovaní písmen aj vo vyšších roč-
níkoch, vhodnou pomôckou je prehľad písmen. Dieťa s dysgrafi ou 
nepreťažujeme stálym písaním. Dávame prednosť cvičeniam krát-
kym, často a starostlivo vykonávaným.

Reedukácia u starších žiakov:

Na druhom stupni je postup obdobný. Rozdiel je v motivácii. Men-
šie deti motivujeme obrázkami, riekankami, ale pri starších deťoch 
vysvetlíme príčinu ťažkostí a zdôvodníme postup. Intenzita cvičenia 
musí byť väčšia – približne 10 minút každý deň. 

Kompenzácia poruchy:

Ak sú výsledky reedukácie nedostatočné, dieťa stráca motiváciu, ale 
zároveň potrebuje zaznamenávať myšlienky, poznatky..., vtedy je 
nutné poruchu kompenzovať: 

• vo vyšších ročníkoch umožniť písať dieťaťu tlačeným písmom,

•  písanie na počítači v kombinácii s písaním krátkych cvičení ru-
kou,

•  kopírovanie zápisu vo vyučovacích predmetoch (čas, keď ostat-
ní píšu, by mal žiak využiť inak, napr. kreslením, zápisom pojmov, 
práca s učebnicou, relaxačné cvičenia).

4.1.5 Dysortografi a 

Dysortografi a je porucha pravopisu, prejavujúca sa neschopnosťou 
dieťaťa uplatňovať naučené gramatické pravidlá.
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Porucha sa netýka celej gramatiky, vzťahuje sa prevaž-
ne na  tzv. špecifi cké dysortografi cké javy, ktorými sú 
napríklad rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások, 
rozlišovanie slabiky dy – di, ty – ti, ny – ni, rozlišovanie 
sykaviek, pridávanie a vynechávanie písmen alebo sla-
bík, nezvládnutie hranice slov v písme (Zelinková, 2007). 

Dysortografi k má často poruchu rozlišovania a sluchového 
vnímania. To znamená, že aj napriek dobrému sluchu dieťa 
nepočuje správne to, čo sa mu diktuje. Často takémuto die-
ťaťu chýba určitý „cit“ pre jazyk. Má problém uplatniť nauče-
né pravidlá a poučky v praxi. Má pomalšie pracovné tempo, 
čo spôsobuje, že nestíha písať diktované vety, a taktiež má 
poruchy pamäti, myslenia, pozornosti, je hyperaktívne a pod.

Dysortografi k si nevie vybaviť celé slovo v konkrétnej podo-
be bez pomoci, pamätať si ho a udržať si ho v pamäti počas 
písania. Ak má napísať určité slovo, musí si najskôr vybaviť 
písmenká, z ktorých sa dané slovo skladá, potom ich zo-
radiť podľa poradia a zapamätať si ich, kým ich nenapíše. 
Musí prekonávať všetky ťažkosti, s ktorými sa stretáva aj pri 
čítaní. Krátkodobá pamäť mu spôsobuje ťažkosti pri učení. 
Ak aj dokáže slová správne hláskovať, má problémy pre-
niesť slovo na papier alebo v ňom urobí chyby. Slovo musí 
udržať dlhšiu dobu v pamäti, čo je náročné aj na pozornosť.

Prejavy:

− zámena krátkych a dlhých samohlások,

− vynechávanie, pridávanie a  zamieňanie písmen, slov, 
slabík (dy – di, ty – ti, ny – ni, ly – li) a hlások,

− rozlišovanie sykaviek (s, c, z, š, č, ž), 

− spájanie alebo trhanie slov,

− nedodržiavanie diakritiky (bodky, čiarky, dĺžne),

− nesprávne umiestňovanie diakritiky,

− nezvládnutie hraníc písma (spájanie slov –predložky so 
slovami, nerozlišovanie začiatku a konca vety),
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− znížený jazykový cit,

− pomalé osobné pracovné tempo,

− problémy s orientáciou,

− nesprávna výslovnosť, porucha pozornosti, pamäti.

4.1.5.1 Dysortografi k v škole

Dysortografi k pomerne často vynikajúco ovláda gramatic-
ké pravidlá (poučky, vybrané slová a pod.), ale pri písa-
ní diktátov či iných textov ich nevie a nedokáže uplatniť. 
Diktát takéhoto dieťaťa je s množstvom chýb, napríklad 
nesprávne určené y – i, ý – í v slove a pod. Taktiež mu 
robí problém prepísanie alebo opis textu. Snaha dieťaťa je 
mnohokrát v protiklade s jeho výsledkami. 

Písanie množstva diktátov a gramatických cvičení nie je 
efektívne. Je to pre dieťa neprimeranou záťažou. Písanie 
diktátov klasickým spôsobom je u dysortografi ka nevhod-
ne zvolená forma zisťovania jeho vedomostí, pretože musí 
prekonávať množstvo bariér spojených so špecifi ckými 
poruchami učenia (porucha pozornosti, pamäti atď.). Pro-
spešnejšie je voliť iné formy skúšania, napríklad ústnu, 
doplňovacie testy, rôzne pracovné listy, využívanie fólií 
alebo špeciálnych počítačových programov.

Pri práci s dysortografi kom platí takmer to isté čo pri dys-
lektikovi a dysgrafi kovi. Ak sa učiteľ rozhodne písať s dieťa-
ťom diktát, mal by ho s ním vopred predcvičiť. Veľmi vhodná 
forma diktátu je dopĺňanie slov vo vetách, dokončenie viet, 
dopĺňanie hlások do  viet atď. Dysgrafi kovi môže pomôcť 
predcvičenie diktátu za domácu úlohu a až následné písa-
nie na hodine. Nejde tu o žiadne zvýhodňovanie žiaka oproti 
ostatným, pretože dieťa musí prekonávať množstvo ťažkos-
tí a aj napriek obrovskej snahe urobí v diktáte veľa chýb. 

Hodnotenie diktátu známkou nie je vhodné. Odporúča sa 
slovné hodnotenie so zaznamenaním počtu chýb. Dôleži-
tým aspektom je pozitívna motivácia dieťaťa. 
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Dysortografi k často zabúda písať dĺžne a čiarky, a tým je 
považovaný za nepozorného. Príčina však môže byť v ne-
dostatočne rozvinutom sluchovom vnímaní alebo v  ťaž-
kostiach pri vnímaní a reprodukcii rytmu. Často však môže 
ísť aj o  nesústredenosť alebo uponáhľanosť dieťaťa. Je 
vhodné, aby dieťa písalo znamienka, ihneď ako píše určité 
slovo, i keď je tým narušená tzv. zásada plynulého písa-
nia. Taktiež mu môže pomôcť, ak si text pri písaní diktuje 
nahlas v  tempe písania a po napísaní si text skontroluje. 
Proces nápravy je postupný a dlhotrvajúci. Dôležitá je spo-
lupráca odborníkov, rodičov, dieťaťa a pedagógov. 

4.1.5.2 Námety na prácu s dysortografi kom

Rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások:

Pri nácviku rozlišovania kvantity samohlások je nutné, aby si 
žiaci všetko, čo píšu, diktovali zreteľne nahlas alebo aspoň po-
lohlasne a artikulačne zdôrazňovali dĺžku samohlások. Pri pí-
saní je lepšie porušovať zásadu plynulého písania slov a písať 
znamienka hneď. 

• Urči, či sú tieto vymyslené slová rovnaké alebo nie, napr. kec – 
keč, fl imar – fl imar...

• Znázorňovanie slov krátkymi a dlhými samohláskami pomocou 
grafi ckých znakov (má – va = –.)... Dlhú samohlásku označuje-
me pomlčkou a krátku bodkou. 

• Doplňovanie dlhých a krátkych samohlások do textu: Na l-ke s-dí 
zaj-c.

• Podčiarkovanie dlhých samohlások v  texte súčasne so zdôraz-
ňovaním dĺžky vo výslovnosti: Malý vĺčok sedí na vĺčej nore.

• Tvorenie viet so slovami, ktoré sa líšia dĺžkou samohlások: dráha 
– drahá, sud – súd...

• Žiaci zapisujú iba samohlásky alebo len dlhé samohlásky zo slov, 
ktoré im učiteľ diktuje.
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Rozlišovanie slabík dy – di, ty – ti, ny – ni, ly – li (pomôc-
ka: tvrdé kocky na slabiky dy, ty, ny, ly a mäkké kocky 
na slabiky di, ti, ni, li):

• Učiteľ hovorí dvojice slabík, žiak opakuje, ohmatáva príslušnú 
tvrdú alebo mäkkú kocku.

• Vyhľadávanie slov s danou slabikou, napr. žiak stláča tvrdú koc-
ku „ny“ (ný), súčasne slabiku vyslovuje a vyhľadáva slovo s tou-
to slabikou (napr. pekný, správny...).

• Určovanie slabík v slovách. Začína sa slovami, kde je sledovaná 
slabika na začiatku, na konci a v strede. Učiteľ vysloví slovo, žiak 
ho opakuje a súčasne stláča príslušnú kocku. 

• Rozlišovanie slov, ktoré sa líšia tvrdosťou slabík. Doplňovanie 
slov do viet, napr. na stole (tyká – tiká) budík. 

• Precvičovanie slov, ktoré obsahujú viacej kritických slabík.

Rozlišovanie sykaviek s, c, z, š, č, ž:

• Rozlišovanie sykaviek v  slabikách (žiaci majú na  kartičkách 
napísané sykavky, učiteľ vyslovuje slabiky, žiaci zdvíhajú karty 
s príslušným písmenom).

• Rozlišovanie sykaviek v slovách (rovnaký postup ako pri slabi-
kách).

• Vyhľadávanie slov so sykavkami.

• Rozlišovanie sykaviek, ktoré menia zmysel slova: sem – zem...

• Rozlišovanie viacerých sykaviek v  jednom slove: rozcvička, za-
stávka...

Vynechávanie, pridávanie písmen alebo slabík:

• Písomná analýza a syntéza slov: učiteľ – strela, žiak – strela (opa-
kuje); učiteľ – s-t-r-e-l-a, žiak – s-t-r-e-l-a (opakuje), strela (píše).

• Tvorenie slov s prehadzovaných písmen: l-a-š-i-k-b-r-á = šlabikár.

• Podčiarkovanie správne napísaných slov: sused – sesud – sedus.

• Písanie na stroji alebo na klávesnici zobrazenej na papieri.
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Osvojovanie gramatických pravidiel:

• Vyhľadávanie príbuzných slov: učiteľ – mačka, žiak – mačací, 
mačička.

• Doplňovanie i – y ústne. 

• Doplňovacie cvičenia: Katar-na um-la v um-vačke r-ad.

4.1.6 Dyskalkúlia

Dyskalkúlia je porucha schopnosti operovať s  číselnými symbolmi 
a  s  číselným radom. Zahrňuje špecifi cké postihnutie schopnosti 
počítať, ktorú nie je možné vysvetliť mentálnou retardáciou alebo 
nevhodným spôsobom vyučovania. 

Košč (1984) uvádza vývojovú dyskalkúliu ako štrukturálnu 
poruchu matematických schopností, ktorá má pôvod v gé-
novom alebo v  perinatálnom poškodení podmienenom 
narušením tých častí mozgu, ktoré sú priamym anatomic-
ko-fyziologickým substrátom veku primeraného vyzrieva-
niu matematických funkcií, ktoré ale nemajú za následok 
súčasne aj poruchu všeobecných mentálnych funkcií. 

Poruchy matematických schopností (ako vážnejšieho 
charakteru a narušenia, tak aj ľahšieho) sa prejavujú v ich 
štruktúre, úrovni a spôsobe osvojovania učiva matematiky 
(Novák, 2004).

Problémy s matematikou v prvom ročníku ešte nie sú dô-
vodom na diagnostiku dyskalkúlie. Podozrenie na dyskal-
kúliu môže nastať, pokiaľ dieťa i postupom do vyššieho 
ročníka učivo nezvláda a zaostáva za svojimi spolužiakmi.

Dyskalkulik nechápe matematické pojmy, predstavy, 
pravidlá aj napriek tomu, že matematike venuje dostatok 
času. Nie je schopný realizovať a chápať podstatu odčíta-
nia, sčítania, násobenia a delenia. Má nedostatočnú pred-
stavivosť a matematické myslenie. Problémy v čítaní a pí-
saní absentujú. Verbálny prejav je na veľmi dobrej úrovni. 
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Problém nastáva vtedy, keď sa v texte objaví matematická 
symbolika. Jednotlivé čísla môže zamieňať, nahrádzať iný-
mi písmenami alebo symbolmi.

Podobný problém ako s matematikou má dieťa s dyskalkú-
liou i v čítaní nôt. Hudobný zápis je realizovaný v symbolike, 
ktorá je pre takéto dieťa ťažkosťou ako matematické pojmy. 
Preto môže mať dyskalkulik s hudobným vzdelaním problémy. 
Taktiež má problémy s priestorovou a pravo-ľavou orientá-
ciou. Niekedy sa nevie zorientovať v zemepisných umiestne-
niach krajín, v mapách, vo svetových stranách či v rozmiest-
neniach ulíc. Má ťažkosti s pochopením vyjadrenia času 
na ciferníku hodín a s časovou orientáciou vôbec.

Dospelí dyskalkulici majú problém s akýmkoľvek plánova-
ním vlastného rozpočtu, ekonomikou, šetrením, úverom, 
skrátka všetko, čo sa týka sveta peňazí, je pre nich ťažko 
pochopiteľné.

Dyskalkulické dieťa môže mať problémy i s koordináciou 
pohybu, napriek tomu, že je po fyzickej stránke úplne v po-
riadku. Má problém udržať rytmus a pamätať si následnosť 
krokov, napríklad v tanci alebo pri cvičeniach, ako je kara-
te. Tiež mu môže robiť ťažkosti pochopiť pravidlá športo-
vých hier, ľahko môže byť dezorientované v príliš rýchlej 
hre, akou sú futbal alebo volejbal, a môže sa stať, že sa 
v nej takpovediac stratí. To platí i pri strategických hrách, 
napríklad biliard alebo šach.

Prejavy:

− nepochopenie pojmu číslo, 

− neschopnosť pamätať si, čítať a písať čísla, 

− nedostatočná predstavivosť číselného radu, neschop-
nosť v ňom pokračovať, 

− neschopnosť pamätať si vzorce a pravidlá a uplatňovať 
ich pri riešení úloh, 

− problém s prechodom cez desiatku, 
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− zamieňanie podobných čísel, 

− zamieňanie poradia čísiel, 

− nezvládanie spájania čísel, 

− problém s čítaním čísla, pokiaľ sa v strede nachádza nula, 

− zamieňanie matematických operácií a pojmov (väčší – 
menší, viac – menej a pod.), 

− počítanie čísel po jednom, 

− problém s triedením prvkov podľa tvaru, veľkosti a pod., 

− problém s rozlišovaním geometrických tvarov, 

− problémy s rysovaním. 

4.1.6.1 Dyskalkulik v škole

Pri práci s dyskalkulickými deťmi je dôležitý, ako pri všet-
kých poruchách učenia, individuálny prístup. Veľmi dôle-
žitá je akceptácia dyskalkulika učiteľom, ktorý by sa mal 
orientovať v prejavoch a reedukácii tejto poruchy. Čím viac 
toho bude učiteľ o  danom probléme vedieť, tým lepšie 
bude predvídať možné situácie a bude vedieť na vzniknuté 
problémy pohotovo reagovať.

Pri vysvetľovaní učiva a zadávaní úloh by sa mal učiteľ vyjad-
rovať presne, zrozumiteľne a jasne. Mal by dôkladne vysvetliť 
podstatu učiva a úlohy a premyslieť správne postupy výkladu 
učiva, rozlíšiť učivo na podstatné a menej podstatné, prípadne 
vypracovať určitý systém precvičovania a opakovania učiva.

Najlepšie si dieťa zapamätá učivo vtedy, ak sa k podstate 
problému dopracuje samo. Pri vysvetľovaní nového uči-
va je vhodné používať konkrétne predmety a manipuláciu 
s nimi. Vedie to k lepšiemu pochopeniu a zapamätaniu uči-
va. Učenie by malo prebiehať v kratších intervaloch a  je 
potrebné dať dieťaťu prežiť pocit úspechu. Taktiež je dô-
ležité uprednostňovať úlohy, ktoré je dieťa schopné zvlád-
nuť. Ťažšie úlohy je potrebné rozdeliť na  viaceré kroky, 
chronologicky na seba nadväzujúce. 
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Pozitívna motivácia dieťaťa buduje jeho sebadôveru a vieru vo 
svoje schopnosti. Nie je prospešné zaťažovať ho nečakaný-
mi úlohami, pretože ho tým vystavujeme zbytočnému stresu, 
ktorý má negatívny vplyv na jeho osobnosť a neguje motiváciu 
k učeniu. Taktiež je veľmi dôležitá pozitívna spätná väzba.

Hodnotenie známkou je neprimerané. Vhodnejšie je slov-
né hodnotenie (vyzdvihnúť to, čo dieťa už zvládne samo, 
ale zároveň poukázať i na  to, v čom má nedostatky, vy-
svetliť mu, čím to je a ako postupovať ďalej).

Dyskalkúlia sa odstraňuje veľmi ťažko. Pokiaľ dieťa vidí, 
že sa mu nedarí aj napriek jeho veľkej námahe, môže byť 
traumatizované a  inklinuje podliehať panike a depresiám. 
Preto je nesmierne dôležitý citlivý a  trpezlivý prístup ro-
dičov a učiteľov. Napriek ťažkostiam, ktoré dyskalkulické 
dieťa má, vie si dobre zapamätať tlačený text, zaujíma 
sa o  vedu, pokiaľ si nevyžaduje matematické myslenie 
a môže vynikať vo výtvarnom umení.

Ako pomôcť dyskalkulickým deťom v škole:

− učiteľ by mal zistiť, v čom má žiak nedostatky a ktoré 
chyby najčastejšie robí, 

− vypracovať určitý plán, podľa ktorého by chcel postu-
povať, a poradiť sa s rodičmi,

− vysvetliť dieťaťu, v čom sú jeho problémy a nedostatky,

− dopriať žiakovi dostatok času na splnenie úloh, pod ča-
sovým tlakom je v napätí a v strese,

− byť trpezlivým a chápavým učiteľom,

− defi nícia úlohy by mala byť jednoznačná a jasná, to ne-
znamená stručná (zadanie príkladu by malo byť širšie, 
rozpísanejšie a malo by v ňom byť presne vysvetlené, 
čo sa od žiaka očakáva),

− pokiaľ sa dá, mal by učiteľ pri písomkách byť v blízkosti 
žiaka, zmierni tým pocit osamotenia, neistoty a zmätku 
u dieťaťa,
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− na písomkách im umožniť používať papier na poznámky,

− využívanie špeciálnych metód (predtlačená číselná os, 
neskôr kalkulačka a  iné pomôcky), ktoré zjednodušia 
vzdelávanie žiaka,

− hodnotiť žiaka čo možno najpozitívnejšie, oceniť každú 
snahu,

− podporovať jeho sebadôveru,

− opakovanie už prebratých príkladov, pretože dieťa 
rýchlo zabúda.

4.1.6.2 Námety na prácu s dyskalkulikom

Predčíselné predstavy: 

• Triedenie predmetov podľa jedného alebo viacej znakov (podľa 
farby, tvaru atď.).

• Párové priraďovanie:

• Používanie pojmov: menej – viacej – najmenej – najviac.

• Serialita – pokračovanie v radení prvkov: 

Číselné predstavy:

Číselné predstavy sa utvárajú najskôr do 5, potom do 10, 20, 100, 
1000, potom v obore kladných a  záporných čísel, zlomkov, desa-
tinných čísel. Je dôležité používať konkrétne predmety a názorné 
pomôcky. 
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Je dôležité zachovávať nasledovný postup:

1. Manipulácia s  predmetmi spolu s  verbalizáciou. Dieťa berie 
predmety po jednom do ruky a počíta. 

2. Počítanie s názornými pomôckami bez manipulácie,len so zra-
kovou oporou. 

3. Počítanie spamäti.

• Vyhľadávanie čísiel k danému množstvu prvkov a naopak:

   3

• Globálne zvládnutie množstva bez počítania po  jednom, napr. 
s použitím kocky: 

 

• Doplňovanie čísel v číselnom rade: 
 10 – 11 – ... – 13.

• Orientácia na číselnej osi:

− ukáž číslo 56, 22...,

− ukáž číslo hneď pred číslom 80, číslo o tri väčšie, menšie...,

− prečítaj číslo na karte a ukáž ho na číselnej osi.

• Porovnávanie čísel: 10 = 10, 807< 870...

• Radenie kariet a čísel podľa veľkosti.

• Rozklad čísel pomocou názorného materiálu aj spamäti:

• Zaokrúhľovanie čísel (môže byť realizované spolu s orientáciou 
na osi – hľadaj najbližšiu desiatku...).

• Grafi cké znázornenie čísel na štvorčekový papier 10 × 10 štvor-
cov. Dieťa vyfarbuje štvorčeky (je potrebné, aby napr. číslo 36 
vnímalo ako 3 desiatky a 6 jednotiek).
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Matematické operácie:

• Doplňovanie chýbajúceho znamienka: 10   4 = 6

• Doplňovanie chýbajúceho čísla: 21:   = 3

• Tvorenie štyroch typov príkladov z daných čísel, napr. 2, 4, 5
2 + 4 = 6, 4 + 2 = 6, 5 – 2 = 3, 5 – 4 = 1.

• Matematické operácie realizované ústne.

• Matematické operácie realizované písomne.

• Riešenie rovníc (používanie kalkulačky má význam iba vtedy, ak 
dieťa chápe zmysel operácií, zvláda odhad).

Slovné úlohy:

• Nestačí iba úlohu prečítať. Je potrebné doplniť čítanie gramatic-
kým znázorňovaním, manipuláciou. Umožniť pochopiť vzájomné 
vzťahy medzi danými údajmi, vyčleniť najdôležitejšie údaje.

• Určenie, či sú známe všetky údaje potrebné na vyriešenie úlohy.

• Numerický záznam úlohy rovnicou alebo sústavou rovníc (ak sa die-
ťa pýta, či je to na plus alebo na mínus, nechápe zmysel operácie).

• Výpočet (pri numerickom počítaní je možné použiť kalkulačku).

• Odpoveď, kontrola riešenia a potvrdenie správnosti alebo oprava 
riešenia.

Žiak s  dyskalkúliou môže riešiť podobné úlohy ako 
spolužiaci, ale používa nízke čísla, ktoré zodpovedajú 
jeho úrovni v oblasti numerického počítania.

4.1.7 Dyspraxia 

Dyspraxia patrí medzi vývinové poruchy učenia a označuje sa ako vý-
vojová porucha motorickej funkcie. Je to porucha, ktorej hlavnou črtou 
je postihnutie pohybovej koordinácie. Nedá sa však vysvetliť celkovou 
retardáciou intelektu alebo špecifi ckou vrodenou chybou ani získanou 
nervovou poruchou. Je spojená s určitou neobratnosťou pri vizuálne 
priestorových úlohách. Problém s koordináciou by mal byť viditeľný 
už od raného detstva, veľmi skoro po narodení dieťaťa. Nemalo by ísť 
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o získanú poruchu a nemala by byť ani zapríčinená defektmi zraku 
alebo sluchu. Špecifi cká porucha motorickej funkcie je známa tiež 
aj ako syndróm nešikovného dieťaťa, vývojová porucha koordinácie 
alebo vývojová dyspraxia.

U dieťaťa s dyspraxiou je často zreteľný rozdiel medzi po-
hybovými schopnosťami a vekom. Má problémy osvojiť 
si komplexné pohybové zručnosti, vývoj hrubej motori-
ky je oneskorený, pričom následné osvojovanie jemnej 
motoriky je pre dieťa veľmi ťažké. Ďalej má problémy 
v napodobovaní videných pohybov. Tým, že je dieťa takto 
neobratné, má menší záujem o manuálnu prácu. Je to 
oblasť, v ktorej sa mu nedarí, preto ju vykonáva nerado. 

Dieťa s poruchou motoriky je často považované za  lenivé, lajdácke 
a oneskorené. Má problémy so zvládnutím základných činností seba-
obsluhy, je nemotorné, nedarí sa mu zapájať sa do detských hier. Býva 
často sociálne izolované. Nevie sa naučiť základné návyky, ako jesť 
samostatne lyžičkou, celkovo má problémy pri stolovaní. Má zníženú 
schopnosť vykonávať bežné telesné cvičenia, zlú obratnosť, zvýšené 
telesné napätie, neschopnosť opakovať gestá, slabú pohybovú pamäť. 
Je nesamostatné a podáva nižší pracovný výkon. Pomerne náročná 
je pre neho schopnosť udržať sa na jednej nohe so zavretými očami. 
Môže mať problém aj s nepravidelnou a nekoordinovanou chôdzou.

Osobitným typom tejto poruchy je vývinová rečová 
dyspraxia (tzv. rečová neobratnosť), ktorej príčinou je 
porucha mozgu v častiach, ktoré plánujú a programu-
jú správne pohyby svalov artikulačných orgánov (pery, 
jazyk, zuby a ďalšie). Znamená to, že dieťa má oneskore-
ný vývoj reči, hovorí nezrozumiteľne a má zlú výslovnosť, 
hlavne na začiatku slova. Dieťa ťažšie rozumie informáci-
ám prenášaným zmyslami, čo mu sťažuje i znížená kon-
centrácia, poruchy pozornosti, slabšie vizuálne vnímanie, 
defi cit v priestorovej orientácii. Tie vedú k  ťažkostiam vo 
formulovaní myšlienok, plánovaní akcií, v hľadaní riešenia 
problému a pod. Viac ako 50 % detí, ktorým je diagnosti-
kovaná dyspraxia, má poruchy pri osvojovaní reči. 
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Prejavy:

− neschopnosť v školskom veku písať,

− neschopnosť jasne a zrozumiteľne hovoriť,

− pomalé pracovné tempo,

− kresba na nízkej úrovni,

− svalová ochabnutosť, nepružnosť,

− problém s prijímaním a spracovávaním informácií (ťaž-
kosti pri premyslení, čo má byť ako urobené),

− problémy s časovom postupnosťou a následnosťou po-
hybov pri vykonávaní určitej činnosti,

− najväčšie problémy v škole: pri telesnej výchove, pra-
covnom vyučovaní a výtvarnej výchove.

Sprievodné javy pri dyspraxii:

• poruchy priestorovej orientácie,

• poruchy pravo-ľavej orientácie,

• problémy so zrakovým a sluchovým vnímaním,

• poruchy pozornosti, pamäti, sústredenia,

• poruchy motoriky,

• hyperaktivita,

• Aspergerov syndróm.

Spôsoby, ako zistiť, či má dieťa dyspraxiu 
(skúšky zamerané na motoriku):

• hádzanie a chytanie tenisovej loptičky,

• koordinácia horných a dolných končatín pri pochode 
na mieste,

• vizuálno-motorická skúška farebným kruhom,

• skúška pravo-ľavej orientácie,

• obkresľovací test,
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• napodobenie rytmu,

• vyšetrenie reči.

Často sa stáva, že takéto dieťa s dyspraxiou je doma veľmi 
agresívne, hašterivé alebo dokonca fyzicky útočí na  čle-
nov rodiny. A naopak, v škole je tiché, nenápadné a učite-
lia s ním väčšinou nemajú vážnejšie problémy. Dôvodom 
môže byť skutočnosť, že dieťa je v škole pre svoju nemo-
tornosť šikanované. Je za  to nahnevané a  frustrované. 
Doma je v  známom prostredí, má pocit bezpečia, istoty 
a vie, že môže prejaviť svoje negatívne emócie a stres, kto-
rý sa v  ňom hromadí. Takéto situácie sú náročné nielen 
pre dieťa a rodičov, ale týkajú sa všetkých členov rodiny. 
Preto je veľmi dôležité s dieťaťom o jeho probléme hovoriť. 
Keď dieťaťu zakážeme naplno prejaviť svoje pocity, pod-
porujeme v  ňom negatívne myslenie, čo ho môže viesť 
k depresiám. 

Dyspraxia sa pomocou fyzickej práce do istej miery upra-
vuje a zlepšuje sa celková schopnosť centrálnej nervovej 
sústavy. Včasné odhalenie poruchy a  jej intenzívna ree-
dukácia vyvaruje dieťa stresovým situáciám a dokáže svoj 
hendikep lepšie zvládať. 

4.1.7.1 Pomoc dieťaťu s dyspraxiou v škole

− Hodnotiť len výkon, ktorý žiak stačil vykonať v  časo-
vom limite,

− individuálny prístup učiteľa zameraný na konkrétne po-
treby žiaka,

− častejšia zmena pracovného rytmu,

− častejšie meniť náplň práce,

− viac odpočinku a prestávok počas práce,

− precvičovanie motoriky v  drobných pracovných čin-
nostiach,
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− zvyšovanie sebadôvery,

− naučiť žiaka účinným postupom, ako sa učiť, zvládať 
a dosahovať požiadavky naň kladené vo vyučovacom 
procese,

− naučiť dieťa prispôsobiť sa prostrediu, aby bolo schop-
né samo plniť požiadavky,

− učiť dieťa zvládať zmeny,

− nevystavovať ho zbytočne vopred neohláseným zme-
nám, dieťa by malo byť informované, aby sa dokázalo 
na ne pripraviť, inak je pod zbytočným tlakom a stresom,

− dôležité je tiež rozlíšiť a zistiť, čo chce dieťa robiť, čo chce 
vedieť a čo sa potrebuje naučiť, čo potrebuje vedieť,

− kladná motivácia a hodnotenie dieťaťa.

4.1.8 Špecifi ká práce so žiakmi s vývinovými 
poruchami učenia

Nevyhnutné je riadiť sa odporúčaniami od  odborníkov 
v CŠPP alebo CPPPaP – v tomto prípade najmä odporu-
čeniami špeciálneho pedagóga so zameraním na špecifi c-
ké poruchy učenia alebo logopéda (v prípade narušenia 
grafi ckej podoby reči). 

Špeciálny pedagóg v odbornej správe uvedie svoje od-
porúčanie alebo neodporúčanie vzdelávania formou in-
dividuálnej integrácie. V  prípade kladného odporúčania 
k individuálnej integrácii žiaka v bežnej triede ZŠ pomenu-
je všetky špecifi ká výchovno-vzdelávacieho procesu pre 
konkrétneho žiaka, čo následne škole slúži ako podklad 
pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu. 

Žiak, ktorý je vzdelávaný v školskej integrácii v základnej 
škole v triede spolu so žiakmi bez ŠVVP, má vyplnený ná-
vrh na vzdelávanie. Riaditeľ školy zabezpečí pre takéhoto 
žiaka odbornú špeciálnopedagogickú a  logopedickú sta-
rostlivosť v spolupráci s CŠPP alebo s CPPPaP, so škol-
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ským špeciálnym pedagógom a  logopédom v  rozsahu 
rámcového obsahu vzdelávania v predmete ILI (individu-
álna logopedická intervencia) a RŠF (rozvoj špecifi c-
kých funkcií). IVP musí byť v súlade s obsahom predme-
tu ILI a RŠF. IVP sa aktualizuje podľa požiadaviek ročníka 
a aktuálneho stavu žiaka.

Existujú dva varianty zaradenia predmetov ILI a  RŠF 
do  vzdelávacieho procesu individuálne integrovaného 
žiaka v bežnej triede:

1. variant – zaradenie predmetov ILI a RŠF do  rozvrhu 
žiaka ako samostatných vzdelávacích predmetov 

Samostatný predmet 
v rozvrhu hodín 
žiaka – žiak má dva 
predmety navyše, teda 
aj minimálne 2 hodiny 
týždenne navyše

Vzdelávanie 
zabezpečuje 

Obsah 
predmetov 

Dokumentácia žiaka 

Predmet ILI školský 
logopéd 
(v krajnom 
prípade šk. 
špec. ped.)

daný 
v ISCED 
pre žiakov 
s VPU

• osobitná triedna kniha (všetky 
predmety) 

• osobitný plán na ILI + uč. 
osnovy (ISCED pre VPU) 

• osobitný plán na RŠF + uč. 
osnovy (ISCED pre VPU)

• vysvedčenie: samostatné 
predmety ILI a RŠF – absolvoval 
+ doložka podľa bodu 16 metod. 
pokynov

• IVP – žiak má v špecifi kách vy-
učovacieho procesu vyznačené, 
že má tieto predmety (alebo 
jeden z nich) ako samostatné 
predmety

Predmet RŠF školský 
špec. peda-
góg

daný 
v ISCED 
pre žiakov 
s VPU 

Poznámka: Žiak môže mať oba predmety alebo len jeden z nich, závisí to od odporúčaní 
školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v integračnej správe.
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2. variant – včlenenie obsahu predmetov ILI a  RŠF 
do vzdelávania žiaka (do obsahu jazyk a komunikácia) 

ILI a RŠF nie sú samo-
statným predmetom 
v rozvrhu hodín žiaka 
(ich obsah je včlenený 
v potrebnom rozsahu 
do obsahu učiva v ob-
lasti jazyk a komuniká-
cia, žiak nemá navýšené 
hodiny)

Vzdelávanie 
zabezpečuje 

Obsah 
predmetov 

Dokumentácia žiaka

Obsah predmetu ILI učiteľ 
jazykov pod 
vedením 
a usmer-
nením 
školského 
špeciálneho 
pedagó-
ga alebo 
špeciálneho 
pedagóga 
poradenské-
ho zariadenia

daný 
v ISCED 
pre žiakov 
s VPU, ale 
iba v rozsa-
hu nutnom 
pre daného 
konkrétne-
ho žiaka 

• nie je potrebná osobitná triedna 
kniha

• pre tohto žiaka sa vytvorí úprava 
učebných osnov zo slovenské-
ho jazyka a cudzích jazykov, kde 
je obsahový štandard rozšírený 
o potrebný obsah predmetov 
ILI a RŠF (alebo jedného z nich, 
podľa odporúčaní školského 
zariadenia výchovného pora-
denstva a prevencie), úpravu 
učebných osnov podpisuje škol-
ský špec. pedagóg (poprípade 
poradenský)

• vysvedčenie: doložka podľa 
bodu 16 metodických pokynov

Obsah predmetu RŠF učiteľ 
jazykov pod 
vedením 
a usmer-
nením 
školského 
špeciálneho 
pedagó-
ga alebo 
špeciálneho 
pedagóga 
poradenské-
ho zariadenia

daný 
v ISCED 
pre žiakov 
s VPU, ale 
iba v rozsa-
hu nutnom 
pre daného 
konkrétne-
ho žiaka 

Poznámka: O tom, či žiak s VPU potrebuje aj včlenenie obsahu ILI a RŠF do oblasti jazyka 
a komunikácie, rozhoduje školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré 
žiaka diagnostikovalo. Svoje stanovisko uvedie v integračnej správe. Ak má žiak aj úpravu 
obsahu učiva v obsahovom štandarde, učiteľ mu urobí iba jednu úpravu učebných osnov, 
v ktorej budú zahrnuté úpravy obsahu učiva aj obsah vzdelávania RŠF a ILI. 

Začlenený žiak v školskej integrácii sa vzdeláva podľa rám-
cového učebného plánu príslušnej školy, v ktorej sa vzdeláva,
a  podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len 
„IVP“) s prihliadnutím na narušenie. Obsah jeho vzdelávania 
vychádza zo vzdelávacieho programu pre deti a žiakov s vý-
vinovými poruchami učenia. Počet hodín v školskom vzdelá-
vacom programe sa môže navýšiť o 1 – 3 hodiny.

IVP musí byť v súlade s obsahom predmetu ILI a RŠF. IVP 
sa aktualizuje podľa požiadaviek ročníka a aktuálneho sta-
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vu žiaka. Logopéd a špeciálny pedagóg metodicky usmer-
ňujú vyučujúcich a  spolupracujú na  tvorbe IVP. Metódy 
a postupy používané na vyučovaní vychádzajú z výsled-
kov psychologickej, logopedickej a špeciálnopedagogic-
kej diagnostiky, cieľov a obsahu predmetu ILI a RŠF.

Pri vzdelávaní žiaka s VPU je nevyhnutná úzka spolupráca 
školy a rodiny, vytvorenie atmosféry spoločnej zodpovednos-
ti a ujasnenia cieľov i postupov vedúcich k ich dosiahnutiu.

Osobitosti vo výchovno-vzdelávacom procese:

Učiteľ: − rešpektuje správanie žiaka spôsobené jeho na-
rušením,

− podporuje a taktne usmerňuje jeho spôsoby se-
barealizácie,

− povzbudzuje žiaka a vytvára príležitosti na pozi-
tívne hodnotenie,

− stimuluje rozvíjanie tých schopností, ktoré v dô-
sledku narušenia nie sú dostatočne vyvinuté,

− podporuje všetky snahy žiaka o ústnu i písomnú 
komunikáciu a vedie ku komunikatívnosti i os-
tatných spolužiakov,

− žiakovi dôveruje a oslovuje ho rovnakým spôso-
bom ako ostatných spolužiakov,

− poskytuje žiakovi podnety na hodnotiace mysle-
nie a vedie ho k primeranému sebahodnoteniu,

− vedie žiaka k samostatnosti a pozitívnym prístu-
pom zvyšuje jeho sebadôveru,

− kladie na žiaka primerané požiadavky, nezľavuje 
v nárokoch a neoslobodzuje ho od činností, kto-
ré môže s individuálnou pomocou učiteľa alebo 
spolužiakov zvládnuť,

− zachováva diskrétnosť o  problémoch žiaka 
s VPU a nereferuje o nich pred inými žiakmi či 
rodičmi,
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− pracuje s  námetom v  takom rozsahu, ktorý je 
primeraný veku a mysleniu žiaka, v  individuál-
nych prípadoch konzultuje rozsah učiva so špe-
ciálnym pedagógom,

− pri vyučovaní využíva skúsenosti žiaka a nadvä-
zuje na ne,

− nové pojmy vždy vysvetlí a objasní ich v rôznych 
súvislostiach,

− využíva názorný materiál a  poskytuje žiakovi 
možnosť manipulácie s ním,

− nové učivo usporiada po  krokoch a  dodržiava 
postupnosť od jednoduchého k zložitejšiemu,

− systematicky sa venuje žiakovi individuálne, aby 
žiak postupne preberal celé učivo,

− poskytne žiakovi dostatok možností na precvi-
čovanie a osvojenie učiva,

− priebežne si overuje, ako žiak porozumel učivu 
alebo úlohe,

− pri skúšaní a overovaní vedomostí žiaka volí formu 
písomnú, ústnu i praktickú – uprednostňuje tú formu, 
ktorú v aktuálnom čase, prípadne aj na konkrétny 
druh úloh odporúča školské poradenské zariadenie,

− otázky a úlohy zadáva tak, aby žiak mohol odpo-
vedať jednoznačne,

− pri skúšaní a hodnotení žiaka si overí, či žiak po-
rozumel zadanej úlohe,

− umožní, aby školský logopéd a školský špeciál-
ny pedagóg mohli pracovať na vyučovacej hodi-
ne individuálne so žiakom, paralelne s vyučujú-
cim učiteľom.

Špecifi ká 
žiaka s 
vývinovými 
poruchami 
učenia:

− pomalé tempo zapamätávania a  narušenie 
pamäti,

− motorická instabilita,
− nedostatky vo vývine psychomotorických zruč-

ností,
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− znížená miera koncentrácie a vytrvalosti pozor-
nosti,

− neadekvátne emocionálne reakcie,

− zvýšená unaviteľnosť, 

− znížená sebadôvera,

− nerovnomerné výkony.

Špecifi ká 
v triede:

− umiestnenie žiaka v  triede tak, aby mohol vní-
mať výklad učiteľa všetkými zmyslami,

− do  lavice posadiť žiaka s  takým spolužiakom, 
ktorý bude schopný a ochotný v prípade potreby 
pomôcť,

− k práci so žiakom prizvať špeciálneho pedagóga,

− pracovný postup vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese konzultovať so špeciálnym pedagógom,

− pri práci so žiakom používať vhodné kompen-
začné pomôcky (po dohode so špeciálnym pe-
dagógom) a učiť ho s nimi pracovať aj samo-
statne.

 

4.2 Žiak s poruchou aktivity a pozornosti 

Vzdelávanie detí patrí medzi jednu z najnáročnejších a naj-
komplikovanejších úloh ľudskej spoločnosti. Sprevádza ju 
cesta plná prekážok, ale aj radosti z dosahovaných výsled-
kov. Mnohé však nie sú viditeľné ihneď, no až postupom 
času získavame istotu v určitých metódach práce s deťmi.

V posledných rokoch často v spoločnosti počujeme výraz 
„hyperaktívny“. Niekedy sa toto slovo používa naozaj ne-
uvážene. Kde je však skutočne hranica medzi výchovne 
nezvládnutým dieťaťom a dieťaťom nezvládnuteľným bež-
nými výchovnými prostriedkami? Koľko detičiek skutočne 
potrebuje „iné pedagogické metódy“ a  kedy už myslieť 
na problém? Na tieto a iné otázky sa budú snažiť dať od-
poveď nasledujúce podkapitoly.
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4.2.1 Základné pojmy poruchy aktivity 
a pozornosti

V poslednej dobe sa stále viac obracia pozornosť verej-
nosti, a to ako učiteľov, tak aj rodičov, na deti so syndró-
mom ADHD/ADD. Uvedený syndróm nemožno považovať 
za „chorobu“, ktorá sa dá vyliečiť nejakým zázračným lie-
kom. Dieťa so syndrómom ADHD/ADD, podobne ako die-
ťa s poruchami učenia, z  tejto poruchy obyčajne len tak 
„nevyrastie“, aj keď sa jednotlivé prejavy jeho správania 
počas dospievania menia. Pri správnom prístupe sa ju na-
učí kompenzovať. 

ADHD je termín adekvátny v minulosti viac používanému 
ĽMD – ľahkej mozgovej dysfunkcii. Ide o syndróm prízna-
kov, ktoré sa môžu líšiť alebo vyskytovať spoločne. Majú 
však spoločného menovateľa: oslabenie funkcie centrálnej 
nervovej sústavy (Bužeková, 2001, In: Efeta, č. 2, s. 8).

Súčasná literatúra nahradzuje pojem ĽMD za defi cit po-
zornosti a  hyperkinetickú poruchu v  anglickom termíne 
„Attention Defi cit Disorder“ – ADD. Ak ide o poruchu po-
zornosti kombinovanú s hyperaktívnym správaním, ozna-
čuje sa ako „Attention Defi cit/Hyperactivity Disorder“ 
– ADHD. Skratka pre obe ADHD/ADD.

Podľa 10. revízie Medzinárodnej klasifi kácie chorôb (MKCH – 
10) sa hyperkinetická porucha označuje za diagnózu F 90.

Rozlišujeme 3 typy poruchy ADHD/ADD:

• typ s prevahou poruchy pozornosti,

• typ s prevahou hyperaktivity a impulzivity,

• kombinovaný typ.

Symptomatológia ADHD/ADD:

1. Defi cit pozornosti: neudržanie pozornosti, rýchle strie-
danie úloh, problém je aj vytrvalosť (napr. irelevantné 
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stimuly v  rámci úlohy vedú skôr k  nepozornosti než 
stimulácia mimo úlohy – zhoršenie výkonu, ťažkosti so 
sústredením, žiak je neporiadny, vypína pozornosť, po-
zorovať u neho denné snívanie, rozptýlenosť, pomalé 
tempo, potrebuje dohľad, nedokončí úlohu, je nesamo-
statný, má nevyrovnaný výkon, javí sa, akoby nepočul 
a pod.).

2. Hyperaktivita: nadmerná motorická/hlasová aktivita – 
pohyb po triede, neúčelný pohyb na mieste, rozhovor 
počas hodiny s inými žiakmi, nadmerný rečový prejav, 
žiak je v neustálom pohybe, stále rozpráva, padá zo 
stoličky, poskakuje, hrá sa s  rukami, vrtí sa, štuchá 
do  spolužiakov, stráca veci, čmára, prečiarkuje, ruší 
vyučovací proces a pod.

3. Impulzivita: rýchle odpovede (vyhŕknutie) v situáciách, 
keď ešte nie sú dokončené inštrukcie, výsledok – časté 
omyly, pochybenia, z impulzivity časté ohrozenie zdra-
via až života, vyhŕkne slovo, uskutoční čin a až potom 
premýšľa, správa sa hazardne, nevníma nebezpečen-
stvo, skáče do  reči, nevhodne komentuje, je sociálne 
nezrelý, frustrovaný, má malú sebaúctu a pod.

4.2.2 Diagnostické kritériá

Diagnostické kritéria sú pomocníkmi pri určení diagnózy 
ADHD/ADD. Žiak musí mať 6 a viac prejavov buď nepozor-
nosti, alebo hyperaktivity a impulzivity. Avšak musia trvať 
minimálne 6 mesiacov.
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Diagnostické kritériá ADHD/ADD:

6 alebo viac z nasledujúcich symp-
tómov v trvaní minimálne 6 mesia-
cov

6 alebo viac z nasledujúcich symp-
tómov v trvaní minimálne 6 mesia-
cov, v rozsahu, ktorý je neprimeraný 
stupňu mentálneho vývoja dieťaťa

Nepozornosť

1. Často nedáva pozor alebo 
robí v  škole, v  práci chyby 
z nedbalosti.

2. Má ťažkosti sústrediť sa pri 
hre alebo pri úlohe.

3. Často to vyzerá, akoby nepo-
čúval, čo sa mu hovorí.

4. Má ťažkosti podriadiť sa in-
štrukciám iných osôb (nie 
pre nepochopenie, negativiz-
mus, opozičníctvo), napr. má 
ťažkosti dokončiť si prácu.

5. Často má problémy zorgani-
zovať si prácu.

6. Často sa vyhýba činnostiam, 
resp. neznáša tie, ktoré vy-
žadujú veľké mentálne úsilie 
(domáce úlohy, úlohy v škole).

7. Často stráca veci – akékoľ-
vek (hračky, knihy, domáce 
úlohy...).

8. Je ľahko vyrušiteľný vonkaj-
šími podmetmi.

9. Často zabúda robiť bežné 
denné činnosti.

Hyperaktivita

1. Často sa nepokojne hrá s ru-
kami, bezúčelné pohyby nôh, 
vrtenie na stoličke, v adoles-
cencii subjektívne prežívanie 
vnútorného nepokoja.

2. Často vstáva, keď má sedieť.
3. Často niekde pobehuje a na

niečo lezie v  nevhodný čas 
a na nevhodnom mieste.

4. Má ťažkosti ticho sa hrať.
5. Robí, akoby bol poháňaný 

motorom.
6. Často je nadmerne hovorný, 

reč je veľmi rýchleho tempa.

Impulzivita

1. Často vyhŕkne odpoveď ešte 
pred položením otázky (vedie 
k chybám).

2. Často vyžaduje pozornosť 
a nevie čakať, kým sa mu jej 
dostane.

3. Často prerušuje iných alebo 
im skáče do  reči, alebo sa 
stará do hier iných detí.

Ďalšími diagnostickými kritériami sú:

a) niektoré symptómy boli prítomné pred 7. rokom veku dieťaťa,
b) symptómy sa prejavujú vo viacerých prostrediach,
c) nespĺňa kritériá pervazívnej vývojovej poruchy.
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4.2.3 Námety, ako upútať, zamerať a udržať 
pozornosť žiakov s ADHD/ADD

Ako upútať pozornosť:

• Žiakom dávať najrôznejšie signály, získavať pozornosť žiakov 
náhlym neočakávaným signálom (zhasnite svetlá, zablikajte, za-
zvoňte na zvončeku a podobne) alebo signálom, ktorý bude vo-
pred dohodnutý (zdvihnite ruku, dohodnite znamenie, že aj deti 
zdvihnú ruku, aby sa utíšili a pod.).

• Je potrebné meniť hlas – striedať hlasné rozprávanie s pokojným 
rozprávaním alebo šepkaním. Najskôr povedať jasný stručný po-
kyn nahlas („Pozor! Pripraviť! Stáť!“), potom na niekoľko minút 
stíchnuť a ďalšie pokyny dávať hlasom s normálnou intenzitou.

• Udržiavať očný kontakt je veľmi dôležité. Keď hovoríte k žiakovi, 
mali by ste stáť čelom k nemu, aby udržanie očného kontaktu 
bolo možné.

• Je potrebné vytvoriť v triede atmosféru vzrušenia a očakávania 
nasledujúcej hodiny/stretnutia.

• Niekedy je potrebné skúsiť predstierať hlúposť a  využiť svoje 
herecké umenie.

• Niekedy na upútanie pozornosti stačí počutie neobvyklej hudby.

• Deti upúta odhalenie tajomstva, ak je v  škatuli alebo v  taške 
ukrytý predmet súvisiaci s  témou vyučovacej hodiny, je to vý-
borný spôsob, ako žiakov zaujať, vytvoria sa výborné podmienky 
na diskusiu alebo slohovú úlohu.

• Snažiť sa vyvolávať medzi žiakmi diskusiu a záujem o učebnú látku.

Ako zamerať pozornosť: 

• Pri udeľovaní pokynov a výkladu využívať multisenzorické metódy.

• Používať vizuálne pomôcky. Pri výklade napísať kľúčové slová 
na tabuľu alebo umiestniť obrázky na viditeľné miesto.

• Využívať farby. Na zvýraznenie písať na tabuľu farebnými krieda-
mi, na spätnom projektore farebnými fi xkami.
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• Vyznačiť rukami alebo orámovať farebným rámcom vizuálny 
materiál, na ktorý sa majú žiaci zamerať.

• Na písomný materiál, na ktorý sa majú žiaci sústrediť, treba uká-
zať prstom, perom alebo ukazovadlom. 

• Čo najčastejšie do výučby začleňovať názorné a praktické ukážky. 

• Aby sme žiakov do vyučovania aktívne zapojili, čo najčastejšie 
im treba vysvetľovať účel a dôležitosť jednotlivých úloh.

• Snažiť sa byť žiakom neustále na očiach.

• Snažiť sa, aby sa náš hlas dobre niesol a aby nás všetci počuli.

Ako udržať pozornosť:

• Treba dbať na to, aby vyučovanie bolo zrozumiteľné.

• Látku vykladať živo a energicky.

• Starostlivou prípravou na  vyučovanie zabraňovať prestojom – 
prázdnemu, nevyužitému času.

• Je vhodné používať obrázky, grafy, gestá, pohyblivé pomôcky 
a zaujímavé materiály.

• Často nechať žiakov pracovať vo dvojiciach alebo v skupinkách. 
Kooperatívne učenie je vynikajúcou metódou, ako u nich udržo-
vať zaujatie pre vec a aktívnu účasť na hodine. 

• Zadať žiakom, aby si počas výkladu písali stručné poznámky.

• Používať metódu vynechaných slov. Žiaci dostanú texty s chý-
bajúcimi kľúčovými slovami, ktoré majú počas výkladu do textu 
doplniť. Potom si žiaci kľúčové body v  texte farebne vyznačia. 
(Príklad: „Táto kapitola uvádza niekoľko návrhov, ako upútať 
.................... žiakov a udržať ich ................“).

• Dávať žiakom zložitejšie otázky, na ktoré sa nedá jednoznačne 
odpovedať, ktoré vyžadujú logické uvažovanie a podnecujú kri-
tické myslenie a diskusiu.

• Žiakov treba vyvolávať rovnomerne. Neprehliadať ich. 
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4.2.4 Ako prečkať záchvaty zlosti a vyhnúť sa 
negatívnym prejavom v správaní dieťaťa

Ako prečkať záchvaty zlosti

Záchvat zlosti je výbuchom uvoľňujúcim napätie. Frustrá-
cie dieťaťa sa nahromadili do tej miery, že došlo k výbu-
chu. Dieťa je v  tranze, presýtené hnevom a negatívnymi 
emóciami, ktoré nie je schopné kontrolovať. 

Keď dieťa začne kričať, revať, pobehovať, búchať hlavou 
do vecí okolo seba alebo robiť čokoľvek ďalšie, čo súvisí 
s jeho záchvatmi zlosti, vyskúšajte nasledovné námety:

• Neskúšajte mu nič vysvetľovať, prekričať ho alebo sa na neho 
hnevať, pretože pokiaľ záchvat zlosti trvá, je dieťa celkom bez 
seba a nevníma vás. Pokiaľ na neho budete kričať vo chvíľach, 
keď nie je na príjme, vydesí sa.

• Dávajte pozor, aby si dieťa neublížilo alebo nezranilo niekoho 
ďalšieho. Neublíži si, keď zadržuje dych alebo keď mu zmodrie 
tvár od samého kriku. Nebezpečnejšie pre neho je, ak pobehuje, 
búcha a kope do vecí okolo seba alebo prenáša rôzne predmety 
z miestnosti do miestnosti. Keď sa upokojí, môže sa samo zľak-
núť toho, aké ničivé bolo jeho vyvádzanie.

• Keď chcete dieťa upokojiť alebo ochrániť pred zranením, posaď-
te si ho na kolená a pevne ho pri sebe pridržte alebo si k nemu 
kľaknite a  objímte ho. Pri doznievaní záchvatu si uvedomuje 
vašu blízkosť a bezpečie, ktoré mu poskytujete.

• Niekedy pomôže, keď dieťa odvediete stranou alebo do  inej 
miestnosti, preč od ostatných detí a členov rodiny. Rýchlejšie sa 
tak upokojí a tiež mu to pomôže zachovať si svoju tvár.

• Keď je po všetkom, dieťa si priviňte k sebe a upokojte ho, bude 
po  takomto zážitku veľmi vyľakané. Neustupujte mu v  tom, čo 
záchvat vyvolalo. Inak ale buďte na dieťa dobrý a láskavý. Pokra-
čujte v normálnej činnosti.

• Keď sa všetko upokojí, skúste zistiť, čo záchvat zapríčinilo, aby 
ste sa tomu mohli nabudúce vyhnúť.
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Ako sa vyhnúť negatívnym prejavom v správaní dieťaťa

Keď zistíte, že sa dieťaťu blíži záchvat zlosti, bojová ná-
lada, že sa chystá trucovať alebo niečo podobné, skúste 
použiť niektorý z nasledujúcich postupov, aby ste sa tomu 
vyhli alebo aspoň zmiernili záchvat:

• Zamerajte pozornosť dieťaťa na nejakú novú činnosť alebo pred-
met, prípadne dieťa odveďte do  inej miestnosti alebo do  iného 
prostredia.

• Pokúste sa dieťa niečím rozosmiať.

• Nechajte dieťa prejaviť jeho negatívne emócie alebo násilné 
správanie bezpečným a  prijateľným spôsobom (zhadzovanie 
papierových škatúľ, boxovanie do lopty, trhanie novín...). Takéto 
a podobné hry pomáhajú usmerňovať agresivitu, hnev a ďalšie 
deštruktívne prejavy.

• Pokiaľ je toho dieťa schopné, doprajte mu čo najviac pohybu, aby 
sa zbavilo prebytočnej energie.

• Zasiahnite, keď sa kvôli nespútanej aktivite schyľuje ku kata-
strofe, a priveďte dieťa k pokojnejšej činnosti.

• Upokojujúcu činnosť zaraďujte pravidelne a používajte ju vždy, 
keď je to potrebné.

• Niekedy je vhodnejšie, keď učiteľa zastúpi ďalšia osoba (vý-
chovný poradca, školský špeciálny pedagóg, asistent učiteľa) 
vo chvíľach, keď sa medzi ním a dieťaťom schyľuje k nejakému 
výstupu. Dieťa môže v takýchto chvíľach prekvapiť svojimi ústre-
tovými reakciami voči tretej osobe. 

Pokiaľ zistíte, že vyššie zmienené taktiky na dieťa nepla-
tia, držte ho pri sebe pevne i nežne a pokojným hlasom 
mu vysvetlite, že rozumiete jeho pocitom, ale že nemôžete 
dovoliť ničiť veci alebo niekomu ubližovať. Pokiaľ vás dieťa 
počúva a upokojí sa, zaujmite ho novou činnosťou.
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4.2.5 Špecifi ká práce so žiakmi s ADHD/ADD

Na začlenenie žiaka s ADHD/ADD je nevyhnutné odporú-
čanie od CŠPP alebo CPPPaP. Žiak, ktorý má špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potreby, musí mať vypracovaný in-
dividuálny vzdelávací program. Žiak môže mať špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacie-
ho cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, čo sa po-
sudzuje na základe výsledkov odborného vyšetrenia škol-
ského zariadenia výchovného poradenstva a  prevencie. 
Žiak musí mať zabezpečené odborné, personálne, ma-
teriálne, priestorové a organizačné podmienky v  rozsahu 
a kvalite zodpovedajúcich jeho individuálnym potrebám.

Je potrebná spolupráca učiteľov so špeciálnym pedagó-
gom alebo psychológom. Najmä u žiakov so závažnejšími 
formami poruchy aktivity a pozornosti je potrebné zabez-
pečiť zvýšenie ochrany fyzickej bezpečnosti samotného 
žiaka a jeho spolužiakov. Žiak by mal byť pod stálym pe-
dagogickým dozorom.

Vo výnimočnom prípade môže byť žiak so závažnou formou 
poruchy aktivity a pozornosti na základe lekárskeho odporú-
čania na určitý čas podľa § 24 zákona č. 245/2008 Z. z. oslo-
bodený od povinnosti dochádzať do školy, pričom sa mu v sú-
lade s týmto zákonom poskytuje individuálne vzdelávanie.

Osobitosti vo výchovno-vzdelávacom procese: 

Učiteľ: − stanovuje jasné pravidlá,

− udržiava so žiakom zrakový kontakt,

− stanovuje presný čas na určité úlohy,

− minimalizuje množstvo detailných verbálnych 
pokynov,

− nepíše poznámky o zabúdaní úloh, pomôcok,

− pred vysvetľovaním učiva povie základnú osno-
vu a vysvetlí nové, neznáme pojmy,
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− v rámci vyučovacej hodiny zahrňuje viac rôzno-
rodých aktivít, ktoré upútajú pozornosť žiaka, ale 
nebudú zbytočne rozptyľovať,

− vysvetľovanie nového učiva, ktoré si vyžaduje 
dlhšiu dobu, rozdeľuje na viac relatívne ucele-
ných častí, vyhýba sa dlhšiemu monotónnemu 
monológu,

− uisťuje sa, či žiak sleduje výklad učiva, udržiava 
s ním zrakový kontakt,

− upútava pozornosť žiaka jeho aktívnym vtiahnu-
tím do procesu vyučovania poverením určitými 
úlohami, napr. rozdávaním pomôcok, písaním 
kľúčových slov na tabuľu a pod.,

− požiada žiaka, aby voľne zopakoval otázku či 
zadanie úlohy, t. j. presvedčí sa, či žiak pochopil 
zadania ucelene, prípadne jeho podstatu alebo 
znenie otázky,

− udržiava pozornosť žiaka pri skúšaní vyžadovaním 
stručných odpovedí od žiakov jedného za druhým,

− strieda činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť 
s  činnosťami, resp. úlohami, keď žiak pracuje 
samostatne, prípadne s relaxačnými chvíľkami,

− verbálne vysvetľovanie vhodne doplňuje názor-
nými ilustráciami a používa názorné pomôcky,

− pri riešení niektorých úloh využíva tímovú prá-
cu, tímová práca je veľmi užitočná – umožňuje 
učiteľovi zachovať si nadhľad a  často výrazne 
zmierňuje problémy so správaním, spolupráca 
taktiež umožňuje učiteľovi, aby sa na každé die-
ťa pozeral z rôznej perspektívy,

− stanovuje primerané krátkodobé čiastkové štu-
dijné ciele, ktoré je žiak schopný splniť v  reál-
nom časovom termíne, a trvá na ich dodržaní,

− zapája do výučby alternatívne metódy prevero-
vania znalostí.
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Úprava 
prostredia:

− žiaka je potrebné posadiť tak, aby zo strany 
spolužiakov prichádzalo čo najmenej rušivých 
podnetov, ktoré by rozptyľovali jeho pozornosť 
a podnecovali jeho impulzívnosť a hyperaktivitu,

− žiak by mal sedieť sám alebo vedľa pokojného 
spolužiaka, vzadu alebo vpredu pri okne,

− dôležité je zabezpečiť fyzickú bezpečnosť žiaka, 
ako aj spolužiakov,

− navrhnúť alternatívne tiché pracovné miesto, 
ktoré môže dieťa podľa potreby využívať.

Špecifi ká 
na vyučo-
vaní:

− je potrebné vypracovať režim dňa a pravidelne 
ho dodržiavať,

− žiak má mať na  lavici len tie učebné pomôcky, 
ktoré momentálne potrebuje,

− úlohy mu treba rozdeliť na  viac samostatných 
jednotiek,

− pri samostatnej práci môže mať žiak slúchadlá 
na uši,

− je potrebné učiť dieťa sociálnym zručnostiam 
(nácvik sebaovládania, ako reagovať na  niečo 
nepríjemné), plánovať si postup.

Špecifi cké výchovné postupy

Hyperaktívne deti často hovoria alebo konajú impulzív-
ne, bez toho, aby mysleli na dôsledky. Zvyčajne formál-
ne ovládajú zásady spoločensky žiaduceho správania, ale 
majú problémy, keď ich majú v konkrétnej situácii uplatniť. 
Tieto deti všeobecne majú problémy so sebaovládaním. 
Základom je vytvorenie vzťahu, v ktorom žiak cíti, že uči-
teľ je mu oporou, pomôže mu, môže sa naňho spoľahnúť 
v  záťažových situáciách. Je dôležitá učiteľova pružnosť, 
zainteresovanosť a ochota pracovať so žiakom na osob-
nej rovine. Učiteľ musí vynaložiť viac času, energie a úsilia 
na  to, aby tomuto žiakovi úplne načúval, povzbudzoval 
ho a prispôsoboval sa jeho potrebám. Je dobré, ak učiteľ 
dokáže zachovať pokoj, tolerantný postoj aj pri žiakových 
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impulzívnych reakciách a nepokojnom správaní. V priebe-
hu vyučovania niekedy postačuje, ak učiteľ iba urobí doho-
vorené gesto, ktorým žiakovi signalizuje, že sa má upokojiť 
a sústrediť.

Je absolútne nevhodné pred ostatnými spolužiakmi napo-
mínať, trestať žiaka za správanie, ktoré je dôsledkom jeho 
diagnózy.

Veľmi dôležitý je citlivý prístup učiteľa, ktorý problémové 
deti nestrápňuje a neponižuje pred spolužiakmi. Sebaúcta 
je krehká vec. Pre žiakov s ADHD/ADD je príznačné, že 
často sami seba považujú za neschopných. Preto ich ni-
jako nezosmiešňujte. Na to, aby tieto deti v živote uspeli, 
je primárne dôležité, aby si zachovali sebaúctu. Na druhej 
strane, nadmieru ochraňujúci a  všetko tolerujúci prístup 
vo výchove žiaka je tiež škodlivý preňho aj pre ostatných 
spolužiakov. Je potrebné oceňovanie toho, čím sa žiak líši 
od druhých, a poskytovanie možností, aby ukázal svoje 
silné stránky. Dávajte takýmto deťom často príležitosť uká-
zať pred spolužiakmi, čo im ide dobre.

Žiak s ADHD sa poučí len z „nakontraktovaného trestu“ – dopre-
du dohodnutého, ktorý je efektívny. Ak žiaka karháme, paradoxne 
viac zlostí, aby si získal viac pozornosti. Efektívnejšie je odmeňo-
vať dobré správanie. Na stimulovanie činnosti mozgu potrebuje žiak 
vzrušenie, vzbudenie záujmu. Pozornosť je vedomé sústredenie 
mysle na  jeden alebo viac cieľov. Je úzko spojená so záujmom. 
Záujem je hybnou silou pozornosti a vzťah medzi nimi je ako medzi 
smädom a pitím. Primitívna spontánna pozornosť aj úmyselná pozor-
nosť majú krátku dobu trvania a častým používaním zovšednejú. Žiaci 
venujú pozornosť tomu, o čo majú záujem, nie tomu, o čo má zá-
ujem učiteľ. Úlohou učiteľa je sústrediť pozornosť na vyučovaný 
predmet. Ak chceme vyvolať záujem o vec, ktorú chceme preberať, 
musíme použiť to, o čo sa žiak samovoľne zaujíma. Je dobré spo-
lupracovať s obrazotvornosťou žiakov, využívať rôzne ilustrácie, klásť 
otázky, ale tiež si dať pozor, aby sa z vyučovania nestala len zábava, 
pri ktorej sa žiaci pobavia, ale sa nič nenaučia.
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4.3 Žiak s poruchami správania

Žiakom s poruchami správania je žiak s narušením funkcií 
v oblasti emocionálnej alebo sociálnej. Do  tejto skupiny 
sa nezahŕňajú žiaci s poruchou aktivity a pozornosti ani 
s vývinovou poruchou učenia. 

4.3.1 Základné pojmy porúch správania

Poruchy správania sú v odbornom aj v praktickom slova 
zmysle veľmi široko chápaným pojmom. Veľmi často sa 
prejavujú v detstve a adolescencii. V rámci diferenciálnej 
diagnostiky sú v dospelosti skôr vzácnosťou. 

Poruchy správania majú veľký vplyv na  školský výkon 
žiaka, na  jeho učebné výsledky a sociálne vzťahy v škol-
skom prostredí. Ovplyvňujú celý priebeh vyučovacieho 
procesu. Žiak je osobnosťou vo vývine so svojimi vekový-
mi špecifi kami a v procese výchovy a vzdelávania je po-
trebné k nemu pristupovať špecifi cky. 

Správanie žiaka, ktoré nezodpovedá bežným požiadavkám, 
normám a očakávaniam, predstavuje pre učiteľa nepríjem-
nú situáciu v  triede a často aj zvýšenú záťaž. Opakovaný 
výskyt tohto správania môže navodiť u učiteľov averziu voči 
takémuto dieťaťu, čo sa môže prejaviť odmietaním a gene-
ralizovaním negatívnej spätnej väzby zo strany učiteľa.

Defi nícia: V  súčasnej medzinárodnej klasifi kácii chorôb 
(MKCH – 10) sú poruchy správania u detí defi nované ako 
opakujúce sa a trvalé (min. 6 mesiacov) vzorce disoci-
álneho správania, agresívneho a vzdorovitého správa-
nia, ktoré porušuje sociálne normy a očakávania pri-
merané veku dieťaťa.

V širšom ponímaní zahŕňajú poruchy správania celé spek-
trum prejavov, ktoré nevyhovujú sociálnym normám a oča-
kávaniam. Môžu to byť klamstvá, agresivity, neprispôsobi-
losť spoločenským konvenciám, krádeže, promiskuita.
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V prípade, že je porucha správania kombinovaná s poru-
chou aktivity a pozornosti, ide o poruchu správania hyper-
kinetickú (MKCH – 10).

Na  vzniku porúch správania sa podieľajú vnútorné 
a vonkajšie činitele:

Vnútorné činitele Vonkajšie činitele

• osobitosti nervovej sústavy
• vrodené vlastnosti
• choroby, úrazy
• organické poškodenie mozgu
• disproporcie vo vývine inte-

lektu
• emocionálna labilita

• nevhodné sociálne vplyvy 
(rodina, škola, rovesníci)

• nesprávna, nedostatočná 
výchova, nepripravenosť 
rodičov na výchovu detí

• kriminalita a alkoholizmus 
v rodine

• strata rodiča, rozvod rodičov

V  konkrétnych prípadoch sa väčšinou potvrdzuje kom-
binácia vnútorných aj vonkajších faktorov, pričom často 
„spúšťaciu“ funkciu má jedna skupina a druhá tento pro-
ces podporuje.

Následkom vnútorných činiteľov sú poruchy v  oblas-
ti emocionálneho vývinu, motoricko-percepčnej oblasti 
a v rozvoji poznávacích funkcií. 

Následkom vonkajších činiteľov sú problémy v adaptácii 
na základe nedostatočne alebo nesprávne utvorených ná-
vykov a spôsobilostí (tzv. difi cility) a asociálne až antisoci-
álne postoje a konania jednotlivca. 

Príčina ťažkostí s poruchami správania zapríčinená vnútor-
nými činiteľmi zahŕňa určité oslabenie alebo poškodenie 
nervového systému, čo môže spôsobiť, že vývoj jednotli-
vých mentálnych funkcií je nerovnomerný. Porucha sprá-
vania sa môže prejaviť ako nepokoj, nesústredenosť, výky-
vy v náladách, impulzívnosť, prudkosť v reakciách a pod. 
V ďalšom prípade má dieťa prejavy, ktoré mu sťažujú uče-
nie, a má problémy naučiť sa poriadne písať, čítať, čiže 
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porucha správania je spojená s poruchami učenia. Alebo 
ide o spojenie predchádzajúcich prípadov, keď dieťa nie-
lenže má oslabený nervový systém, ale i poruchu mentál-
nych funkcií. Takéto poruchy správania sťažujú hlavne pro-
ces vyučovania, ale s prihliadnutím na individualitu týchto 
detí sa dá ich vzdelávanie zvládnuť. Správanie dieťaťa sa 
drobnými odchýlkami odlišuje od klasického normálneho 
detského správania. 

Delenie porúch správania (F91) podľa MKCH – 10:

• F 91.0 – Porucha správania obmedzená na rodinný 
kruh:

− popisuje sa ako porucha konania s asociálnym ale-
bo útočným správaním, pri ktorej je abnormálne 
správanie obmedzené výlučne alebo takmer výlučne 
na domov a vzájomné vzťahy v úzkom rodinnom kru-
hu alebo v spoločnej domácnosti. 

• F 91.1 – Nesocializovaná porucha správania:

− je charakterizovaná kombináciou trvale disociálne-
ho alebo agresívneho správania s výrazným naruše-
ním vzťahov jedinca k ostatným deťom. 

• F 91.2 – Socializovaná porucha správania:

− porucha konania zahŕňajúca pretrvávajúce asociál-
ne a agresívne správanie, ktoré sa vyskytuje u detí 
dobre zapojených do skupiny svojich rovesníkov.

• F 91.3 – Opozičná vzdorovitá porucha:

− porucha konania, ktorú charakterizuje najmä vý-
razne vzdorovité, neposlušné, rozvratnícke správa-
nie bez delikventských činov alebo extrémnejších 
podôb agresívneho alebo asociálneho správania. 

• F 91.8 – Iné poruchy správania

• F 91.9 – Nešpecifi kované poruchy správania

• F 92 – Zmiešané poruchy správania a emočné poruchy
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4.3.2 Diagnostické kritériá porúch správania

Poruchy správania predstavujú stabilné vzorce správania, 
ktorými sú porušované sociálne normy, pravidlá a práva 
druhých. Podľa Malej (2000) medzi základné symptómy 
poruchového správania zahŕňame nasledujúce správanie.

Diagnostické kritériá porúch správania:

Agresia nasmerovaná voči 
ľuďom a zvieratám:
− šikanovanie, vyhrážanie, 

zastrašovanie,
− aktér bitiek,
− používanie predmetov, ktoré 

môžu zraniť ako zbrane,
− prejavovanie fyzickej agresi-

vity a hrubosti k ľuďom,
− prejavovanie fyzickej agresi-

vity a hrubosti voči zviera-
tám,

− krádež, kde dochádza 
k stretu s obeťou – lúpežné 
prepadnutia, vydieranie,

− vynucovanie sexuálnych 
aktivít.

Deštrukcia majetku a vlast-
níctva:
− zakladanie ohňov s úmyslom 

poškodiť majetok,
− ničenie majetku druhých.

Nepoctivosť, krádeže:
− vlámanie – budovy, autá,
− časté lži na účely vyhýbaniu 

sa povinnostiam, plneniu 
záväzkov,

− krádeže bez konfrontácie 
s obeťou,

− falšovanie – listiny, doklady, 
peniaze.

Vážne násilné porušovanie 
pravidiel:
− pred 13. rokom života 

opakovane zostáva celé 
noci vonku i napriek zákazu 
rodičom,

− úteky z domova,
− časté záškoláctvo – pred 

13. rokom života.

4.3.3 Motivácia nežiaduceho správania

Každá ľudská reakcia má svoj dôvod, nejaký motív, ktorý je 
hnacou silou smerujúcou k uspokojeniu určitej potreby. To isté 
platí aj v prípade nevhodného správania u detí s poruchami 
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správania. Vágnerová (2005) uvádza niekoľko spôsobov uspo-
kojovania niektorých základných psychických potrieb.

Motivácia nežiaduceho správania:

Potreba 
stimulácie

Potreba intenzívnejšej stimulácie môže byť uspo-
kojovaná prostredníctvom správania, ktoré nezod-
povedá štandardnému správaniu. Deti s ťažkosťa-
mi v správaní majú častú potrebu silného vzrušenia, 
bežné zážitky im k uspokojeniu nepostačujú, často 
nepoznajú iné prijateľnejšie spôsoby zábavy.

Potreba 
učenia

U  týchto detí má selektívny charakter. Učia sa 
najmä v  tých oblastiach, ktoré sú pre ne výhod-
né a  súvisia s  uspokojovaním vlastných potrieb. 
O školské výkony nemajú tieto deti zväčša záujem, 
v škole podávajú výkony nezodpovedajúce úrovni 
ich schopností či nadaniu. 

Potreba úniku 
z aktuálnej 
záťažovej 
situácie

Často sú citovo deprimované, ich správanie môže 
byť reakciou na túto skutočnosť. Potreba citovej is-
toty a bezpečia je často dlhodobo neuspokojovaná. 
Ich správanie môže byť reakciou na  túto skutoč-
nosť a môže súvisieť s transformáciou tejto potre-
by v zmysle náhradného uspokojovania. Motívom 
nevhodného správania môže byť potreba opako-
vaného úniku zo záťažových situácií, čo Krejčířová 
(1997) označuje ako „volanie o pomoc“. Môže to 
byť jediný spôsob, ktorý dieťa ovláda s cieľom zís-
kať pozornosť a záujem i napriek tomu, že reakcie 
ostatných budú negatívne a odmietavé. 

Potreba 
sebarealizácie

Ťažko získavajú pozitívnu spätnú väzbu, využívajú 
sebarealizáciu v  iných oblastiach – sociálne menej 
prijateľných. Tento stav ich vedie k  sebarealizácii 
nežiaducim smerom, k uspokojovaniu potrieb v takej 
oblasti, kde je to pre nich dosiahnuteľné, bez ohľadu 
na sociálnu prijateľnosť konkrétneho správania. Mno-
hé činy majú len jeden jediný motív, a to: byť pozitívne 
hodnotený, získať pozitívnu spätnú väzbu, potrebnú 
sociálnu prestíž a potvrdiť si vlastnú hodnotu.
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Potreba 
získať žiaduce 
materiálne 
prostriedky

Motívom, najmä majetkovej trestnej činnosti, je 
potreba vlastniť to, čo by mohlo pomôcť upevniť 
sociálnu prestíž (napr.: značkové oblečenie, špor-
tové potreby, elektronika) alebo umožnilo dopriať si 
niečo, po čom túži a nemôže dosiahnuť tento cieľ 
dostatočne rýchlo, najmä v  súvislosti s potrebou 
bezodkladného uspokojenia akejkoľvek potreby.

4.3.4 Skupinová práca so žiakmi s poruchami 
správania

Skupinová práca s deťmi s poruchami správania je jed-
nou z účinných možností eliminácie nevhodného správa-
nia týchto detí a zároveň podporuje ich osobnostný rozvoj 
pozitívnym smerom. 

Zážitkové interaktívne aktivity umožňujú deťom získať 
skúsenosti so sebou samými aj s druhými. Do herných 
situácií môžu vložiť svoje pocity a potreby. Môžu sa učiť 
konať aktívne a otvorene a následne skúsiť dôsledky 
svojho správania. Účastníci môžu prekonať zabehnu-
té nevhodné vzorce správania a cvičiť sa v schopnos-
tiach potrebných k prosociálnemu konaniu. Interaktívne 
cvičenia slúžia taktiež k  vyjadreniam rôznych emócií, 
hnevu, agresie, radosti, lásky atď. a dovoľujú poznať 
podnety, ktoré tieto emócie spúšťajú. Ďalej učia lepšie 
porozumieť sebe a druhým, deti sa učia riešiť konfl ikty, 
posilňujú si vlastné „ja“ a vlastné hodnoty.

4.3.4.1 Skupinová dynamika

Pre každého, kto pracuje so skupinou, je nevyhnutná zna-
losť podstatných prvkov, ktoré ovplyvňujú dianie v skupine. 
Hlavným mechanizmom, ktorý odlišuje individuálnu a sku-
pinovú prácu, je jav, ktorý sa označuje termínom skupinová 
dynamika. Skupinová dynamika prebieha v každej skupine 
a obsahuje všetko, čo sa v skupine, medzi jej členmi deje. 
Začína prebiehať v okamihu, keď sa skupina začne tvoriť. 
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Skupinová dynamika zahŕňa:

• vnútorné vzťahy medzi členmi skupiny, ich interakciu 
a komunikáciu,

• skupinové ciele – zabezpečujú členom skupiny uspo-
kojenie ich potrieb a očakávaní,

• skupinové normy – súbor písaných, ale aj nepísaných 
pravidiel, práv a povinností členov skupiny,

• skupinovú štruktúru – jednotliví členovia získavajú 
v skupine rôzne postavenie,

• skupinovú súdržnosť – pocit spolupatričnosti, súdrž-
nosti a dôvery,

• skupinové napätie – je chápané ako vnútorné napätie 
jednotlivca vo vzťahu k skupine,

• skupinovú atmosféru – rovnováha medzi napätím a sú-
držnosťou.

Rovesnícka skupina je významným socializačným pros-
tredím. Získanie prijateľnej sociálnej pozície v skupine vy-
žaduje iné kompetencie než dosiahnutie dobrého prospe-
chu. Hrabal (1989) rozlišuje dva faktory, ktoré ovplyvňujú 
postavenie dieťaťa v triede:

1. Miera sympatie, obľúbenosti – závisí od  sociálnych 
kompetencií dieťaťa. Trieda pozitívne hodnotí také 
správanie, ktoré umožňuje nadväzovanie kontaktov 
a udržanie vzťahu. Z vlastnosti sú dôležité otvorenosť, 
priateľskosť, schopnosť empatie, vyjadrenie solidarity, 
pomoci a opory.

2. Pozitívne hodnotenie a miera prestíže, akú dieťa v sku-
pine získa – závisí od  kompetencií žiaka, ktoré majú 
v skupine pozitívnu hodnotu. Školákom imponuje od-
vaha, sebadôvera, fyzická sila a obratnosť, ale aj maje-
tok. Spolužiak, ktorý je pre ostatných vzorom, nemusí 
mať len kladné vlastnosti, môže to byť práve naopak 
manipulátor alebo agresor, ktorý sa dokáže presadiť 
a pritiahnuť na svoju stranu aj spolužiakov.

INTEGRÁCIA ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM



EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA 159

Podľa miery obľúbenosti a prestíže v hierarchii skupiny 
môžeme rozlíšiť rôzne pozície:

•  postavenie neformálneho vodcu,

•  postavenie hviezdy,

•  pozícia dobrého kamaráta,

•  postavenie prijateľného spolužiaka,

•  neobľúbený, odmietaný a izolovaný žiak,

•  sociálny outsider,

•  prehliadané dieťa,

•  rola „šaša“,

•  rola otroka.

4.3.4.2 Realizácia skupinovej práce

Najdôležitejšou úlohou facilitátora skupiny je dynamické udr-
žiavanie rovnováhy medzi faktormi: JA – MY – TÉMA. Tým, že 
facilitátor do  skupiny vedome vnáša svoje správanie, skupinu 
riadi. Pretože je súčasťou skupiny, vyplýva z toho akoby automa-
ticky, že zmena v jeho správaní má vplyv na správanie ostatných 
účastníkov, a tým na skupinu ako celok (Belz, Siegrist, 2001).

Skupinu by mal viesť kvalifi kovaný facilitátor, ktorý dispo-
nuje vedomosťami o problematike vedenia skupín a má 
za sebou praktické skúsenosti. 

Matula (2003) uvádza minimálne štandardy na  odbor-
nosť vykonávania skupinovej práce:

• Základné:

− akademické vzdelanie (vysoká škola) v odbore súvi-
siacom s pomáhajúcimi profesiami (psychológ, špe-
ciálny pedagóg, sociálny pracovník, pedagóg...),

− ukončenie terapeutického výcviku, resp. sebapo-
znávacieho, sociálno-psychologického výcviku 
(najmenej 120 hodín),
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− možnosti supervízie vlastnej práce so skupinou.

• Špecifi cké:

− poznanie reálnych predstáv o vlastných hraniciach 
a obmedzeniach,

− poznanie svojich možností, osobnostná zrelosť bez 
psychopatologickej symptomatológie,

− poznanie zákonitostí skupinovej dynamiky,

− techniky by mali zodpovedať facilitátorovmu vzdela-
niu, výcviku a skúsenostiam,

− poznanie špecifík skupiny, s ktorou bude práca prebiehať.

4.3.4.3 Zásady optimálnej komunikácie v skupine

1. Komunikovať otvorene a  jasne, zrozumiteľne for-
mulovať vlastné pocity, názory, myšlienky a otázky. 
Facilitátor nemôže hovoriť v hádankách ani nesmie po-
užívať spojenie „malo by sa...“.

2. V momente, keď ide o vyjadrenie vlastného názoru, 
pocitu alebo skúsenosti, používať formuláciu „ja to 
cítim..., mám pocit, že..., ja si myslím...“.

3. Minimalizovať hodnotiace výroky a  vyslovovanie 
skorých uzáverov a súdov.

4. Pozorovať verbálny a neverbálny prejav, aktívne po-
čúvať.

5. Udržiavať zrakový kontakt s účastníkmi, usporiadať 
skupinu do kruhu.

6. Vyhýbať sa používaniu komunikačných pascí „mož-
no, ale...“.

7. Nebáť sa povedať „ja neviem“, nepredstierať, že všet-
kému musíme rozumieť a máme dostatok informácií.

8. Dynamizovať komunikáciu aktivizačnými technikami, 
napr.: „aký máte názor..., ako sa cítite..., ako to vnímate...“.
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4.3.4.4 Fázy skupinovej práce 

a) Prípravná fáza skupinovej práce:

− Určujú ju základné postupy, ktoré je potrebné uplat-
niť pri formovaní skupín. Sú to metódy formovania 
skupiny, prijímania a posudzovania výberu a prípravy 
účastníkov. Dobré je zorganizovať úvodné stretnu-
tie členov skupiny, vymedziť a vytýčiť zámery a cie-
le skupinovej práce, aby účastníci získali konkrétnu 
predstavu o tom, čo bude skupinová práca obnášať.

b) Úvodná fáza skupinovej práce:

− Táto fáza sa týka základnej charakteristiky skupiny 
v prvej fáze jej vývoja. Techniky by mali smerovať 
k rozvoju spolupráce a k prekonaniu úvodného od-
poru. Facilitátorovou úlohou je pripraviť prostredie, 
ktoré pozitívne prispieva k rozvoju dôvery, citlivo za-
obchádzať so strachom, úzkosťou a očakávaniami 
účastníkov.

c) Pracovná fáza skupinovej práce:

− V  tejto fáze je dôležite venovať sa hlbšiemu preni-
kaniu do tém, vyplývajúcich z  interakcie v skupine. 
Orientujeme sa podľa smerovaní poskytovaných 
účastníkmi, nadväzujeme na ne a ďalej ich rozvíja-
me. Ponúkame také techniky, ktoré pomôžu účast-
níkom získať vhľad do  ich myšlienok, prežívania 
a  správania. Techniky majú najväčšiu moc, keď 
vzniknú v úplne konkrétnej situácii a  zodpovedajú 
osobnosti a štýlu facilitátora.

d) Záverečná fáza skupinovej práce: 

− Ide o proces ukončovania jednotlivých aktivít a spät-
nú väzbu. Na začiatku sa udáva tón skupiny, na kon-
ci sa robí zhrnutie a zostavujú sa praktické plány, 
aplikovateľné v  bežnom živote. Efektívna skupina 
sa prejavuje tendenciou účastníkov odnášať si nové 
zručnosti a poznatky za hranice skupiny. 
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4.3.4.5 Obsahová štruktúra skupinového programu

V tejto kapitole vám predstavíme skupinový program, kto-
rý bol realizovaný s deťmi s poruchami správania. Môže 
vám slúžiť ako vzor pri vašej práci s týmito deťmi. Program 
obsahuje 10 stretnutí, v každom stretnutí je uvedený aj 
rozbor, ako deti reagovali. Program bol overený v praxi, 
po jeho absolvovaní sa žiakom správanie zlepšilo. 

1. stretnutie: 

Cieľ: Zoznámenie sa navzájom, oboznámenie sa s očakávaniami účast-
níkov, programom a cieľmi stretnutí. Defi novanie skupinových pravidiel.

REFLEXIE

Facilitátorky sa predstavili účastníkom a privítali ich.

ROZOHRIEVAČKA

Ťapkaná:

Jeden z účastníkov stojí v  strede kruhu a má za úlohu si sadnúť 
na uvoľnenú stoličku. Ten, vedľa koho sa uvoľní miesto po pravej 
ruke, musí rýchlo „ťapnúť“ na voľnú stoličku a zároveň s ťapnutím 
zakričať meno niekoho zo skupiny. Oslovený si príde čo najrýchlejšie 
sadnúť na voľnú stoličku a hra pokračuje. V prípade, ak ten, vedľa 
ktorého stolička sa uvoľnila, nestihol včas zareagovať a uvoľnenú 
stoličku obsadil hráč z  kruhu, do  stredu išiel hráč, ktorý nestihol 
ťapnúť na stoličku a zavolať po mene niekoho z kruhu.

HLAVNÁ AKTIVITA

Tvorba menoviek:

Aj napriek tomu, že sú deti z jednej školy, navzájom sa dobre nepo-
znali. Facilitátorka zadala úlohu, aby si každý vytvoril na zložený papier 
menovku, na ktorej bude aj nakreslené, čo rád robí, čo ho vystihuje. 

Očakávania: 

Deti si na obláčik z papiera napísali svoje očakávania zo stretnutí, 
ktoré sme si potom spoločne nalepili na baliaci papier. 

Rozbor: Účastníci boli zozačiatku neistí, nesústredení, no nakoniec 
pomenovali, že očakávajú zlepšenie komunikácie, sebaovládania, 
lepšie zvládanie stresu, že sa spriatelia a naučia sa nové hry. 

INTEGRÁCIA ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM



EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA 163

Pravidlá:

Deti boli náhodným spôsobom rozdelené do  troch skupín. V  sku-
pinách na  farebné papieriky mali napísať pravidlá, ktoré považujú 
za dôležité, aby sa pri stretnutiach cítili príjemne. Následne ich in-
terpretovali pred skupinou a nalepili na veľký baliaci papier. Účastní-
kom bolo vysvetlené, že pravidlá sa môžu dopĺňať aj počas nasledu-
júcich stretnutí, ak by sa im to zdalo dôležité. 

Rozbor: Určenie pravidiel je veľmi dôležité, aby skupina mohla efek-
tívne fungovať. Facilitátorka vysvetlila deťom, prečo sú pravidlá v živote 
dôležité. Bez pravidiel by nemohli ani po ceste jazdiť autá. Deti uviedli 
pravidlá: nebiť sa, neprezývať sa, byť milý, neprekrikovať sa, nechodiť 
neskoro, neurážať sa, počúvať učiteľa. Nakoľko sa deťom pravidlá tvo-
rili ťažko, facilitátorka im pomohla s  tvorbou ďalších pravidiel: dôvera 
v skupine, priateľskosť, aktívne počúvanie, STOP pravidlo – zvyšuje po-
cit bezpečia v skupine, trpezlivosť, hovorí ten, kto drží loptičku. 

UVOĽŇOVAČKA

Vymenia si miesta: 

V kruhu je o jednu stoličku menej. Jeden účastník je v strede a do-
končuje vetu: 

„Vymenia si miesta tí, ktorí...“ Na  ktorých to platí, tí si vymenia 
miesta. Každý sa snaží si sadnúť na voľnú stoličku, kto ostane, ide 
do stredu a pokračuje. 

Rozbor: Deti už potrebovali pohyb, nakoľko pri poruchách správa-
nia je dôležitý na „vybitie“ nadbytočnej energie. Museli sme dávať 
pozor, aby sa nikto nezranil, čo sa aj podarilo. Deti to veľmi bavilo, 
dozvedeli sa navzájom záujmy, vlastnosti atď.

OCENENIE, SPÄTNÁ VÄZBA

Dávam ti jednotku: 

V sedení v kruhu každý účastník ocenil suseda po  ľavej ruke jed-
notkou a povedal za čo. Muselo to byť niečo pozitívne, čo si na ňom 
všimol počas stretnutia. 

Rozbor: S vyjadrovaním sme deťom museli pomôcť, nakoľko pozi-
tívne oceňovanie im robí problém.

Zadanie domácej úlohy: Do ďalšieho stretnutia sa snažiť dodržia-
vať pravidlá aj mimo skupiny.
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2. stretnutie: 

Cieľ: Sebapoznávanie, vytváranie obrazu o  sebe, sebaprezentácia 
pred účastníkmi.

REFLEXIE

Deti refl ektovali, ako sa im cez týždeň darilo, či sa im darilo dodržiavať 
pravidlá. Niektorým sa podarilo dodržiavať pravidlá, niektorým úplne nie. 
Ešte raz sme si zopakovali, prečo je dodržiavanie pravidiel dôležité.

ROZOHRIEVAČKA

Pavúk a muchy:

Deti sedia v kruhu, jedno sedí uprostred. Každý ma pri sebe lístok 
s číslom napísanom na papieri, ktoré vie iba on sám. Účastník sedia-
ci uprostred vyvolá náhodné číslo, napr. 9. Dieťa s číslom 9 vyvolá 
ďalšie ľubovoľné čísla, napr. 5 a 7. Hráči s týmito číslami si musia 
vymeniť miesta. Ten, ktorý sedel uprostred, sa snaží zistiť, ktorí dvaja 
hráči si budú meniť miesta, a jeho cieľom je obsadiť miesto jedného 
z nich. Pretože nikto na začiatku nevie, kto má aké číslo, je nutné, 
aby hráči, ktorí si majú vymeniť miesto, sa dohodli neverbálne tak, 
aby to hráč uprostred nezbadal. Cieľom hráča v strede je dostať sa 
zo stredu na uvoľnenú stoličku a v prípade vyvolaných hráčov si vy-
meniť miesta tak, aby miesto neobsadil hráč v strede. 

HLAVNÁ AKTIVITA

Kruhový rozhovor: 

Deti sedia v kruhu. Facilitátorka im rozdá papier, na ktorom je text 
kruhového rozhovoru. Deti sa môžu opýtať na ktorúkoľvek otázku 
z papiera kohokoľvek z kruhu. Ten, ktorému bola otázka položená, 
sa pýta ďalšieho.

Kruhový rozhovor na papieri:

1. Úspech, ktorý som nedávno dosiahol.

2. Čo mám sám (sama) na sebe rád (rada).

3. O čom veľa premýšľam.

4. Čomu sa niekedy divím.

5. Zábavná vec, ktorá sa stala tento týždeň.

6. Čo robím, keď som smutný/-á.
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7. Čo robím, keď sa bojím.

8. Čo si želám lepšie vedieť.

9. Spôsob, ktorým získavam pozornosť druhých.

10. Čo sa mi na sebe veľmi páči.

11. Môj obľúbený fi lm, TV program, pieseň...

12. Čo som vždy chcel/-a robiť.

13. Kde by som chcel/-a žiť, keby som mohol/-la žiť inde.

14. Čo robím, keď sa hnevám.

15. Čo by som chcel/-a dosiahnuť v najbližších troch rokoch.

Rozbor: Deťom sa rozhovory páčili. Pýtali sa navzájom. Problém 
bol pri otázke: „Čo sa ti na sebe páči?“ Niektorí odpovedali, že nič. 
Facilitátorka pomohla deťom prísť na to, čo sa im na sebe páči tak, že 
sa pýtala ostatných, čo je na dieťati pekné. Veľká diskusia nastala pri 
téme „čo robíš, keď sa hneváš“. Facilitátorka vysvetľovala, že hnev je 
emócia, je v poriadku, keď ho cítime. Rovnako ho môžeme prejaviť, ale 
nie je jedno, ako ho prejavíme. Následne sme si rozobrali rôzne prejavy 
hnevu a pomenovali, ktoré sú v norme slušného správania. 

UVOĽŇOVAČKA

Dostihy:

Facilitátorka pozve zúčastnených na imaginárnu prechádzku, kde si 
všetci predstavujú, že sú dostihovými koníkmi a kráčajú na dostiho-
vú dráhu – pozvoľne búchajú v sede po svojich stehnách. Následne 
facilitátorka mení situácie a deti po nej opakujú:

• cval – rýchle búchanie do stehien,

• zákruta vpravo – náklon telom na pravú stranu,

• zákruta vľavo – náklon telom na ľavú stranu,

• beh cez suché lístie – trenie dlaňami o seba,

• prechod cez blato – tlieskanie,

• beh cez most – búchanie do hrudníka,

• prekážka – výskok,

• dvojitá prekážka – dvojitý výskok,

• beh popred tribúnu žien – výskot,
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• beh popred tribúnu mužov – hrubý výkrik,

• beh pred tribúnou detí – detský výkrik: „Aha, mami, koník!“

Keď sa kone približujú k cieľu, tempo sa zvyšuje.

Rozbor: Aktivita sa deťom páčila, „vybili“ zo seba napätie z pred-
chádzajúcej hlavnej aktivity.

OCENENIE, SPÄTNÁ VÄZBA

Volám k sebe: 

V kruhu je o jednu stoličku viacej. Dieťa, ktoré má po pravej ruke voľ-
nú stoličku, zavolá menom niektorého z účastníkov k sebe na voľnú 
stoličku a ocení ho za niečo, čo si na ňom všimol: „Volám si k sebe 
(Katku), lebo...“

Rozbor: Opäť sme pri oceňovaní deťom museli pomôcť, nakoľko im 
robilo problém. S pomocou to zvládli.

Zadanie domácej úlohy: Do budúceho stretnutia oceniť niektorého 
zo svojich kamarátov, doma rodičov a súrodencov.

3. stretnutie: 

Cieľ: Sebapoznávanie a poznávanie sa medzi účastníkmi navzájom, 
uvedomenie si hodnôt, svojej pozície v rodine, sebaotvorenie, empatia.

REFLEXIE

Deti refl ektovali, ako zvládli týždeň. Niektorým sa podarilo splniť do-
mácu úlohu a oceniť priateľov a blízkych. Chlapcom sa v domácej 
úlohe darilo horšie. 

ROZOHRIEVAČKA

Vietor fúka: 

V kruhu je o jednu stoličku menej. Jeden dobrovoľný účastník stojí 
v strede a dokončuje vetu: „Vietor fúka pre toho, kto...“ O kom z detí 
táto veta platí, ten vstane a vymení si miesto s niekým iným. Ten, 
kto sa nestihol posadiť, ide do stredu. Podmienkou je, že veta, ktorú 
účastník v strede povie, musí platiť aj o ňom. 

Rozbor: Pri tejto hre sa deti nevedomky začali otvárať, hra dostávala 
diagnostický rozmer. „Povrchné“ vety dostávali hlbší rozmer. Začali 
používať vety typu: kto už ušiel z domu, koho rodičia vyfackali...
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HLAVNÁ AKTIVITA

Mapa života: 

Každý účastník dostane výkres, ktorý si rozdelí čiarami na štyri časti. 
Do častí si vpíše heslá: moje detstvo, moja rodina, moja škola, moja 
budúcnosť. Následne do každého nakreslí, čo mu prišlo na myseľ 
v súvislosti s heslom v danom poli. Potom každý svoju kresbu pred-
staví pred skupinou. 

Rozbor: Pre všetkých to bola emocionálne silná aktivita. Každý sa 
zahĺbil do svojho života a rozmýšľal. Najväčší problém robila deťom 
časť moja rodina, ale nakoniec to zvládli. 

UVOĽŇOVAČKA

Sociometrické rady: 

Facilitátorka zadávala inštrukcie a deti sa mali podľa toho zoradiť.

• Zoraďte sa do radu bez slov podľa toho, v akom mesiaci ste sa 
narodili.

• Zoraďte sa do radu bez slov podľa abecedy, podľa mena.

• Zoraďte sa do radu bez slov podľa počtu gombíkov na oblečení.

• Zoraďte sa do radu bez slov podľa dĺžky vlasov.

• Zoraďte sa do radu bez slov podľa čísla domu.

OCENENIE, SPÄTNÁ VÄZBA

Harmonika: 

Každý účastník dostane papier formátu A4, kde do hornej časti na-
píše svoje meno a posunie ho susedovi vedľa po pravej ruke. Ten 
pod napísané meno napíše prianie alebo odkaz účastníkovi, ktorému 
papier patrí, a napísanú časť preloží tak, aby ju nebolo vidno, spô-
sobom, ako keď skladáme z papiera harmoniku – ostane vidieť iba 
napísané meno. Papiere postupujú do kruhu, až kým sa nedostanú 
k pôvodnému majiteľovi. 

Rozbor: Každý si prečítal svoj papier. Na  tvárach detí bolo vidieť 
rôzne emócie, deti zvládli aktivitu na výbornú, nakoľko sa im podarilo 
písať len pozitívne odkazy, načo neboli vopred upozornení. 

Zadanie domácej úlohy: Do  budúceho stretnutia pomôcť doma 
s niečím rodičom.

INTEGRÁCIA ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM



EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

168 ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA

4. stretnutie:

Cieľ: Schopnosť vyjadriť svoje emócie, vyjadriť pocity, myšlienky, 
uvedomovanie vlastného prežívania.

REFLEXIE

Deti refl ektujú svoje zážitky z minulého týždňa prostredníctvom hry. 
Rozdelia sa do trojíc a vzájomne sa rozprávajú, čo prežili, aké majú 
zážitky. Nakoniec pred skupinou hovoria, o čom sa rozprávali. 

ROZOHRIEVAČKA

ZOO:

Účastníci stoja v kruhu, jeden je v  strede a určuje ostatným, aké 
zviera zo ZOO budú napodobňovať. Zvieratko prvý napodobňuje ten, 
na koho stredný ukázal prstom, spolu s ním ho musia napodobňovať 
aj kamaráti po pravej a po ľavej ruke. Takže zvieratko hrá vždy trojica 
z kruhu. Kto sa pomýli, ide do stredu. 

Zvieratá:

• Slon: stredný robí rukami chobot, obaja boční mu robia uši.

• Kačka: všetci traja urobia drep.

• Bocian: stredný robí rukami zobák, obaja boční sa postavia 
na jednu nohu.

• Opica: stredný napodobňuje lúpanie banána: obaja boční ho 
„akože škrabkajú“ po hlave.

• Žirafa: stredný sa v stoji rozhliada dookola, obaja boční urobia drep.

HLAVNÁ AKTIVITA

Slová, ktoré ma tešia a ktoré zraňujú:

Každý účastník si na  jednu stranu výkresu nakreslí usmiatu tvár 
a na opačnú stranu zamračenú tvár. Na stranu s usmiatou tvárou 
napíše slová, ktoré rád počúva, ktoré ho tešia, pri ktorých má dobrú 
náladu, ktoré sa mu páčia. Na stranu so zamračenou tvárou napíše 
slová, ktoré ho zraňujú, ktoré sa mu nepáčia, ktoré nerád počúva, 
z ktorých je smutný, ktoré nemá rád, keď mu ich niekto hovorí. Ná-
sledne to prezentuje pred skupinou.

Rozbor: Deti dokázali pomenovať slová, ktoré ich tešia a ktoré nie. Pome-
novali slová zo školského prostredia, z rodiny a taktiež medzi priateľmi. 
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UVOĽŇOVAČKA

Relaxačné cvičenie:

Cvičenie pomáha uvoľniť myslenie a odstrániť napätie. Deti si poho-
dlne sadnú, dýchajú pokojne, pravidelne a zhlboka, po celý čas majú 
zatvorené oči. Pozorne počúvajú slová, ktoré hovorí facilitátorka:

• Zhlboka sa nadýchni a pri výdychu si predstav červenú farbu 
a veľkú číslicu 7, uvoľni pri tom pokožku na hlave, čelo, obočie, 
celú hlavu, uvoľni uši a bradu, drobné svaly okolo očí, cítiš uvoľ-
nenie a ľahkosť v celej hlave.

• Pomaly sa nadýchni a pri výdychu si predstav oranžovú farbu 
a číslicu 6, uvoľni plecia, ramená, potom srdce a pľúca, pozoruj 
uvoľnenie v hornej časti tela.

• Pomaly sa nadýchni a pri výdychu si predstav žltú farbu a číslicu 
5, uvoľni brucho a nohy až po chodidlá, pozoruj, ako sa brucho 
a svaly zbavujú napätia, všímaj si, že celé telo je uvoľnené, ľahké.

• Pomaly sa nadýchni a  pri výdychu si predstav zelenú farbu 
a číslicu 4, predstav si, ako tvoje myšlienky plávajú okolo teba 
ako obláčiky a odchádzajú do neznáma.

• Pomaly sa nadýchni a  pri výdychu si predstav modrú farbu 
a číslicu 3, máš pocit pokoja a príjemnej spokojnosti.

• Pomaly sa nadýchni a pri výdychu si predstav bledofi alovú far-
bu a číslicu 2, počúvaj vo svojom vnútri príjemné ticho.

• Pomaly sa nadýchni a  pri výdychu si predstav sýtu tmavo-
fi alovú farbu ako lupienky sirôtok a číslicu 1, počítaj do  troch 
a predstav si krajinu, ktorá sa ti najviac páči, rozhliadni sa v tejto 
krajine okolo seba, prejdi bosými nohami po tráve alebo piesku, 
dotkni sa okolitých stromov, vychutnaj voňavý vzduch a  jemný 
vánok.

• Pomaly v duchu počítaj od 1 po 7. Pri 7 otvor oči.

• Pozoruj pocit spokojnosti a voľnosti.

Rozbor: V  diskusii deti porozprávali, aké mali pocity pri cvičení. 
Všetci takúto formu relaxácie robili prvýkrát, takže mali problém so 
sústredením, nedokázali sa úplne uvoľniť.
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OCENENIE, SPÄTNÁ VÄZBA

Každý účastník si na papier obkreslí svoju ruku a napíše svoje meno. 
Potom papier posúvame v smere hodinových ručičiek, každý napíše 
pozitívny odkaz pre kamaráta, ktorého meno je na  ruke napísané. 
Takto sa papiere posúvajú, až kým sa nedostanú k svojim majiteľom. 

Rozbor: Kto chcel, mal možnosť prečítať jeden odkaz. Zapojili sa 
všetci. Deti sa už naučili prijímať pozitívne hodnotenie, čo im na za-
čiatku programu robilo problém. 

Zadanie domácej úlohy: Uskutočniť do budúceho stretnutia relaxá-
ciu, ktorú dostali nahratú na CD. 

5. stretnutie:

Cieľ: Uvedomenie si hodnotového rebríčka, schopnosť orientácie vo 
vlastných duševných procesoch, v osobných preferenciách.

REFLEXIE

Každý účastník v kruhu uvedie aspoň jednu skutočnosť za posled-
ný týždeň, čo sa mu podarilo, za čo je na seba hrdý. Refl ektovanie 
domácej úlohy. Všetci účastníci uskutočnili relaxáciu, niektorým sa 
v nej ešte nedarilo. Ale pozitívne bolo, že ju všetci doma vykonali.

ROZOHRIEVAČKA

Príslovia:

Facilitátorka vyberie jedného dobrovoľníka a pošle ho von z miest-
nosti. Ostatní účastníci sa zatiaľ dohodnú na  niektorom známom 
prísloví (napr. „Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.“) a roz-
delia si úlohy na hranie. Keď sa vybrané dieťa vráti do miestnosti, 
ich úlohou je na znamenie naraz zahrať príslovie. Vybrané dieťa má 
za úlohu určiť, o aké príslovie ide. Keď sa mu to nepodarí na prvý-
krát, postup sa zopakuje.

Rozbor: Účastníci sa dobre bavili, brali to ako hru. Neverbálne pri hre 
spolu komunikovali. 
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HLAVNÁ AKTIVITA

Moje súkromné nebo:

Deťom sú rozdané výkresy a vystrihnuté obláčiky z  farebného pa-
piera. Každé dieťa si má na svojom výkrese vytvoriť svoje súkrom-
né nebo, na ktoré si môže zobrať, koho chce. Do obláčikov vpisuje 
mená osôb, ktoré si chce zobrať do svojho neba, a lepí to na papier. 
Výkres deti dokreslia, ako chcú. Potom nasleduje rozhovor v skupi-
ne, prečo si vybrali práve tieto osoby.

Rozbor: Aktivita bola pre deti náročná, nakoľko išlo o ľudské bytosti 
a nie materiálne veci. Avšak emocionálne to deti posunulo vyššie. 
S pomocou facilitátorov aktivitu zvládli. 

UVOĽŇOVAČKA

Hľadanie spoločného:

Účastníci sa rozptýlia po miestnosti. Jeden si zavolá k sebe nieko-
ho, kto sa mu v niečom podobá, napríklad XYZ, ktorému sa chcelo 
pri predchádzajúcej aktivite smiať, ten druhý sa ho chytí a opäť si 
niekoho zavolá k sebe na základe nejakej podobnosti (napr. si zavo-
lal účastníka ZXY, ktorému nerobilo problém pochváliť sa, účastníka 
ktorému sa dobre počúvalo, keď druhý rozprával, účastníka, čo rád 
športuje...). Aktivita pokračuje až dovtedy, kým nie sú prepojení všet-
ci účastníci. 

Rozbor: Deti sa už spoznali v prechádzajúcich stretnutiach, takže túto 
aktivitu zvládli ľahko. Podarilo sa im prepojiť všetkých účastníkov.

OCENENIE, SPÄTNÁ VÄZBA

Jeden z účastníkov (prvý je dobrovoľník) sa postaví na stoličku a ka-
marát, ktorý sedí po  jeho pravej ruke, ho vychváli pred ostatnými, 
robí mu „reklamu“, hovorí o jeho pozitívach v čo najväčších superla-
tívoch. Následne to pokračuje do kruhu. 

Rozbor: Deti čoraz lepšie dokážu prijímať pozitívne hodnotenie, na-
koľko naň neboli zvyknuté. Bolo pre nich ľahšie niekoho pozitívne 
hodnotiť, ako pozitívne hodnotenie prijímať, avšak urobili už veľký 
pokrok a dokázali sa s hodnotením stotožniť.

Zadanie domácej úlohy: Do budúceho stretnutia osobám, ktoré si 
napísali v „súkromnom nebi“, povedať pozitívne hodnotenie, niečo 
pekné, potešiť ich.
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6. stretnutie:

Cieľ: Identifi kácia pozitívnych vlastností osobnosti, eliminácia nega-
tívnych prvkov v správaní, schopnosť spolupráce.

REFLEXIE

Deti dostanú hárok papiera, na ktorom je napísané v slniečku:

o ti urobil ti podaril

a o pekné si po ul

o pekné si vide

Do  každej časti slniečka k  vete dopisujú odpovede. Potom každý 
prezentuje svoje odpovede pred skupinou. 

Všetky deti splnia aspoň sčasti domácu úlohu. Ocenia minimálne 
jednu osobu zo „súkromného neba“.

ROZOHRIEVAČKA

Molekuly:

Všetky deti sa voľne pohybujú po miestnosti, facilitátorka hovorí čís-
la, podľa ktorých sa spájali molekuly – deti. Napríklad povedala č. 4, 
musia vzniknúť štvorice. Kto je mimo štvorice, vypadáva z hry. Hrá 
sa dovtedy, pokiaľ nezostanú len dvaja hráči. 

HLAVNÁ AKTIVITA

Priateľstvo:

Účastníkom nalepíme na  čelo nálepky s písmenami A, B a C tak, 
aby nevideli, aké majú písmeno. Ich úlohou je zoradiť sa do  troch 
skupiniek podľa písmen na čele. Nájsť sa musia bez slov a bez aké-
hokoľvek konkrétneho poukázania na písmeno. V skupinách, ktoré 
vznikli, majú za úlohu pripraviť veselý recept na dobrého priateľa. 
Spolu premýšľajú, čo všetko je potrebné, aby bol niekto dobrý pria-
teľ. Aké vlastnosti by mal mať atď. Nakoniec svoje myšlienky pre-
nesú na papier, kde vytvoria plagát „DOBRÝ PRIATEĽ“. Môžu tam 
maľovať, popisovať, vymýšľať slogany. Keď to majú hotové, každá 
skupina predstaví svojho dobrého priateľa. 
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Rozbor: Facilitátorky dbali na to, aby deti pomenúvali hlavne vnútorné vlast-
nosti. V diskusii sa deti vyjadrovali, prečo by mal mať dobrý priateľ vlastnosti, 
ktoré uviedli (veselý, milý, empatický, tvorivý, sebakritický, atraktívny, ochotný 
pomáhať, dokáže udržať tajomstvo, učenlivý, má dobré srdce, chápajúci).

UVOĽŇOVAČKA

Prales:

Účastníci sa postavia do kruhu bokom tak, aby mali pred sebou chr-
bát svojho suseda. Facilitátorka začne hru motivačným rozhovorom 
o pralese, v ktorom keď je ticho a dávame pozor, môžeme počuť rôzne 
príjemné a zaujímavé zvuky – dážď, šumenie lístia, dupotanie zvierat, 
praskanie konárov..., takže všetci musia byť potichučky a zamerať sa 
iba na orientáciu sluchom. Facilitátorka „zašle“ určitý zvuk smerom 
k pred ňou chrbtom stojacemu účastníkovi, ktorý pohyb so zvukom 
zopakuje. Takto sa zvuk šíri ako lavína od jedného účastníka k druhé-
mu a naberá na intenzite a sile pribúdajúcim počtom účastníkov. Keď 
sa zvuk vráti k facilitátorke, tá ho zmení a pokračuje sa ďalej. 

Zvuky: každý zvuk môže mať slabšiu až silnejšiu intenzitu:

• dážď – tlieskanie, 

• šumenie lístia – trenie dlaní o seba,

• praskanie konárov – lúskanie prstami,

• dupotanie zvierat – dupotanie nohami, poskakovanie na oboch nohách.

Rozbor: Aktivity s pohybom majú deti s poruchami správania veľmi 
rady. Deti boli namotivované k spolupráci, udržiavali pozornosť, aby 
zachytili zmenu zvuku. 

OCENENIE, SPÄTNÁ VÄZBA

Deťom facilitátorka prilepí na chrbát papier A4, následne sa voľne 
pohybujú po miestnosti a  jedno druhému píšu ocenenie a priania. 
Potom si sadnú opäť do kruhu a každý si prečíta svoj papier. 

Rozbor: Facilitátorka deťom pomáhala tým, že im hovorila, aby si 
spomenuli, čo daný kamarát zo skupiny hovoril počas predošlých 
stretnutí, aké má záujmy, záľuby, čo mu chcel pekné povedať, za čo 
by ho chcel oceniť, čo si myslí, že by si rád o sebe prečítal. Dobrovoľ-
níci pred skupinou prečítali niečo pekné, čo im iní napísali alebo čo 
ich prekvapilo. Ocenenia išli deťom čoraz lepšie, keď to porovnáme 
s prvým stretnutím, posunuli sa o veľký kus vpred. 

Zadanie domácej úlohy: Pomôcť svojmu priateľovi. 
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7. stretnutie:

Cieľ: Rozvoj komunikačných zručností, budovanie interpersonálnych 
vzťahov, vnímanie verbality a neverbality v komunikácii človeka.

REFLEXIE

Účastníci refl ektovali, ako sa im darilo počas týždňa. Domácu úlo-
hu splnili všetci. V kruhu (začal dobrovoľník) každý dokončil vetu: 
„Dnešný deň je..., lebo...“

ROZOHRIEVAČKA

Kompót:

Deti sú rozdelené na rôzne druhy ovocia. V kruhu je o jednu stoličku 
menej. Dobrovoľný účastník v strede povie jeden druh ovocia (napr. 
banán) a všetky banány si musia vymeniť miesta. Keď povie „kom-
pót“ vymenia si miesta všetci. 

HLAVNÁ AKTIVITA

Divadlo:

Skupina je rozdelená do  trojíc. Každá skupina si vyžrebuje na  líst-
ku napísanú situáciu, ktorú sa následne jej členovia pokúsia zahrať 
v modelovej hre. V situácii však môžu verbálne použiť iba jedno slo-
vo, ostatné musia všetko zahrať neverbálne. Hraná situácia musí 
obsahovať aj riešenie. Následne scénky každá skupina zahrá pred 
ostatnými a oni hádajú, aká to mohla byť situácia. 

Námety na kartičkách:

• Sťažnosť učiteľa rodičovi na neposlušného žiaka.

• Sťažnosť učiteľa riaditeľovi na nezvládnuteľnú triedu.

• Požiadanie rodičov o zvýšenie vreckového.

• Oznámenie rodičom, že ich syn prepadá z matematiky.

Rozbor: Deti sa pri tvorbe scénok bavili, nie všetkým sa podarilo 
nájsť vhodné riešenia, avšak s  pomocou facilitátoriek to zvládli. 
V diskusii sa facilitátorka pýtala účastníkov, čo im pomohlo uhádnuť, 
akú situáciu skupina hrala, čo si všimli pri hraní rolí, čo bolo podľa 
nich dôležité – či verbálny alebo neverbálny prejav, ako je to v reál-
nom živote – prevažuje verbalita či neverbalita. Niektorí povedali, že 
prevažuje verbalita. Niektorí si mysleli, že je to vyrovnané, nakoľko 
verbálny prejav vždy sprevádza neverbálny. 
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UVOĽŇOVAČKA

Osoba, zviera, vec:

Deti sú rozdelené do troch skupín. Každé dostane papier a fi xku. Má 
v čo najkratšom čase (max. 3 min.) nakresliť akúkoľvek osobu, zvie-
ra alebo vec (nie je dôležitá ich výtvarná podoba). Potom sa účastníci 
v každej skupine postavia do náhodného radu a každý svoj papier 
položí pred seba na  zem. Každá skupina potom vytvára na  dané 
kresby čo najveselší príbeh, pričom nesmie meniť poradie kresieb 
položených na zemi. Potom si skupina zvolí hovorcu a ten povie prí-
beh ostatným. 

Rozbor: Účastníci vytvorili veľmi pekné príbehy, pustili von svoju 
fantáziu. Bolo vidieť, že ako skupina sa „zblížili“ a nebáli sa už vy-
jadrovať svoje názory, pocity... 

OCENENIE, SPÄTNÁ VÄZBA

Facilitátorka postaví na zem vopred vytvorený veľký kruh z dvoch 
zlepených baliacich papierov. Účastníci sa postavia okolo kruhu 
a každý fi xkou napíše svoje meno. Potom sa posúvajú vždy smerom 
doprava o jedno miesto a k menu, pri ktorom sa zastavili, pripíšu po-
zitívny odkaz. Takto postupujú až dovtedy, kým sa nedostanú k svoj-
mu menu, kde si prečítajú svoje odkazy. 

Rozbor: Na tomto stretnutí je už vidieť, že deti už rady prijímajú po-
zitívne ocenenia, nakoľko to prejavujú svojou neverbalitou. 

Zadanie domácej úlohy: Všímať si okolo seba neverbálne prejavy 
ľudí.

8. stretnutie:

Cieľ: Rozvíjanie interpersonálnych vzťahov, spolupráca, spolupatrič-
nosť, porozumenie a zaobchádzanie s konfl iktom.

REFLEXIE

Každý účastník zreferuje, aké neverbálne prejavy si všimol vo 
svojom okolí. Popíše, čo vyjadrujú (radosť, smútok, hnev, prekva-
penie...). Následne je každému rozdaný papier A4, ktorý si rozdelí 
na dve polovice. Na jednu má napísať plusy predchádzajúceho týž-
dňa, na druhú mínusy. 
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Rozbor: Každý účastník mal plusy – že ho v  škole začali chváliť 
za správanie, čo nás príjemne potešilo. 

ROZOHRIEVAČKA

Zberači:

Facilitátorka rozmiestni po miestnosti na rôzne miesta fi xky. Náhod-
ne vybrané trojice sa chytia za ruky (počas celej aktivity sa nesmú 
pustiť), na signál facilitátorky musia pozbierať čo najrýchlejšie roz-
miestnené fi xky. Vyhrá trojica, ktorá ich nazbiera najviac. Účastníci 
potom pred skupinou prezentujú svoje pocity pri hre. 

HLAVNÁ AKTIVITA

Smetisko:

Každému účastníkovi rozdá facilitátorka 5 menších lístočkov. V  čo 
najkratšom čase musí napísať na každý lístok jedno slovo (voľné 
asociácie), ktoré mu zíde na um pri slove „konfl ikt“. Napísané lístky 
si každý poskladá tak, aby nebolo vidieť, čo je na nich napísané, 
a zahodí ich na pomyslené „smetisko“ – na zem do stredu kruhu. 
Následne facilitátorka rozdelí deti do menších skupín. Každý člen 
menšej skupiny pristúpi ku „smetisku“ a náhodne si vyžrebuje zno-
vu 5 lístkov. Každá skupinka dostane veľký baliaci papier, ktorý si 
rozdelí na tri časti nasledovne:

1. stupňovanie konfl iktu,

2. zmierňovanie konfl iktu,

3. neutrálne.

Vyžrebované lístočky s  asociáciami na  konfl ikt skupinka roztrie-
di podľa toho, či na  lístku napísaná skutočnosť konfl ikt stupňuje, 
zmierňuje alebo je pre konfl ikt neutrálna. Roztriedené asociácie sku-
pinka nalepí na baliaci papier do príslušnej kolónky. Potom každá 
skupinka prezentuje svoju prácu pred ostatnými.

Rozbor: Účastníci sa s  konfl iktmi stretávali často, s  asociáciami 
na konfl ikt nemali problém. Avšak pri ich roztrieďovaní mali v sku-
pinkách dlhšie diskusie, nakoľko nevedeli, kam ich zatriediť. V dis-
kusii si ujasnili, ako konfl ikty riešiť tak, aby nemali stúpajúcu ten-
denciu. 
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UVOĽŇOVAČKA

Gordický uzol:

Účastníci sa v kruhu postavia tesne blízko seba. Následne sú vyzvaní 
facilitátorkou, aby si zatvorili oči a pokúsili sa každou rukou chytiť 
inú ruku. Keď už každý niekoho drží, otvoria oči a pokúsia sa uzol, 
ktorý utvorili, nejakým spôsobom rozmotať bez pustenia rúk. 

Rozbor: Uzol sa nepodarilo rozmotať, nakoľko vznikli nezhody medzi 
dvoma účastníkmi, ktorí sa nevedeli rozmotať. Opäť sme sa vrátili ku 
komunikácii a riešeniu konfl iktov, všetko sa napokon vyriešilo.

OCENENIE, SPÄTNÁ VÄZBA

Facilitátorka podá dobrovoľníkovi klbko vlny. Všetci sedia v kruhu, 
dobrovoľník hodí klbko inému a  zároveň ho ocení za niečo, čo si 
na ňom všimol, čo sa mu páči, v čom je ten druhý dobrý. Deti si môžu 
vybrať len toho, kto ešte nebol ocenený. Ten, kto hádzal klbko, si 
uchytí špagát otočením okolo prsta, až potom hodí klbko ďalšiemu. 
Takto sa vytvorí pavučinová sieť. Keď je vytvorená medzi všetkými 
účastníkmi, klbko vracajú späť a pavučina sa rozmotávala. Účastník, 
ktorý vracia klbko, sa poďakuje za ocenenie. 

Rozbor: Pavučinu všetci zvládli, podarilo sa ju rozmotať.

Zadanie domácej úlohy: Snažiť sa prípadné konfl ikty riešiť kom-
promisom. 

9. stretnutie:

Cieľ: Prijatie pozitívnej spätnej väzby, uvedomenie si potreby kvalit-
ných medziľudských vzťahov, pocit spolupatričnosti.

REFLEXIE

Deti popisujú, či zažili nejakú konfl iktnú situáciu a ako sa im ju po-
darilo vyriešiť. 

Po  refl exiách si účastníci hádžu medzi sebou loptičku, ten, kto ju 
má v ruke, povie ostatným, čo sa mu za posledný týždeň podarilo, 
z čoho má radosť. 
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ROZOHRIEVAČKA

Energizujúca guľa:

Všetci účastníci sa postavia do kruhu a podávajú si pomyselnú „energizu-
júcu guľu“, ktorú facilitátorka na začiatku aktivity imaginárne zapla a upo-
zornila všetkých, že táto guľa má schopnosť dobiť každému potrebnú 
chýbajúcu energiu. Účastníci si guľu opatrne podávajú postupne do kruhu 
medzi sebou, guľa sa plná energie trasie a každý si ju položí na tú časť 
tela, kde momentálne potrebuje dobiť energiu (na koleno, hlavu, ruku...).

HLAVNÁ AKTIVITA

Vysvedčenie pre kamaráta:

Každý účastník dostane papier A4, fi xky, pastelky. Z mien účastníkov 
v škatuli si vyžrebuje jedno meno účastníka, pre ktorého tvorí vysvedče-
nie. Na vysvedčenie musí dať pozitívne hodnotenie za celú dobu nášho 
stretávania celej skupiny. Je na každom účastníkovi, akú formu si vyberie. 
Navzájom si medzi sebou nesmú priznať, komu píšu vysvedčenie. 

Rozbor: Pri tvorbe viet pomáhali deťom facilitátorky, nakoľko niektorí mali 
problém s formuláciou. Nakoniec sa všetkým podarilo vytvoriť vysvedčenie. 

UVOĽŇOVAČKA

Sochy:

Členovia skupiny vytvoria trojice. Jeden sa uvoľní a zatvorí oči, druhí 
dvaja ho formujú do  sochy. Počas diania nie je dovolené hovoriť. 
Účastníci si roly medzi sebou menia. Následne prebieha diskusia 
o pocitoch pri hre. Každý vyjadrí, akú sochu zobrazuje, aké má poci-
ty, keď ho formujú alebo keď formuje.

OCENENIE, SPÄTNÁ VÄZBA

Ocenenie sa uskutočňuje prostredníctvom vysvedčení, ktoré si účastníci 
vytvorili počas hlavnej aktivity. Facilitátorka vytvorí motiváciou priaznivú 
slávnostnú atmosféru. Prvý dobrovoľník prečíta vysvedčenie a odovzdá 
ho, následne ten, čo dostal vysvedčenie, číta svoje vysvedčenie ďalšie-
mu, a tak to pokračuje, až kým sa všetci nevystriedajú. 

Rozbor: U detí to bolo prvé pozitívne vysvedčenie, ktoré dostali. Nie-
ktorým sa pri čítaní nedarilo pozerať priamo na oceneného, ale pri 
podaní ruky to napravili. 

Zadanie domácej úlohy: Každý si na  budúce stretnutie prinesie 
darček, ktorý bude mať hodnotu 2 €. Darček musí byť pekne zaba-
lený, v nepriehľadnom obale. 
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10. stretnutie:

Cieľ: Uzatváranie skupiny, schopnosť obdarovať, prijatie ocenenia, 
zhodnotenie stretnutí.

REFLEXIE

Každý účastník dostane kancelársky papier, na ktorý nakreslí veľké 
hodiny (ciferník). Potom sa voľne pohybuje po miestnosti a na každú 
hodinu si dohodne a zapíše „rande“ s niektorým účastníkom. Potom 
facilitátorka zverejní na veľkom papieri štyri časy spolu s otázkami, 
na ktoré si v tom čase zapísaní účastníci navzájom odpovedajú. Deti 
sa stretávajú na „rande“ podľa zapísaného zoznamu a odpovedajú 
si navzájom na otázky, ktoré platia v danom čase.

Otázky:

• Rande o 2.00 hod. – Čo sa ti najviac páčilo na našich stretnutiach?

• Rande o 4.00 hod. – Čo ti bude chýbať po skončení našich stretnutí?

• Rande o 6.00 – Čo by si zmenil, keby si sa v budúcnosti mal 
zúčastniť na podobnom skupinovom programe?

• Rande o 10.00 – Čo by si chcel odkázať ostatným účastníkom 
a facilitátorkám?

ROZOHRIEVAČKA

Skupina si sama vybrala rozohrievačku „ťapkaná“, ktorú už spolu hrali.

HLAVNÁ AKTIVITA

Darčeková slávnosť:

Účastníci odovzdajú svoj darček tak, aby ho nikto nevidel, do pripra-
veného prikrytého koša. Kôš sa umiestni do stredu kruhu, okolo sa 
poukladajú sviečky, aby aktivita mala príjemnú atmosféru. Počas ce-
lej aktivity hrá relaxačná hudba, keď facilitátorka hudbu stíši na mi-
nimum, ktorýkoľvek z účastníkov povie príbeh zo života, na ktorý si 
spomenie, a potom si vytiahne darček z koša. 

UVOĽŇOVAČKA

Funkciu uvoľňovačky splnilo rozbaľovanie darčekov a voľný rozhovor 
medzi účastníkmi.

OCENENIE, SPÄTNÁ VÄZBA 

Vyberie sa dobrovoľník, ktorý ako prvý dokončí vetu: „Skôr než odí-
dem týmito dverami, chcem vám povedať, že...“
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4.3.5 Špecifi ká práce so žiakmi s poruchami 
správania

Ak sa žiakove poruchy správania premietajú do vzdeláva-
cieho procesu tak, že mu je potrebné vytvoriť špeciálne 
podmienky na vzdelávanie, tak má žiak špeciálne výchov-
no-vzdelávacie potreby. Následne ho škola začlení ako 
žiaka so ŠVVP na základe potvrdenia od CPPaP a musí 
mať vypracovaný individuálny vzdelávací program. Môže 
mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celé-
ho vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného ob-
dobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov odborného 
vyšetrenia školského zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie.

Žiak s poruchami správania musí mať zabezpečené od-
borné, personálne, materiálne, priestorové a organizačné 
podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcich jeho indi-
viduálnym potrebám.

Riaditeľ školy je povinný zabezpečiť systematickú spolu-
prácu školy so školským zariadením výchovného poraden-
stva a prevencie a ak je potrebné, môže spolupracovať aj 
s niektorým diagnostickým alebo reedukačným centrom.

Osobitosti vo výchovno-vzdelávacom procese:

Učiteľ: − stanovuje jasné „hranice“ správania,
− prispôsobuje ciele vzdelávania v  jednotlivých 

vzdelávacích oblastiach a  kompetencie k  in-
dividuálnym osobitostiam žiakov s poruchami 
správania,

− akceptuje žiakovo zdravotné znevýhodnenie,
− je trpezlivý.

Špecifi ká 
vo vyučovaní:

− spolupráca na vyučovaní so špeciálnym peda-
gógom alebo liečebným pedagógom (možnosť 
práce individuálne alebo v  skupinkách s cie-
ľom systematickej, intenzívnej korekcie, tera-
pie alebo reedukácie),
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− je možné, aby si učiteľ vo vyučovaní žiakov 
s poruchami správania stanovil dĺžku a štruk-
túru vyučovacej hodiny fl exibilne, zohľadňujúc 
psychický stav, správanie a  potreby žiakov, 
ktoré sú dôsledkom ich stanovenej diagnózy,

− je možné vo svojich školských vzdelávacích 
programoch zvýšiť počet voliteľných hodín 
o 1 až 3 hodiny týždenne,

− ak sa predpokladá, že žiak bude pokračovať vo 
vzdelávaní na strednej odbornej škole, odporúča 
sa na 2. stupni základnej školy vyučovať vo všet-
kých ročníkoch predmety zo vzdelávacej oblasti 
človek a svet práce (svet práce, technika),

− úprava učebných osnov je možná len v základnej 
škole, v prípade integrovaného vzdelávania žiaka 
s poruchami správania na strednej škole nie je 
možná redukcia a znižovanie náročnosti vzdelá-
vania z hľadiska učebného obsahu jednotlivých 
vzdelávacích predmetov; úprava učebných osnov 
sa akceptuje len v prípade napr. pridruženej poru-
chy aktivity a pozornosti v nevyhnutnom rozsahu 
a potrebnej kvalite a po konzultácii so školským 
zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

4.4 Žiak so zrakovým postihnutím

Za žiaka so zrakovým postihnutím považujeme jednotliv-
ca, ktorý má znížený alebo znemožnený príjem zrakových 
informácií a aj pri optimálnej optickej korekcii má problémy 
rozvinúť svoje kľúčové kompetencie v štandardných pod-
mienkach školy alebo školského zariadenia na požadova-
nej úrovni (§ 2 písm. i, j, k, l zákona č. 245/2008 Z. z.).

4.4.1 Základné pojmy zrakového postihnutia

Druhy zrakového postihnutia:

• nevidiaci (deti s úplnou stratou zraku): 
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− majú defekt oboch očí, pri ktorom nevznikajú zra-
kové pocity, nevidiace a prakticky slepé deti sú tie, 
ktoré pri priestorovej orientácii vo výchovno-vzde-
lávacom procese nemôžu používať zrak ako vedúci 
analyzátor,

• čiastočne vidiaci (ťažká slabozrakosť, praktická slepota):

− deti so zvyškami zraku, pri niektorých činnostiach 
môžu využívať zvyšky zraku, ale ani tu nemá zrakový 
analyzátor vedúce postavenie vo výchovno-vzdelá-
vacom procese,

• slabozrakí: 

− ťažká forma: 8 a viac dioptrií,

− stredná forma: 5 – 8 dioptrií,

− ľahká forma: 3 – 5 dioptrií,

− slabozrakí majú zníženú schopnosť zrakového vní-
mania, ale napriek tomu je zrakový analyzátor vedú-
cim vo výchovno-vzdelávacom procese.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča nasle-
dovnú kategorizáciu zrakového postihnutia:

Kategória Stupeň 
poruchy

Ostrosť zraku

Normálny 
zrak

• žiadna

• ľahká

− 5/7, 6/7, 20/25 alebo lepšia

− menej než 5/7, 6/7, 20/25

Slabý zrak • stredná

• silná

− menej než 5/15, 6/18, 6/20, 20/80

− menej než 5/40, 6/48, 20/160

Slepota • hlboká

• takmer 
úplná

• úplná

− menej než 5/100, 3/60, 20/400

− menej než 5/300, 1/60, 3/200

− žiadne vnemy svetla
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Najčastejšie vyskytujúcou sa poruchou zraku v  našich 
školách je tupozrakosť a strabizmus. V tejto skupine detí 
je vedúcim analyzátorom zrak.

• Tupozrakosť (amblyopia):

− znížená zraková ostrosť až neúmerne znížená, zvy-
čajne postihuje jedno oko,

− dieťa postihnutým okom vidí obraz nejasne alebo 
nevidí vôbec.

• Strabizmus (škuľavosť):

− porucha rovnobežného postavenia očí,

− človek akoby videl dva obrázky cez seba,

− náprava – operatívna, prekrytím zdravého a použí-
vaním poškodeného oka.

Zrakové chyby:

• krátkozrakosť (myopia):

− zorné osi sa lámu pred sietnicou, 

• ďalekozrakosť (hypermetropia): 

− zorné osi sa lámu za sietnicou,

• astigmatizmus:

− porucha lomivosti očného prostredia, ktorá je spô-
sobená nepravidelným zakrivením rohovky alebo 
šošovky.

4.4.2 Úprava textov, ilustrácií a zošitov

Aby začlenený slabozraký alebo čiastočne vidiaci žiak 
v bežnej škole dosiahol maximálny úspech k svojim schop-
nostiam a zručnostiam, je potrebné, aby mu boli pri práci 
nápomocné upravené texty, ilustrácie aj zošity. Pri týchto 
úpravách je potrebné sa riadiť odporúčaniami centier špe-
ciálnopedagogického poradenstva. 
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Nedostatočné zvládnutie techniky čítania sa v praxi premieta 
do ďalších oblastí školskej práce žiakov so zrakovým postih-
nutím a ovplyvňuje ich školskú úspešnosť. Žiak len zriedkavo 
číta s porozumením, nakoľko musí vynaložiť pomerne veľ-
ké úsilie pri zvládaní „technickej stránky“ čítania. Zrakovo 
postihnutý žiak nečíta na požadovanej úrovni, pretože text 
dobre nevidí. V akom časovom horizonte dosiahnu žiaci po-
žadované kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele čítania a či 
ich vôbec dosiahnu, je vysoko individuálne. Avšak v škole im 
môžeme pomôcť práve správnou úpravou čítaného textu. 

Možné príčiny ťažkostí zrakovo postihnutého žiaka v čítaní:

− písmo v texte je príliš malé – nedokáže rozoznať tvar písmen,

− písmeno v texte je príliš veľké – má problémy v syntéze, 
neobsiahne zrakom potrebný počet písmen,

− vzdialenosť medzi písmenami je príliš malá – písmená 
mu splývajú do celku, nedokáže ich vnímať izolovane,

− vzdialenosť medzi písmenami je príliš veľká – má prob-
lémy v syntéze,

− písmo má atypický tvar – má veľa alebo málo znakov, 
žiak ho nedokáže dostatočne identifi kovať,

− nedostatočný kontrast fi gúry a pozadia – nesmie byť 
nekvalitný papier, text splývať s  ilustráciami, málo vý-
razná tlač,

− nekvalitný papier môže vytvárať svetelné efekty.

Ilustrácie:

− najvhodnejšie sú kontúrované obrázky so sýtymi farbami,

− nepoužívať ilustrácie, ktoré majú:

• veľmi malý formát – žiak má problém v rozlišovaní 
detailov,

• veľmi veľký formát – žiak má problémy vnímať ce-
lok a spájať jednotlivé časti do celku,

• veľké množstvo detailov,
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• splývanie textu s ilustráciou,

• splývanie jednotlivých častí ilustrácie,

• malý kontrast predmetov a pozadia,

• predimenzovanosť ilustrácie veľkým množstvom 
prezentovaných predmetov.

Zošity: 

− používajú sa zvýraznené linajky s  rôznou hrúbkou 
a vzdialenosťou podľa individuálnych potrieb žiaka. 

4.4.3 Špecifi ká práce so žiakmi so zrakovým 
postihnutím

Žiaka so zrakovým postihnutím integrujeme/začleňujeme 
do bežnej školy medzi intaktné deti po odporúčaní CŠPP 
– tyfl opédom (špeciálny pedagóg so zameraním na deti 
a mládež so zrakovým postihnutím) a očným lekárom. Vý-
chova a vzdelávanie žiakov so zrakovým postihnutím sa 
uskutočňuje podľa rámcového učebného plánu príslušnej 
školy a  podľa individuálneho vzdelávacieho programu, 
ktorý je zameraný na odstránenie alebo zníženie dôsled-
kov zrakového postihnutia. 

Vo výchove a vzdelávaní žiakov so zvyškami zraku je po-
trebné zohľadňovať požiadavku rozvíjania zvyškov zraku 
(zraková stimulácia) v  kombinácii s  rozvíjaním vnímania 
ostatnými zmyslami (kompenzácia). Pomer využívania ree-
dukácie a kompenzácie zraku je podmienený individuálny-
mi možnosťami žiakov a charakterom učiva. 

U  individuálne integrovaných žiakov so zrakovým postih-
nutím možno pridať predmet individuálne tyfl opedické 
cvičenia a  predmet priestorová orientácia/pohybová vý-
chova. Vyučovanie týchto predmetov škola zabezpečuje 
v spolupráci s centrom špeciálnopedagogického poradenstva 
špecializovaným na prácu s jednotlivcami so zrakovým postih-
nutím alebo so školou pre žiakov so zrakovým postihnutím.
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Integrovaný žiak musí mať zabezpečené odborné, personál-
ne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky v roz-
sahu a kvalite zodpovedajúcich jeho individuálnym potrebám.

Osobitosti vo výchovno-vzdelávacom procese:

Učiteľ: − akceptuje zrakovo postihnutého,
− zameriava sa na  vytváranie čo najmenej 

reštriktívneho (obmedzujúceho) prostredia,  
− používa bežný slovník, 
− oboznámi dieťa s  prostredím triedy a  školy 

a upozorní na všetky prípadné zmeny, 
− rozvíja komunikačné schopnosti a zručnosti žiaka, 
− vedie žiaka k aktívnemu prekonávaniu prekážok, 
− pri hodnotení sa riadi platnou legislatívou, 
− akceptuje potrebné úľavy (v geometrii sa upúš-

ťa od presnosti, rysovanie fi xkou, zväčšovanie 
čítaného textu, používanie zvýrazňovačov), 

− pri každej činnosti v triede slovne popisuje, ak 
niečo žiakom ukazuje, 

− pri preverovaní vedomostí žiaka je nutné 
uprednostniť ústne skúšanie pred písomným, 

− potrebný je neustály kontakt pedagóga so špe-
ciálnym pedagógom – tyfl opédom, 

− výhodou je, ak na vyučovacej hodine môže byť 
spolu s bežným učiteľom prítomný aj špeciálny 
pedagóg/asistent učiteľa. 

Špecifi ká 
osobnosti 
zrakovo 
postihnutého 
žiaka:

− absencia, neúplnosť, prípadné skreslenie zra-
kových vnemov, 

− absencia, neúplnosť skreslenie zrakových 
predstáv, 

− zhoršená kvalita analyticko-syntetickej činnosti, 
− znížená miera koncentrácie pozornosti, 
− potreba individuálneho pracovného tempa, 
− porucha vnímania priestoru,
− nedostatočná úroveň písania a čítania, 
− neprimerané emocionálne reakcie, 
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− neadekvátna mimika a gestikulácia, 
− narušenie sociálnych vzťahov, 
− narušená orientácia v priestore, 
− žiak sa veľmi spolieha na ostatné zmysly, kom-

penzuje zrakové postihnutie.

Špecifi cké 
potreby 
v triede:

− umiestnenie žiaka v  triede s ohľadom na po-
stihnutie (stolík s  nastaviteľnou matnou pra-
covnou plochou s  individuálnym osvetlením), 
najlepšie v strednom rade v prvej lavici, v prí-
pade, že používa väčšie množstvo kompenzač-
ných pomôcok, mal by sedieť v lavici sám, aby 
mal na pomôcky dostatok miesta,

− žiak má často ťažkosť sústrediť sa na pracovné 
listy, ktoré obsahujú veľa informácií, učiteľ pre-
to redukuje množstvo informácií, rozdelí strany 
na časti a vyznačí jednotlivé časti zvýrazňovačom,

− vhodné je využívať korekčnú a kompenzačnú tech-
niku – lupa, zošity so zvýraznenými linajkami...,

− umožniť, aby sa mohol žiak oboznámiť s de-
monštrovanými pomôckami aj hmatom, prí-
padne inými zmyslami,

− učiteľ svoje gestá dopĺňa slovným komentá-
rom, komentuje, čo píše,

− využívať konkretizáciu prebratého učiva,
− zvážiť všeobecnú úroveň hluku v triede a škole,
− nerobiť žiadne zmeny v usporiadaní triedy bez 

toho, aby sme to žiakovi najprv neoznámili,
− pomáha čierne ohraničenie alebo farebný kon-

trast na hranách papiera,
− nutnosť umožniť žiakovi s poruchou zraku kedy-

koľvek počas hodiny prístup k tabuli, k pomôckam.

Pomôcky, ktoré možno využiť na hodinách:

Učebné materiály s  veľkým písmom, v  prípade potreby 
v Braillovom písme alebo zvukové nahrávky, Pichtov písa-
cí stroj pre nevidiacich, Taylorovo počítadlo, šesťbodová 
tabuľka.
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• Optické:

− lupy, ďalekohľady, okuliare (odľahčené rámy, zabez-
pečiť proti padaniu).

• Neoptické:

− stojany na  knihy, fi xky so širokou stopou (čierne, 
zelené, modré), zvýrazňovacia priesvitná fólia (žltá), 
svietidlá (lampa na lavici s regulovateľnou intenzitou 
osvetlenia pracovnej plochy), knihy so zväčšeným 
textom, papier so zvýraznenými linajkami (zelené), čí-
tacie okienka, slnečné tienidlá, magnetofóny (nahrať 
si výklad najmä z fyziky, chémie), zvukové knihy.

• Elektronické:

− kalkulačka (hovoriaca, zväčšené písmo), televízna 
zväčšovacia lupa, počítač. 

• Braillovo písmo:

− reliéfno-bodové písmo pre nevidiacich.

4.5 Žiak so sluchovým postihnutím

Sluchové postihnutie je charakterizované zmenou kvali-
ty sluchového vnemu, ktorá sa za normálnych okolností 
nevyskytuje, ako aj zníženie ostrosti sluchu. Nepočujúce 
dieťa vníma sluchom len niektoré zvuky (len veľmi malé 
percento nevníma žiadne zvuky), ale neumožňujú mu po-
rozumenie hovorenej reči.

Diagnostikovaním sluchu sa zaoberá lekár audiológ.

Výchovou a vzdelávaním sluchovo postihnutých sa zaobe-
rá špeciálny pedagóg surdopéd.

4.5.1 Základné pojmy sluchového postihnutia

Stupne sluchových porúch sa merajú v decibeloch (dB) – 
je to informácia o tom, aká veľká musí byť sila zvukového 
podnetu, aby vyvolala vnímanie zvukov vrátane reči.
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U ľudí s rovnakým typom a stupňom poruchy nemusia byť 
rovnaké príznaky ani následky sluchového postihnutia.

Intenzita niektorých zvukov: 

• 0 dB – prah počutia normálneho počujúceho človeka, 

• 30 dB – šum stromov, 

• 40 dB – tlmená vrava,

• 60 dB – zvuk vysávača, hudba z rozhlasu,

• 80 dB – silný hluk z ulice, 

• 100 dB – veľmi silný zvuk húkačky, 

• 120 dB – hukot leteckého motora z 3 m, 

• 130 dB – hluk vyvolávajúci bolestivé pocity.

Druhy sluchového postihnutia

• Prevodové:

− porucha prevodu zvukového signálu zvonka do vnú-
torného ucha, 

− nie je narušená kvalita počutia, ale kvantita, 

− pri zosilnení postihnutý rozumie reči, 

− strata sluchu s menšou decibelovou hodnotou (po-
čuje tóny a zvuky na určitých frekvenciách slabšie), 

− typickým znakom je zhoršenie počutia samohlások 
o, u a spoluhlások b, h, l, k, m, n, p, r, v.

• Percepčné:

− porucha vedenia vzruchu sluchovým nervom alebo 
sluchovou časťou labyrintu, t. j. zhoršené vedenie 
zvuku kostnou cestou,

− je narušená kvantita počutia (rôzny stupeň v závis-
losti od poškodenia vnímacieho aparátu), ale aj kva-
lita (oblasť možného porozumenia počutej reči),

− strata sluchu pre vysoké tóny – e, i, sykavky + f, ch.
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• Kombinované:

− kombinujú sa oba typy porúch – prevodový aj per-
cepčný (postihnutý málo počuje a počutému nero-
zumie).

Klasifi kácia sluchových porúch:

• ľahká nedoslýchavosť:

− sluchový prah v oblasti 41 – 50 Db, 

− postihnutý počuje bežnú reč, 

− problémy má v  akusticky nevýhodných podmien-
kach;

• stredná nedoslýchavosť:

− sluchový prah je v oblasti 51 – 60 Db, 

− postihnutý je schopný zúčastniť sa na bežnom roz-
hovore, ale potrebuje menšiu vzdialenosť, 

− netreba zvyšovať intenzitu hlasu, 

− počuje 4 – 6 m od zdroja zvuku;

• ťažká nedoslýchavosť: 

− sluchový prah je v oblasti 61 – 70 Db, 

− postihnutý musí vynakladať mnoho energie na po-
čutie, 

− je nutné zvýšiť hlasovú intenzitu hovoriaceho, 

− počuje do 4 metrov;

• veľmi ťažká nedoslýchavosť:

− sluchový prah je v oblasti 71 – 80 Db, 

− počuje do 2 metrov;

• zvyšky sluchu:

− sluchový prah je v oblasti 81 – 90 Db, 

− postihnutý potrebuje špeciálne načúvacie zariadenie, 

INTEGRÁCIA ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM



EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA 191

− vníma iba určité zvuky, hovorené priamo do ucha;

• hluchota:

− sluchový prah je v oblasti nad 91 Db, 

− strata sluchu;

• praktická hluchota: určité zvyšky sluchu na hranici 
90 dB, nepočuje zvuky ľudskej reči;

• absolútna hluchota: nevzniká žiadny vnem.

4.5.2 Možné príznaky sluchového postihnutia

Ak u dieťaťa spozorujete niektoré z  týchto príznakov, je 
potrebné ho odporučiť k obvodnému pediatrovi, ktorý ho 
pošle na ďalšie odborné vyšetrenia.

Možné príznaky:

− dlhodobo nesprávne vyslovuje niektoré hlásky – vy-
necháva ich, resp. zamieňa, vyjadruje sa nesprávne 
po gramatickej stránke (tzv. agramatizmus) a reč sa 
vcelku javí ako maznavá,

− dieťa má neprirodzenú farbu hlasu – rozpráva 
na jednom tóne, veľmi nahlas...,

− pôsobí ako mentálne zaostalé dieťa,

− často sa pýta: „Čo hovoríš?“, resp. neadekvátne re-
aguje na hovorenú reč,

− nepoužíva synonymá,

− javí sa ako motoricky neobratné – má nedostatky 
v pohybovej koordinácii,

− nereaguje na jednoduché pokyny,

− javí sa ako dieťa ťažko chápajúce,

− má zhoršenú orientáciu v prostredí,

− správanie je nevyvážené, na jednej strane môže byť 
únikové, na druhej strane sa môže prejavovať agresivita, 
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− rýchlo sa unaví pri činnostiach vyžadujúcich zvýše-
nú pozornosť,

− dieťa nerozpráva, resp. rozpráva len veľmi málo 
a často nezrozumiteľne, vydáva len neartikulované 
zvuky,

− reč samotná sa začína rozvíjať oneskorene v porov-
naní s inými deťmi toho istého veku,

− reaguje len na veľmi intenzívne zvukové podnety,

− na podnety z okolia reaguje len vtedy, keď ich vidí, 
resp. na oslovenie alebo pokyn reaguje len vtedy, 
keď je k hovoriacemu otočené tvárou,

− nereaguje na oslovenie, nereaguje na pokyny – ro-
dič môže mať pocit, že ho dieťa „ignoruje“, 

− nereaguje na nebezpečenstvo – napr. pri prechode 
cez cestu.

Ako poradiť rodičom jednoduchú skúšku, či ich dieťa 
počuje?

Keď je k vám dieťa otočené chrbtom a je zaujaté nejakou 
činnosťou, pustite na zem ťažký predmet, vydajte inten-
zívny zvuk – napr. pustite veľmi nahlas rádio, televíziu, za-
kričte... Ak dieťa nijako nezareaguje (napr. myknutím sa), 
podozrenie na poruchu sluchu môže byť odôvodnené. Ta-
kúto skúšku je potrebné urobiť viackrát. Ak dieťa nezare-
aguje ani raz, návšteva lekára a špeciálneho pedagóga je 
neodkladná.

4.5.3 Špecifi ká práce so žiakmi so sluchovým 
postihnutím

Žiak so sluchovým postihnutím má špeciálne výchov-
no-vzdelávacie potreby, ktoré sú u žiaka diagnostikované 
centrom špeciálnopedagogického poradenstva. Pred prija-
tím žiaka so ŠVVP musí riaditeľ školy zvážiť, či má vhod-
ného učiteľa k dieťaťu s hendikepom, vhodné materiálne 
zabezpečenie, či dokáže žiakovi poskytnúť odborný servis. 
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Integrovaný/začlenený žiak v bežnej škole má vypracova-
ný individuálny vzdelávací program (IVP). Môže mať špe-
ciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celého vzde-
lávacieho cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, čo 
sa posudzuje na základe výsledkov odborného vyšetrenia 
centra špeciálnopedagogického poradenstva. Vzdelá-
va sa podľa rámcového učebného plánu príslušnej školy 
a obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacieho progra-
mu pre žiakov so sluchovým postihnutím.

V prípade potreby je možné žiakovi so sluchovým postihnu-
tím zvýšiť počet voliteľných hodín o 1 až 3 hodiny týždenne. 
Namiesto hudobnej výchovy sa môže vyučovať pohybo-
vo-dramatická výchova, dramatická výchova, rytmicko-po-
hybová výchova alebo sluchová výchova. Návrh schvaľuje 
riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

Žiak môže mať zaradený predmet komunikačné zručnos-
ti, ktorý vyučuje špeciálny pedagóg – surdopéd, a taktiež 
predmet individuálna logopedická intervencia, ktorý vyuču-
je logopéd, t. j. absolvent vysokoškolského štúdia so štát-
nou záverečnou skúškou z logopédie, alebo surdopéd, ktorí 
spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti 
pedagogických pracovníkov v súlade s platnou legislatívou.

Žiak so sluchovým postihnutím musí mať zabezpečené 
odborné, personálne, materiálne, priestorové a organizač-
né podmienky v  rozsahu a kvalite zodpovedajúcich jeho 
individuálnym potrebám.

Osobitosti vo výchovno-vzdelávacom procese:

Učiteľ: − akceptuje sluchovo postihnutého žiaka,

− pomáha socializácii a  integrácii sluchovo po-
stihnutého žiaka, aby neupadal do  izolácie 
a neuzatváral sa do seba,

− rozvíja kognitívne a  nonkognitívne funkcie 
a procesy osobnosti žiaka (zrakové vnímanie, 
pozornosť, chápanie abstraktných pojmov),
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− rozvíja komunikačné schopnosti a  zručnosti 
žiaka – prídavné mená, slovesá, prívlastky,

− učí žiaka pracovať s literatúrou, časopismi, učí 
ho hľadať informácie v knihách, encyklopédi-
ách a slovníkoch,

− podporuje sebadôveru žiaka,

− vytvára príležitosti na pozitívne hodnotenie, 

− neustále sa ubezpečuje, že sú žiakovi jasné pojmy. 

Špecifi ká 
osobnosti 
sluchovo 
postihnutého 
žiaka:

− poruchy reči,

− poruchy pozornosti,

− poruchy krátkodobej a dlhodobej pamäti,

− ťažkosti pri identifi kácii, zapamätávaní a repro-
dukcii, 

− ťažkosti pri myšlienkových operáciách (chápa-
nie abstraktných pojmov),

− slabá slovná zásoba, slovosled, gramatika 
(skloňovanie a časovanie),

− pocit menejcennosti,

− narušená rovnováha, 

− oneskorenie emocionálneho vývinu,

− nedostatky vo vývine psychomotorických zruč-
ností,

− zvýšená unaviteľnosť,

− u nepočujúceho je dominantné zrakové vníma-
nie,

− komunikačné bariéry spôsobujú únavu, zníže-
nú koncentráciu pozornosti, pocit menejcen-
nosti, úzkosti a agresívne správanie,

− lepšie reaguje na krátke a jednoduché pokyny, 
učiteľ žiaka nechá zopakovať krátke inštrukcie.

Špecifi cké 
potreby 
v triede:

− správne umiestnenie v  triede (vpredu), aby 
dobre videl na učiteľa a ostatné deti s možnos-
ťou odzerania,

− žiaka posadiť ďalej od dverí, ventilátora, okien,

− možnosť sedieť na otočnej stoličke,
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− použitie svetelného zvonca na ukončenie vyu-
čovacej hodiny,

− nezakrývať si pri rozprávaní ústa a neotáčať sa 
chrbtom, neprihovárať sa žiakovi od chrbta,

− každý výklad učiva musí učiteľ správne artiku-
lovať – rozpráva normálnou rýchlosťou a hla-
sitosťou bez toho, aby sa príliš zdôrazňovali 
pohyby pier,

− hovoriť prirodzeným tempom, zbytočne nezvy-
šovať hlas,

− používať na vyučovaní názorný materiál (obra-
zy, grafy),

− učiť dieťa, aby reagovalo na svoje meno, sledo-
valo tvár rozprávajúceho,

− žiakovi dať dostatok času na rozprávanie,

− pravidelne kontrolovať, či má žiak zapnutý 
a funkčný načúvací aparát, 

− je vhodné, aby so sluchovo postihnutým žia-
kom sedel žiak ochotný svojmu spolužiakovi 
pomôcť a usmerniť ho,

− viesť ostatných žiakov k  ohľaduplnosti, aby aj 
počas prestávok neboli príliš hluční, nakoľko 
hluk zosilnený audioprotetickou pomôckou je pre 
sluchovo postihnutého žiaka veľmi nepríjemný,

− mať na zreteli, že sluchová porucha sa najvý-
raznejšie prejavuje v  sťaženom porozumení 
hovorenej reči a počutie podporené audiopro-
tetickou pomôckou nie je porovnateľné s priro-
dzeným počutím.
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4.6 Žiak s telesným postihnutím

Telesne postihnutý žiak je jedinec s chybou pohybového 
a  oporného ústrojenstva alebo poškodením nervového 
ústrojenstva, ak sa prejavuje porušenou hybnosťou.

4.6.1 Základné pojmy telesného postihnutia

Podľa doby vzniku sa rozdeľuje postihnutie na:

• vrodené:

− vzniká počas tehotenstva, pôrodu alebo v období 
tesne po narodení dieťaťa,

− najčastejšie vyskytujúce sa v našich školách sú det-
ská mozgová obrna (DMO), anomálie končatín, chý-
banie časti alebo celých končatín, poruchy rastu, 
rázštepy chrbtice, poškodenia miechy, myopatia;

• získané:

− úrazy s následkami na pohybovom aparáte, zápalové 
a úrazové ochorenia mozgu, miechy, mozgových blán, 
zápalové ochorenia pohybového a nosného aparátu, 
amputácie po úrazoch, zakrivenia chrbtice a pod. 

Najčastejšie druhy telesných postihnutí v  školskom 
prostredí a ich prejavy:

Detská mozgová obrna (DMO):

− poruchy hybnosti a vývoja hybnosti spôsobené poškode-
ním mozgu v dobe pred pôrodom, pri pôrode alebo do 1. 
roku života, je trvalým, ale nie nemenným postihnutím.

Hlavné prejavy DMO:

• rozsah motorickej poruchy je daný rozsahom poškode-
nia CNS,

• nemusí dochádzať k poruchám intelektu, ale relatívne 
častá je pridružená mentálna retardácia rôzneho stupňa,
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• časté poruchy reči, príp. oneskorovanie vývinu reči (fuf-
ňavosť, dyslália, tvorenie vlastnej reči), 

• niekedy poruchy sluchu, okohybných nervov oka, prí-
padne epilepsia,

• dieťa má narušené svalstvo nielen celého tela, ale aj 
drobných svalov, napr. očí.

Typy a formy DMO 

Pod obrnou rozumieme poruchu svalovej činnosti, ktorá 
sa prejavuje znížením a  vymiznutím pohybov a  svalovej 
sily. Čiastočná či neúplná obrna sa nazýva paréza, úplné 
ochrnutie je plégia.

Z hľadiska zmeny svalového napätia:

• spastická forma:

− zvýšený svalový tonus, 

− pohyblivosť v danom segmente tela je znížená,

• hypotonická forma: 

− svalový tonus je znížený, 

− pohyblivosť v kĺboch je skôr zvýšená,

• dystonická forma: 

− svalový tonus je nestály, kolíše, 

− súčasne sa objavujú aj nechcené mimovoľné pohy-
by, ktorým dieťa nedokáže zabrániť.

Z hľadiska miesta a rozsahu postihnutia: 

• monoparetická:

− postihnutá je len jedna končatina,

• hemiparetická: 

− postihnutá je dolná aj horná končatina na  jednej 
strane tela, 
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− pri niektorých ľahších formách sa postihnutie preja-
vuje len pri behu a rýchlej chôdzi,

• diparetická (paraparetická): 

− postihnuté sú symetricky obe končatiny, častejšie 
len dolné, 

− často sa dieťa naučí chodiť, chôdza má však mnoho 
zvláštností,

• kvadruparetická: 

− postihnuté sú všetky štyri končatiny, 

− veľmi často je poškodený aj intelekt.

1. Myopatia (progresívna svalová dystrofi a):

− svaly postihnutých detí sa menia na tuk a väzivo – 
atrofujú,

− typické sú kačacia chôdza, prehnutý postoj 
a myopatické šplhanie pri vstávaní,

− v  pokročilom štádiu choroby sú deti odkázané 
na vozík a vyžadujú pomoc pri všetkých úkonoch,

− intelekt nebýva narušený, skôr je nadpriemerný.

2. Poruchy zakrivenia chrbtice: 

− jednoduché poruchy držania tela:

• kyfóza: prehnutie chrbtice dozadu, hlavne 
v hrudnej časti,

• lordóza: prehnutie chrbtice vpred, v bedrovej časti,

• skolióza: bočné vykrivenie chrbtice v hrudníko-
vo-driekovej časti do strany.

3. Amputácie:

− môžu byť vrodené alebo po úrazoch,

− pri vrodených ide o chýbajúce alebo neúplné či ne-
dokonale vyvinuté končatiny,
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− náhrady sa realizujú protézami,

− špecifi kom je strata hmatu.

4.6.2 Špecifi ká práce so žiakmi s telesným 
postihnutím

Žiak s  telesným postihnutím sa prijíma do  školy na  zá-
klade zdravotného znevýhodnenia po  diagnostických 
vyšetreniach zameraných na  zistenie jeho špeciálnych 
výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných centrom špeci-
álnopedagogického poradenstva a prevencie a na základe 
ich odporúčania. Taktiež na odporúčanie odborného lekára. 

Na základe § 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. 
z. a podľa pôvodného bodu 12.1 Štátneho vzdelávacie-
ho programu pre nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 
z 30. júna 2008 sa počet hodín v školskom vzdelávacom 
programe môže zvýšiť o 1 až 3 hodiny.

Integrovaný/začlenený žiak musí mať vypracovaný indivi-
duálny vzdelávací program (IVP). V  ňom môže mať žiak 
zaradené špecifi cké predmety. Na nižšom sekundárnom 
stupni vzdelávania môže byť zahrnutý predmet zdravotná 
telesná výchova.

Na primárnom stupni môžu byť zahrnuté špecifi cké pred-
mety rozvíjanie komunikačných schopností a grafomo-
torických zručností a rozvíjanie pohybových zručností. 

Osobitosti vo výchovno-vzdelávacom procese: 

Učiteľ: − akceptuje telesne postihnutého žiaka, rešpek-
tuje špecifi ká jeho osobnosti,

− kladie na žiaka primerané požiadavky, nezľavu-
je v nárokoch a neoslobodzuje ho od činností, 
ktoré môže s  individuálnou pomocou učiteľa, 
asistenta učiteľa alebo spolužiakov zvládnuť,

− podporuje sebadôveru a samostatnosť žiakov,
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− vytvára možnosť na pozitívne hodnotenie,

− pri preverovaní vedomostí žiaka uprednostňuje 
ústne odpovede, ak má žiak takýmto spôsobom 
vyššiu možnosť podať lepší výkon,

− už na  I. stupni je nutné venovať sa intenzívne 
profesionálnej orientácii žiaka,

− nevyhnutná je spolupráca učiteľa so špeciál-
nym pedagógom – somatopédom, ako aj spo-
lupráca s asistentom učiteľa,

− učiteľ kladie dôraz na výber vhodného spolu-
žiaka, ktorý by bol dobrým pomocníkom pre 
postihnutého žiaka.

Špecifi ká 
osobnosti 
telesne 
postihnutého 
žiaka:

− narušenie držania tela pri chôdzi a  celkové 
narušenie mobility, oneskorený vývin hybnosti 
z  dôvodu obmedzeného pohybu, sociálne za-
ostávanie,

− poruchy okohybných nervov a zraku, časté po-
ruchy reči, salivácia (slinenie), možnosť pridru-
žených epileptických záchvatov,

− často znížená miera koncentrácie, pozornosti 
a pomalšie pracovné tempo,

− oslabená pamäť,

− neprimerané emocionálne reakcie, ktoré môže 
okolie vnímať aj ako poruchy správania žiaka,

− citlivé reakcie na zmeny prostredia,

− zvýšená fyzická unaviteľnosť žiaka – nutnosť 
častejších prestávok, polohovanie.

Špecifi cké 
potreby 
v triede:

− materiálno-technické vybavenie triedy s ohľa-
dom na postihnutie žiaka – bezbariérový prí-
stup (vybudovanie rampy pre možnosť prícho-
du do budovy s vozíčkom, umiestnenie triedy 
na prízemí alebo vybavenie školy výťahom či 
schodolezom), výškovo a polohovo nastaviteľ-
ná lavica a  stolička, relaxačný kútik v  triede 
s možnosťou polohovania, stavebné úpravy so-
ciálnych zariadení,
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− pri vypracúvaní rozvrhu brať do úvahy aj otázky 
možnosti presunu žiaka do  špecializovaných 
učební, 

− nevyhnutný je zácvik učiteľa na  využívanie 
kompenzačných pomôcok, ktoré určia žiakovi 
odborníci (lekári, špeciálni pedagógovia), vrá-
tane správnej manipulácie s vozíkom, barlami, 
umelou končatinou či nácvik správneho polo-
hovania dieťaťa,

− zabezpečenie osobného asistenta pre imobil-
ných žiakov,

− zabezpečenie možnosti práce s počítačom.

4.7 Žiak chorý a zdravotne oslabený

Pri výchove a vzdelávaní žiakov chorých a zdravotne osla-
bených je aktuálna potreba uplatňovania humanistickej 
výchovy, ktorá rešpektuje právo na výchovu a vzdelávanie 
v  súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a  s Európskou 
chartou pre výchovu a vzdelávanie chorých detí a mládeže.

Termínom chorý sa označuje žiak v stave choroby, kto-
rá sa bežne defi nuje ako porucha rovnováhy organizmu 
s prostredím. Vznikajú pritom rozličné anatomické a funkč-
né zmeny v organizme. Zo špeciálnopedagogického hľa-
diska však nejde vôbec o chorého, ale o takého, ktorý pre 
svoju chorobu vyžaduje špeciálnu výchovno-vzdelávaciu 
starostlivosť.

Termínom zdravotne oslabený sa označuje žiak v  sta-
ve rekonvalescencie alebo so zníženou odolnosťou voči 
chorobám či tendenciou k  recidivite choroby alebo žiak 
s ohrozením zdravia v dôsledku vplyvu nevhodného pro-
stredia, nevhodného životného režimu, nesprávnej výživy 
(Kollárová, 1993).
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4.7.1 Základné pojmy chorých a zdravotne 
oslabených

Najčastejšie zdravotné oslabenia žiakov

Epilepsia (EPI)

Tento druh zdravotného oslabenia sa často vyskytuje aj 
u detí s telesným postihnutím. Je to chronické ochorenie 
sprevádzané nervovými záchvatmi, ktoré sú spôsobené 
poruchami v  činnosti mozgu. Záchvaty sa prejavujú ná-
hlou časovo rôzne dlhou a rôzne hlbokou poruchou ve-
domia, niekedy spojenou s kŕčmi.

Podľa formy záchvatu rozlišujeme: 

• parciálne záchvaty:

− vznikajú z  konkrétneho miesta (ložiska) mozgovej 
kôry:

• jednoduché: 

− bez poruchy vedomia, často iba sťahy svalov v urči-
tej časti tela, zdrevenenie končatiny, 

− postihnutý si celý čas uvedomuje, čo sa deje; 

• komplexné: 

− okrem svalových kŕčov aj poruchy stavu vedo-
mia, ako letargia, extravagantné správanie s au-
tomatizmami (opakujúcim vykonávaním určitej 
činnosti), 

− po záchvate si postihnutý nič nepamätá; 

• generalizované záchvaty:

− sú výsledkom súčasných elektrických výbojov 
v rôznych častiach mozgu naraz:

• záchvat absencie (petit mal): 

− krátka strata vedomia po dobu niekoľkých sekúnd, 
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− často ostáva pre učiteľa nepozorovateľný a môže 
sa opakovať aj niekoľkokrát cez deň; 

• tonicko-klonické kŕče (grand mal): 

− strata vedomia, pád, kŕče celého tela v  trvaní 
od 2 do 5 minút, 

− po záchvate je postihnutý ospalý niekoľko hodín;

• myoklonické kŕče: 

− prudké zášklby svalstva krátkeho trvania – zjavu-
jú sa najmä v detstve a dospievaní, 

− často vznikajú na podklade dlhotrvajúcich zrako-
vých podnetov z monitora PC; 

• atonické záchvaty: 

− strata svalovej sily u  detí, ktorá sa zjaví náhle 
a trvá krátko, 

− často bývajú príznakom závažnejších epileptic-
kých foriem.

O epilepsii musí byť učiteľ informovaný jednak z dôvodu 
nutnosti poskytnutia pomoci a správneho reagovania uči-
teľa počas záchvatu, jednak preto, že dieťa s epilepsiou 
môže mať problémy v škole aj so školskou dochádzkou. 
Pri neinformovanosti učiteľa môže žiak pôsobiť ako nepo-
riadny, nepozorný, ľahostajný, záškolák a pod.

Pre epileptikov sú typické časté povahové zmeny – nezná-
šanlivosť, podráždenosť, prudké výkyvy nálady, poruchy 
spánku, nechuť do jedla, úzkosť, potrpia si na obradné vy-
stupovanie, spomalené myslenie, často sa urputne pridr-
žiavajú jednej myšlienky.

Epileptické dieťa potrebuje maximálnu starostlivosť, pe-
dagogický takt a  reguláciu silných emočných zážitkov. 
Tiež je potrebné, aby nebolo preťažované sledovaním te-
levíznych programov a počítačových hier, ktoré sú spoje-
né s rýchlymi zmenami svetelných podnetov (pri určitých 
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druhoch EPI sú práve tieto svetelné efekty spúšťačmi 
záchvatu).

Žiaka nemôžeme trestať za  krátkodobé výpadky pozor-
nosti, sústredenosti, ani za  zmeny v  správaní, ktoré sú 
spôsobené chorobou alebo aj dlhodobým užívaním liekov. 

Epilepsia nie je dôvodom na vyradenie zo školského pros-
tredia alebo z mimoškolských aktivít, ale je potrebné, aby 
učiteľ ovládal postup pri zvládaní záchvatu. Každý záchvat 
je veľkou záťažou pre organizmus, preto dieťa vyžadu-
je maximálnu ohľaduplnosť. Epileptický záchvat je náhly 
prechodný patologický stav v mozgu, ktorý sa prejavuje 
senzorickými, motorickými, elektrofyziologickými a  bio-
chemickými príznakmi. 

Prvá pomoc pri epileptickom záchvate:

1. Zachovať pokoj a rozvahu.

2. Položiť žiaka nabok, aby mu nezapadol jazyk a  aby 
nevdýchol sliny alebo zvratky. Ak je však polohovanie 
počas kŕčov príliš ťažké, nepoužívať pri jeho ukladaní 
do optimálnej polohy násilie.

3. Pod žiaka položiť niečo mäkké a uvoľniť mu oblečenie 
– najmä okolo krku.

4. Odstrániť z dosahu všetky predmety, o ktoré by sa mo-
hol zraniť. Pozor na  radiátor, schody, ostré predmety, 
oheň a pod.

5. So žiakom nehýbať, ak to nie je bezpodmienečne nut-
né, nesnažiť sa ho obmedzovať v pohybe, nedávať mu 
nič do úst ani sa nesnažiť prichytiť mu jazyk.

6. Nesnažiť sa dávať žiakovi nič na pitie ani na  jedenie, 
kým sa nepreberie z bezvedomia.

7. Ak žiakovi v polohe na chrbte zapadne jazyk (napr. ak 
ho nedokážete obrátiť na bok), je potrebné zakloniť mu 
hlavu a snažiť sa predsunúť dolnú čeľusť.
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8. V prípadoch, keď záchvat do 5 minút sám neprestane, je 
vhodné podniknúť opatrenia na jeho zastavenie. Žiakom 
s opakovanými veľkými záchvatmi ošetrujúci lekár často 
vopred predpíše liek, ktorého účinnou látkou je roztok dia-
zepamu, ktorý je v špeciálnej tube umožňujúcej podanie 
látky do konečníka (takzvané rektálne podanie). Ak lekár 
tento postup rodičom odporučí, mali by rodičia poskytnúť 
liek aj pedagógovi chorého dieťaťa vrátane poučenia, ako 
s  liekom zaobchádzať. Zvyčajne sa v rámci laickej prvej 
pomoci podáva len jedna dávka diazepamu. Opakované 
podanie je možné až po konzultácii s lekárom.

9. Záchvat väčšinou spontánne ustáva do troch minút.

10. Pokiaľ vieme, že žiak trpí epilepsiou a záchvaty mal už 
v minulosti, záchvat prebehol bez závažných kompliká-
cií, nie je nutné privolať lekára.

11. Zdravotnícku pomoc je potrebné kontaktovať vždy, 
ak ide o prvý záchvat alebo ak záchvat neodznie ani 
po 5 minútach, alebo ak po odznení jedného záchvatu 
nastupuje hneď ďalší záchvat.

Čo nesmiete robiť pri epileptickom záchvate:

− vyťahovať zapadnutý jazyk, je to nevhodné a  rizikové 
pre žiaka aj pre pedagóga,

− nesnažiť sa žiaka „preberať, kriesiť“ akýmkoľvek spô-
sobom počas záchvatu (poťapkávaním, trasením, 
vodou, pokusmi o rozdýchanie a pod.),

− nikdy násilne nebrániť kŕčom, končatiny stiahnuté 
kŕčom sa nesnažte narovnávať či naťahovať,

− čeľuste „zaseknuté“ v kŕči nesmiete nikdy násilne otvá-
rať, a to ani vtedy, ak si žiak hryzie do jazyka a pri tom 
krváca.

 Po záchvate:

− odstráňte z úst možnú prekážku, napr. potravu,

− žiakovi nebráňte v pohybe, napr. ak sa snaží postaviť,
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− ak zistíte, že išlo o prvý záchvat, okamžite volajte rýchlu 
zdravotnú pomoc, pokiaľ príde, snažte sa zistiť, či je 
žiak zranený, prípadne aj ďalšie informácie – o príbuz-
ných, či užíva lieky, čo záchvatu predchádzalo a pod., 
lekárovi tým môžete významne pomôcť,

− okamžitý prevoz do nemocnice je nutný v prípade prvé-
ho záchvatu, pri poranení alebo trvajúcej dezorientácii,

− ak na záchvat nadväzuje ďalší, je absolútne nevyhnutné 
zabezpečiť odbornú lekársku starostlivosť, preto v  ta-
kom prípade okamžite volajte rýchlu zdravotnú pomoc.

Alergia

− Abnormálna reakcia organizmu na určité látky (prach, 
domáce zvieratá, jedlo...), prejavujúca sa kožnými reak-
ciami (vyrážky, žihľavka, ekzém) alebo dýchacími a iný-
mi reakciami (slziace oči, tečúci nos, časté kašľanie, 
dušnosť, nadmerné potenie, bolesti hlavy, slabá chuť 
do jedla...), 

− diagnózu stanovuje alergológ,

− alergie bývajú často spúšťačom astmatických záchvatov.

Ako zabezpečiť vhodné prostredie pre alergika: 

− podlahy, nábytok upratovať na mokro, 

− používať zvlhčovače vzduchu,

− pravidelne umývať radiátory, žalúzie,

− podľa možností vyradiť z priestorov, kde sa žiak pohy-
buje, textílie (koberce, záclony, plyšové hračky atď.),

− v prípade, že je v miestnosti koberec, minimálne raz me-
sačne vysávať namokro s použitím extrakčnej techniky,

− vetrať pravidelne, nárazovo,

− vyradiť z miestnosti kvitnúce kvety a listovú zeleň pra-
videlne umývať,

− lavice žiakov s  alergiou dýchacích ciest umiestniť 
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v zadnej časti triedy (krieda dráždi citlivé dýchacie orgány),

− pred hodinou telesnej a športovej výchovy/zdravotnej te-
lesnej výchovy utrieť podlahu telocvične vlhkou handrou,

− požívať umývateľné žinenky a pravidelne ich pretierať 
mokrou handrou.

Cukrovka (diabetes)

Je poruchou metabolizmu sacharidov, ale aj tukov a biel-
kovín. Vzniká absolútnym alebo relatívnym nedostatkom 
inzulínu. V podstate ide o nedostatočné vylučovanie in-
zulínu z podžalúdkovej žľazy – pankreasu alebo o nepo-
mer medzi jeho množstvom a potrebou v organizme. Ide 
o biochemickú poruchu, keď ľudské telo nie je schopné 
normálne využívať cukry zo stravy, chronické metabolické 
ochorenie, neschopnosť správne spracovávať uhľovodíky, 
tuky a proteíny.

Vonkajšie príznaky cukrovky: 

− časté močenie, nápadný smäd, význačný hlad, dieťa 
chudne, má bolesti hlavy, nevoľnosť, koža je suchá, so 
zápalovými zmenami, spavosť, slabosť, v krvi je glukó-
za, v moči cítiť acetón.

Základná liečba:

1. podávanie inzulínu,

2. regulovaná diabetická diéta,

3. udržiavanie telesnej aktivity – je potrebné dbať na pra-
videlnosť a primeranosť telesnej záťaže, možnosť zdra-
votnej telesnej výchovy,

4. dostatočný príjem vitamínov, minerálnych látok a tekutín,

5. dbať na primeranosť psychickej záťaže, nakoľko zvýše-
ná záťaž zhoršuje zdravotný stav.
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V školskom prostredí sa môžete stretnúť s nasledov-
nými komplikáciami:

• Hypoglykémia, hypoglykemický šok:

− je akútnou komplikáciou ohrozujúcou život žiaka. 
Nastane vtedy, ak je v  krvi nedostatok glukózy. 
Glukóza je základným zdrojom energie pre mozgo-
vé bunky. V prípade poruchy ich funkcie sa dosta-
ví bezvedomie. Príčinou šoku je príliš veľká dávka 
inzulínu, zmena telesnej aktivity a  nedostatočné 
množstvo jedla.

− Príznaky: dezorientácia, zvýšená psychická a teles-
ná dráždivosť, dvojité videnie, apatia, spavosť, hlad, 
tras, neschopnosť sústrediť sa, potenie, bezvedo-
mie, kóma.

− Prvá pomoc: rýchle podanie kocky cukru, koncen-
trovaný cukrový roztok, čaj, džús, med, ovocie.

• Hyperglykemická kóma:

− je výrazom náhleho nedostatku inzulínu, v dôsledku 
čoho zostáva glukóza uväznená v krvi a nie je pre-
sunutá do buniek.

− Príznaky: nutkanie na zvracanie až zvracanie, bolesť 
brucha, smäd, časté močenie, bolesti hlavy, zvýše-
ná únava, postupné strácanie vedomia, zrýchlený 
pulz, z úst cítiť acetónový zápach.

− Prvá pomoc: okamžite podať podkožne inzulín 
a pacienta odoslať do nemocnice.

Rakovinové a iné dlhodobejšie či civilizačné ochorenia

− Žiak zažíva občasnú alebo pretrvávajúcu bolesť, môže 
mať zvýšený pocit smädu a  chuti do jedla, z  času 
na čas môže byť apatický alebo sa ľahko unaví, môže 
byť ospalý (zväčša v spojitosti s dlhodobou intenzívnou 
medikamentóznou liečbou), môže byť prítomné časté 
nutkanie na močenie, náchylnosť na nádchy, infekcie,
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− časté sú absencie v škole z dôvodu hospitalizácií, kto-
rých sprievodným znakom môže byť emocionálny a te-
lesný stres.

4.7.2 Špecifi ká práce s chorými a zdravotne 
oslabenými žiakmi

Na integráciu/začlenenie žiaka je nevyhnutné odporúčanie 
od centra špeciálnopedagogického poradenstva – v tomto 
prípade (tak isto ako u telesných postihnutí) od špeciálne-
ho pedagóga – somatopéda. Taktiež je potrebné odpo-
rúčanie odborného lekára (onkológ, neurológ, psychiater, 
internista a iné).

V odbornej správe uvedú svoje odporúčanie vzdelávania 
formou individuálnej integrácie, hlavne s ohľadom na prog-
nózu zdravotného stavu žiaka. Pomenujú všetky špecifi ká 
výchovno-vzdelávacieho procesu pre konkrétneho žiaka, 
čo následne škole slúži ako podklad k tvorbe individuálne-
ho vzdelávacieho programu. Ten sa vypracováva jednotli-
vo pre každého postihnutého žiaka a sú v ňom zohľadnené 
špecifi cké potreby konkrétneho žiaka. V prípade zlepše-
nia zdravotného stavu sa môže žiakovi prehodnotiť forma 
vzdelávania v  priebehu školskej dochádzky a môže byť 
školská integrácia ukončená. 

Začlenený/integrovaný žiak sa vzdeláva podľa individuál-
neho vzdelávacieho programu. Výkonový štandard choré-
ho a zdravotne oslabeného žiaka, ktorý určuje minimálny 
obsah učiva osvojiteľný všetkými žiakmi, je ovplyvnený 
zdravotným stavom, liečbou, vyučovacím variantom a mo-
mentálnymi schopnosťami chorého a zdravotne oslabené-
ho žiaka. 

Začlenený žiak môže mať po odporúčaní lekára upravený 
počet vyučovacích hodín v rozvrhu. Ak nie je oslobodený 
od telesnej a športovej výchovy, môže ju mať nahradenú 
zdravotnou telesnou výchovou, kde je potrebné sa riadiť 
odporúčaniami lekárov (vhodnosť cvikov, záťaže atď.).
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Osobitosti vo výchovno-vzdelávacom procese:

• žiak s EPI často nevie odpovedať, keď ho učiteľ vyvolá, 
môže len ťažko sledovať výklad učiteľa, stráca orientáciu 
v texte, ak sa záchvaty vyskytnú napr. počas diktátu, robí 
chyby, vynecháva písmená alebo aj celé slová či vety, 
preto písomné práce učiteľ hodnotí s pochopením, 

• pozornosť žiaka počas dňa môže prudko kolísať, preto 
je nevyhnutné zohľadniť žiakove nerovnomerné výkony,

• je vhodné žiaka opakovane a často vyvolávať, aby ne-
stratil „niť“ vyučovania, a často ho chváliť aj za parciálne 
úlohy, nezosmiešňovať ho pred spolužiakmi,

• vyhýbať sa situáciám, v ktorých sa musia žiaci rýchlo 
prispôsobovať alebo preorientovať na inú činnosť,

• žiaci majú menšiu výdrž počas aktívnej práce než iné deti,

• učiteľ musí mať pochopenie zvýšených absencií pre 
chorobu,

• je potrebné správne vetranie triedy a zabezpečenie ma-
ximálnej hygieny,

• uvedomenie si, že vedľajšie účinky liečenia môžu 
ovplyvniť schopnosť podávať primeraný výkon a vplý-
vajú na schopnosť učiť sa,

• mnohé lieky môžu meniť koordináciu jemnej motoriky, 
čím ovplyvňujú čitateľnosť písma,

• žiaci majú často úpravy učebných osnov z  telesnej 
a športovej výchovy,

• je potrebné zabezpečenie pravidelného stravovania – 
nevyhnutné a  životne dôležité napr. pri cukrovke, kde 
je dôležitá správna rovnováha medzi príjmom potravy, 
cvičením a podávaním liekov,

• žiak sa môže zúčastňovať na bežných aktivitách, ale je 
potrebné sledovať jeho aktuálny zdravotný stav a byť 
o ňom dôkladne informovaný.
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4.8 Žiak s narušenou komunikačnou 
schopnosťou

Komunikačná schopnosť človeka je narušená vtedy, keď 
niektorá rovina jeho jazykových prejavov (príp. niekoľko 
rovín súčasne) pôsobí interferenčne vzhľadom na komuni-
kačný zámer (Lechta, 2010).

4.8.1 Základné pojmy narušenej komunikačnej 
schopnosti

Pri narušenej komunikačnej schopnosti ide o  narušenie 
po stránke: 

• morfologicko-syntaktickej (tvorenie – tvorba viet, 
vetná skladba),

• lexikálno-sémantickej (slovná zásoba – význam),

• foneticko-fonologickej (zvuky ľudskej reči, ich kvalita 
a funkcia v komunikačnom procese),

• pragmatickej (praktické použitie).

Narušenie komunikačnej schopnosti môže byť: trvalé ale-
bo prechodné (pre možnosť odstránenia narušenosti ho-
voríme o narušení, nie o postihnutí). 

Príčiny narušenej komunikačnej schopnosti (NKS):

• orgánové:

− anomálie ústnej dutiny (rázštepy podnebia, pier, 
zrastený, veľký jazyk... ), nosovej priehradky, malá 
vitálna kapacita pľúc, poškodenie CNS,

• funkčné:

− bez organického poškodenia (zlý vzor, absencia 
podnetov, bilingvistické prostredie...).
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Klasifi kácia NKS pri aplikácii symptomatického hľadiska

1. Vývinová bezrečnosť

• Dysfázia (vývinová bezrečnosť):

− úroveň jazykových (verbálnych) schopností je vý-
razne horšia než úroveň neverbálnych intelekto-
vých schopností, reč u dysfatikov sa vyvíja špe-
cifi cky, tempo reči je pomalšie, melódia a rytmus 
sú zmenené, v oblasti fonematickej diferenciácie 
robia chyby pri rozlišovaní krátkych a dlhých, tvr-
dých a mäkkých, znelých a neznelých spoluhlá-
sok a sykaviek, 

− ťažkosti sú pri reprodukcii prečítaného textu, 

− prehadzujú slovosled, vynechávajú slová, ne-
správne ohýbajú slová, do  7 rokov nedokážu 
analyzovať slovo ani slovo skladať, 

− chudobná slovná zásoba, vyjadrujú sa agramaticky, 

− nie sú schopní hovoriť na danú tému, na otázky 
odpovedajú jednoslovne, 

− čítajú mechanicky, monotónne, bez pochopenia 
obsahu,

− často je reč pre okolie nezrozumiteľná. 

• Afázia (získaná orgánová bezrečnosť):

− vzniká na  základe lokálnych poškodení mozgu 
pri náhlych cievnych ochoreniach, nádoroch, 
úrazoch, ide o poruchu už vyvinutej reči,

− senzomotorická afázia sa prejavuje stratou poro-
zumenia reči, v dôsledku čoho nie je možná re-
čová produkcia,

− motorická afázia sa prejavuje neschopnosťou 
rečovej produkcie pri plnom alebo čiastočnom 
porozumení reči.

• Mutizmus (získaná neurotická bezrečnosť): 
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− nastáva náhle v stavoch vzrušenia,

− špecifi ckým prípadom je elektívny mutizmus – 
dieťa odmieta hovoriť výlučne v určitom prostre-
dí alebo s určitými osobami (strach dieťaťa, že 
v danej situácii zlyhá).

2. Narušenie zvuku reči

• Fufnavosť: 

− fufnavosť zatvorená – narušená výslovnosť m, n, 
samohlásky znejú nezvučne,

− fufnavosť otvorená – narušená výslovnosť sa-
mohlások a sykaviek.

• Palatolália:

− porucha reči pri rázštepe (rázštep je viditeľný de-
fekt), reč je nápadne zmenená.

3. Narušenie plynulosti reči

• Zajakavosť:

− narušená koordinácia rečových orgánov, preja-
vuje sa prerušovaním plynulosti reči, 

− na vzniku zajakavosti sa podieľa dedičnosť, pro-
stredie a organické poškodenie mozgu.

• Brblavosť:

− narušená plynulosť hovorenia prejavujúca sa 
zrýchleným tempom rečovej produkcie, nerov-
nováha medzi vnútornou rečou a vonkajším pre-
javom.

4. Narušenie článkovania reči

• Dyslália: 

− nesprávne tvorenie hlások (sigmatizmus, rota-
cizmus), premieta sa aj do písomného prejavu, 
najmä do diktátov.
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• Dyzartria: 

− narušená artikulácia ako celku vyplývajúca 
z organického poškodenia mozgu (DMO), 

− narušené sú dýchanie, fonácia a dysprozódia.

5. Narušenie grafi ckej podoby reči (pozri v  kapitole 4.1 
Žiaci s vývinovými poruchy učenia):

• dysgrafi a, 

• dysortografi a, 

• dyslexia, 

• dyskalkúlia,

• dyspraxia. 

4.8.2 Terapia narušenej komunikačnej schopnosti

Terapiu narušenej komunikačnej schopnosti (NKS) vyko-
náva logopéd. Aktivitu, ktorá je špecifi cká pre prácu lo-
gopéda vo všetkých oblastiach, možno označiť termínom 
„logopedická intervencia“ (Lechta, 2002).

Podľa Lechtu (2002) je logopedická intervencia špecifi cká 
aktivita, ktorú uskutočňuje logopéd s cieľom:

1. identifi kovať,

2. eliminovať, zmierniť či aspoň prekonať NKS, 

3. predísť tomuto narušeniu (zlepšiť komunikačnú schopnosť).

Na účely dosiahnutia uvedených cieľov sa logopedická in-
tervencia realizuje na troch úrovniach: 

1. Logopedická diagnostika: 

• orientačné vyšetrenie – v rámci skríningu a depistáže 
rieši otázku, či má vyšetrovaná osoba NKS alebo nie,

• základné vyšetrenie – určenie základnej diagnózy, 
rieši sa otázka, o aký druh NKS ide,
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• špeciálne vyšetrenie – rieši sa otázka, aké sú typ, 
forma, stupeň NKS, aké sú príčiny a pod.

2. Logopedická terapia

3. Logopedická prevencia

Formy terapie:

• individuálna terapia: 30 – 60 min. sedenia podľa druhu 
NKS a veku žiaka,

• skupinová terapia: skupinu tvoria 3 – 6 ľudia s NKS 
podľa potreby,

• intenzívna terapia: napr. niekoľkokrát denne,

• intervalová terapia: po  odstupe niekoľkých týždňov 
alebo niekoľkých mesiacov sa opätovne aplikuje inten-
zívna terapia (Lechta, 2002).

4.8.3 Špecifi ká práce so žiakmi s narušenou 
komunikačnou schopnosťou

Na  integráciu/začlenenie je nevyhnutné odporúčanie 
od centra špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP), 
v tomto prípade od špeciálneho pedagóga – logopéda.

Špeciálny pedagóg v odbornej správe uvedie svoje odpo-
rúčanie vzdelávania formou individuálnej integrácie. Po-
menuje všetky špecifi ká výchovno-vzdelávacieho procesu 
pre konkrétneho žiaka, čo následne škole slúži ako pod-
klad pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu.

Žiak sa v  školskej integrácii vzdeláva podľa rámcového 
učebného plánu príslušnej školy s prihliadnutím na naru-
šenie. Obsah jeho vzdelávania vychádza zo vzdelávacieho 
programu pre deti a žiakov s NKS. Počet hodín v školskom 
vzdelávacom programe sa môže navýšiť o 1 – 3 hodiny. 
Taktiež sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho 
programu (IVP), ten musí byť v súlade s obsahom predme-
tu individuálna logopedická intervencia (ILI). Ak má škola
školského logopéda, môže zahrnúť do  IVP predmet 
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individuálna logopedická intervencia (ILI). Ak nemá, zahr-
nie obsah predmetu ILI do oblasti jazyka a komunikácie 
(slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky). 

IVP sa aktualizuje podľa požiadaviek ročníka a aktuálne-
ho stavu žiaka. Riaditeľ školy pre tohto žiaka zabezpečí 
odbornú logopedickú starostlivosť v spolupráci s centrom 
špeciálnopedgogického poradenstva, so školským logo-
pédom alebo s klinickým logopédom v rozsahu rámcové-
ho obsahu vzdelávania v predmete ILI.

Logopéd metodicky usmerňuje vyučujúcich a spolupracu-
je na tvorbe IVP pre jednotlivých žiakov. Metódy a postupy 
používané na vyučovaní vychádzajú z výsledkov logope-
dickej diagnostiky, cieľov a obsahu predmetu ILI a indivi-
duálneho plánu logopedickej terapie.

Osobitosti vo výchovno-vzdelávacom procese:

Učiteľ: − akceptuje žiaka, rešpektuje jeho špecifi ká,

− stimuluje rozvíjanie schopností, ktoré v dôsled-
ku narušenia nie sú dostatočne vyvinuté,

− podporuje všetky snahy žiaka o ústnu a písom-
nú komunikáciu,

− kladie na  žiaka primerané nároky, vedie ho 
k samostatnosti a pozitívnym prístupom zvyšu-
je jeho sebadôveru,

− pracovný postup vo výchovno-vzdelávacom 
procese konzultuje s  logopédom a so špeciál-
nym pedagógom,

− pri práci so žiakom používa vhodné pomôcky 
(po dohode so špeciálnym pedagógom) a učí 
žiaka s nimi pracovať aj samostatne,

− hodnotí žiaka podľa platnej legislatívy na hod-
notenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami,

− rešpektuje správanie žiaka spôsobené jeho na-
rušením.

INTEGRÁCIA ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM



EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA 217

Špecifi ká 
žiaka 
s narušenou 
komunikač-
nou schop-
nosťou:

− motorická instabilita,

− nedostatky vo vývine psychomotorických zručností,

− znížená miera koncentrácie a vytrvalosti pozornosti,

− často pomalé tempo zapamätávania a naruše-
nie pamäti,

− ťažkosti pri niektorých myšlienkových operáciách,

− neadekvátne emocionálne reakcie,

− súhyby a súčiny tváre a celého tela pri vykoná-
vaní činnosti,

− skorá unaviteľnosť,

− znížená sebadôvera,

− výkyvy vo výkonoch.

Špecifi ká 
v triede:

− umiestnenie žiaka v triede tak, aby mohol vní-
mať výklad učiteľa všetkými zmyslami,

− v triede spolupracovať so špeciálnym pedagó-
gom, konzultovať rozsah učiva,

− využívať vhodné názorné a kompenzačné po-
môcky, informovať sa o manipulácii s nimi,

− využívať úľavy pri preverovaní vedomostí a kla-
sifi kácii žiaka,

− poskytnúť dostatok času na precvičenie a utvr-
denie učiva,

− zvažovať vhodnosť a  formu ústnych odpovedí 
žiaka frontálne pred triedou,

− otázky zadávať tak, aby mohol žiak odpovedať 
jednoznačne,

− využívať individuálny prístup,

− umožniť špeciálnemu pedagógovi pracovať 
na vyučovacej hodine paralelne individuálne so 
žiakom.

Osobitosti vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov 
s narušením grafi ckej podoby reči sú uvedené v kapi-
tole 4.1 Žiak s vývinovými poruchami učenia. 
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4.9 Žiak s autizmom alebo ďalšími 
pervazívnymi vývinovými poruchami 
(bez mentálneho postihnutia)

Pervazívne poruchy vývinu charakterizuje kvalitatívne 
zhoršenie recipročných interakcií a  spôsobov komu-
nikácie, ako aj obmedzený, stereotypný, opakujúci sa 
repertoár záujmov a aktivít. Tieto kvalitatívne odchýlky 
sú prenikavou črtou fungovania jednotlivca vo všetkých 
situáciách.

4.9.1 Základné pojmy autizmu a ďalších 
pervazívnych vývinových porúch

Podľa MKCH 10 klasifi kujeme pervazívne vývinové po-
ruchy nasledovne:

F 84 Prenikavé poruchy vývyinu 

• F 84.0 Detský autizmus: 

− typ pervazívnej (všetkým prestupujúcej) vývinovej 
poruchy, ktorá je defi novaná prítomnosťou abnor-
málneho a/alebo narušeného vývinu a ktorá sa pre-
javuje do troch rokov života, 

− je charakteristická abnormalitami vo všetkých troch 
oblastiach sociálnej interakcie, komunikácie a ob-
medzeného opakujúceho sa správania. 

• F 84.1 Atypický autizmus: 

− typ pervazívnej vývinovej poruchy, líšiaci sa od au-
tizmu buď dobou vzniku, alebo naplnením všetkých 
troch skupín diagnostických kritérií,

− teda, buď abnormálny a/alebo narušený vývin sa 
stáva manifestovým až po  dosiahnutí troch ro-
kov veku a/alebo chýbajú poruchy jednej či dvoch 
z  troch oblastí psychopatológie požadovanej pre 
diagnózu autizmu (vzájomná sociálna interakcia, 
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komunikácia a obmedzené stereotypne sa opakujú-
ce správanie), aj napriek tomu, že existujú charakte-
ristické abnormality v iných oblastiach.

• F 84.2 Rettov syndróm:

− normálny či takmer normálny včasný vývin nasle-
dovaný čiastočnou alebo úplnou stratou získaných 
manuálnych a verbálnych schopností spoločne so 
spomalením rastu hlavy,

− charakteristická je strata funkčných pohybov ruky, 
stereotypne točiace zvieranie ruky a hyperventilácia.

• F 84.3 Iná detská dezintegračná porucha: 

− pred jej začiatkom existovalo obdobie normálneho 
vývinu, že v priebehu niekoľko málo mesiacov do-
šlo k dokázateľnej strate skôr získaných zručností, 
postihujúcich aspoň niekoľko vývinových oblastí, 
spoločne s nástupom charakteristických odchýlok 
sociálnych, komunikačných i v správaní.

• F 84.4 Hyperaktívna porucha spojená s mentálnou 
retardáciou a stereotypnými pohybmi: 

− táto kategória sa sem zahrňuje z dôvodu, že u detí 
s  ťažkou mentálnou retardáciou (IQ pod 50), ktoré 
majú väčšie problémy s hyperaktivitou a pozornos-
ťou, sa často objavuje stereotypné správanie, 

− takéto deti nereagujú na psychostimulanciá, ktoré 
u nich môžu navodiť ťažké dysforické reakcie, 

− v adolescencii má hyperaktivita tendenciu byť na-
hradená hypoaktivitou.

• F 84.5 Aspergerov syndróm: 

− označuje rovnaký typ kvalitatívnych porúch sociál-
nej interakcie typických pre autizmus, spolu s ob-
medzeným, stereotypným, opakujúcim sa repertoá-
rom záujmov a činností, 

− pri Aspergerovom syndróme je prítomný priemerný, 
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niekedy až nadpriemerný intelekt a  rečové schop-
nosti (pasívna slovná zásoba býva bohatá, vývoj 
reči nebýva oneskorený). Napriek tomu majú ťaž-
kosti s abstraktným myslením, vynikajú však v učení 
sa faktov, vzorcov, zoznamov. 

• F 84.8 Iné prenikavé vývinové poruchy

4.9.2 Špecifi ká práce so žiakmi s autizmom 
a ďalšími pervazívnymi vývinovými 
poruchami vo výchovno-vzdelávacom 
procese

Pri vzdelávaní žiaka, ktorý sa vzdeláva v  škole formou 
školskej integrácie, sa uplatňuje vzdelávací program pre 
žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 
poruchami (bez mentálneho postihnutia). 

Hlavným cieľom vzdelávania žiakov s autizmom alebo ďal-
šími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálne-
ho postihnutia) je rozvinúť kľúčové spôsobilosti (kombi-
nácie vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov) 
na úroveň, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná, a ma-
ximálne možné integrovanie do spoločnosti. Žiaci s au-
tizmom plnia porovnateľné ciele vzdelávania ako intaktní 
žiaci základných škôl. 

Na primárnom stupni vzdelávania je možné do vzdelávacej 
oblasti jazyka a komunikácia zaradiť špecifi cké predme-
ty: rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych 
zručností a rozvíjanie grafomotorických zručností a pí-
sanie. Možno ich mať ako samostatný špecifi cký predmet 
alebo ich obsah zahrnúť do oblasti jazyk a komunikácia. 

Na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania je do vzdelá-
vacej oblasti jazyk a komunikácia možné zaradiť špecifi cký 
predmet rozvíjanie komunikačných schopností a soci-
álnych zručností. Možno ho mať ako samostatný špeci-
fi cký predmet alebo jeho obsah zahrnúť do oblasti jazyk 
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a komunikácia Je možné, aby oblasť neobsahovala druhý 
cudzí jazyk, vzhľadom na charakter postihnutia. 

Pri integrovanom vzdelávaní sa odporúča spolupráca asis-
tenta a učiteľa v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov 
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 
(bez mentálneho postihnutia), zabezpečí to efektívnu školskú 
integráciu. Z praxe môžeme povedať, že najvhodnejšie je, ak 
je osoba asistenta počas celej dĺžky štúdia tá istá, nakoľko žiak 
s autizmom si ťažko zvyká na nové osoby vo svojom okolí. 

Autistický žiak kladie veľké nároky na individuálnu starost-
livosť zo strany učiteľov, učiteľ sa musí prispôsobiť jeho 
osobitému štýlu komunikácie a  musí poznať relaxačné 
metódy a  techniky. Autista má na všetko svoje pravidlá, 
ktoré sú často v protiklade k platným sociálnym pravidlám.

Osobitosti vo výchovno-vzdelávacom procese:

Učiteľ: − akceptuje žiaka s autizmom, uplatňuje individu-
álny prístup,

− využíva vhodné metódy na  vyučovaní (metóda 
primeranosti, postupných krokov, upevňovania, 
modelovania, pomoci a vedomostí, utvárania pra-
vidiel, inštrukcie, vysvetľovania, demonštrácie, 
napodobňovania, povzbudzovania, ignorácie),

− všetky zmeny (v  rozvrhu, učiteľov a predovšet-
kým v prípade predmetov dieťaťom obľúbených) 
žiakovi osobne a pokojne vopred vysvetlí a uistí 
sa, že žiak porozumel a upokojil sa,

− hodnotí žiaka podľa platnej legislatívy na hodno-
tenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-
cími potrebami,

− rešpektuje správanie žiaka spôsobené jeho diagnózou,

− zabezpečí organizované prostredie,

− zamedzuje stresu a rozrušeniu žiaka,

− zabezpečí dostatok vizuálnych podnetov,

− zadáva logické, stručné a jednoznačné zadania.
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Špecifi ká 
žiaka 
s autizmom 
a ďalšími 
pervazívny-
mi vývino-
vými poru-
chami (bez 
mentálneho 
postihnu-
tia):

− vyhýba sa očnému kontaktu,

− nezaujíma sa o hru,

− nezvyčajný strach z bežných vecí obuť si nové 
topánky, ísť do školy inou cestou,

− neprimerané narábanie s hračkami, napr. krúte-
nie, ovoniavanie,

− odmieta sa učiť bežným spôsobom, napodobňo-
vaním,

− narušená schopnosť komunikovať,

− neuvedomuje si nebezpečenstvo,

− precitlivelo reaguje na určité zvuky,

− odmieta telesný kontakt,

− odmieta zmeny v  prostredí, premiestnenie ná-
bytku,

− dezorientácia pri skupinových aktivitách (napr. 
súťaže, kolektívne hry),

− prejavuje výnimočné schopnosti v niektorých ob-
lastiach,

− neschopnosť používať a  rozumieť gestám a  ty-
pickým výrazom tváre, ktoré sprevádzajú verbál-
ne správy,

− „denné snenie“ je často také silné, že učiteľ 
musí prísť k dieťaťu a osloviť ho či použiť fyzický 
dotyk (starší žiak), aby sa žiak vrátil k práci,

− rozpráva so zveličujúcou intonáciou (niekedy až 
akby spevom) alebo monotónnym až „huhnia-
cim“ spôsobom,

− dlho rozpráva na tú istú tému, ktorá len málo za-
ujíma ostatných,

− má ťažkosti udržať konverzáciu, ak nie je zame-
raná výhradne na určitú úzko defi novanú tému.

Má ťažkosti: − porozumieť prejavom emócií seba i druhých,

− predvídať správanie a emočný stav druhých,

− predvídať zámery druhých,

− riešiť bežné nepredvídateľné problémy,

− porozumieť zmyslu mnohých sociálnych zvykov,
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− porozumieť tomu, že ich konanie ovplyvňuje to, 
ako ich vnímajú druhí,

− porozumieť svojmu vlastnému správaniu a svojej 
odlišnosti,

− zvládať stres a neistotu a hľadať vtedy pomoc 
u druhých ľudí,

− rozlišovať medzi „neviem“ a „nerozumiem zadaniu“,

− vnímať pohľady druhých a učiť sa zmyslu očné-
ho kontaktu,

− v sústredení na vyučovaní,

− v rozlišovaní fi kcie od faktu,

− v  rozlišovaní medzi „neviem“ a „nevládzem sa 
sústrediť“.

Špecifi ká 
v triede:

− žiaka je vhodnejšie umiestniť v triede do prvých 
lavíc, aby bol čo najmenej rozptyľovaný tým, čo 
robia ostatné deti, ako aj preto, aby učiteľ mal 
žiaka na očiach a hneď si všimol, keď sa zamyslí 
a jeho vnímanie reality (vedomie) uniká,

− neuskutočňovať neorganizované prostredie 
a náhle zmeny počas vyučovania bez upozorne-
nia na zmenu,

− nenarušovať „osobný priestor“ žiaka (napr. 
priestor okolo lavice),

− nenútiť žiaka, aby sa zúčastnil na skupinovej ak-
tivite, pokiaľ vidíme, že reaguje negatívne (napr. 
môžeme ho nechať, aby hru ostatných pozoro-
val, skúsiť ho vyzvať, aby pomáhal s hodnotením 
súťažiacich),

− žiakovi vopred veľmi pokojne oznámiť plánovanú 
obľúbenú činnosť (vyhneme sa stresu a nadmer-
nému rozrušeniu),

− sociálne vzdelávanie musí prebiehať bez akých-
koľvek ironických poznámok, výčitiek a  dlhých 
„prednášok“ (formou vysvetľovania následkov 
konkrétneho konania a ukazovania situácie z po-
hľadu vnímania iného človeka),
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− spolužiakom vysvetliť podstatu odlišného vníma-
nia sveta, podstatu toho, že nevie, ako má vzťah 
či rozhovor s druhým človekom začať, ako v ňom 
pokračovať a ukončiť ho (vysvetľovať príčiny od-
lišného správania),

− spolužiakom naznačiť, ako môžu prispieť k uče-
niu sa žiaka,

− ukázať spolužiakom aj silné stránky žiaka.

4.10 Žiak s mentálnym postihnutím

• Mentálna retardácia: 

− je stav charakterizovaný znížením rozumových schop-
ností, je to spomalenie duševného vývoja jedinca, pre-
javuje sa v priebehu vývoja jedinca a zvyčajne je spre-
vádzaný nižšou schopnosťou orientovať sa v životnom, 
obzvlášť sociálnom prostredí, jedinec zaostáva za vrs-
tovníkmi v učení, sociálnych a pracovných schopnos-
tiach a v citovom živote (Hartl, Hartlová, 2000).

• Mentálne postihnutie:

− je charakterizované taktiež v medzinárodnej klasifi -
kácii chorôb (MKCH-10), kde je popísané ako stav 
zastaveného alebo neúplného duševného vývinu. 
Tento vývin je charakterizovaný najmä narušením 
schopností, ktoré sa prejavujú v  priebehu vývino-
vého obdobia. Ide hlavne o poznávacie, sociálne, 
motorické a rečové schopnosti.

• Duševná zaostalosť:

− mentálna retardácia je v skutočnosti podstatne zlo-
žitejšie syndromatické postihnutie, ktoré postihuje 
nielen psychické schopnosti, ale celú ľudskú osob-
nosť vo všetkých jej zložkách. Jej vplyvy sú rozho-
dujúce nielen pre vývoj a úroveň rozumových schop-
ností, ale dotýka sa aj emócií, sociálnych vzťahov, 
komunikačných schopností, možností uplatnenia 
v spoločnosti.

INTEGRÁCIA ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM



EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA 225

Mentálna retardácia vyjadruje na  jednej strane aktuálny 
stav oneskorenia či spomalenia duševného vývinu jedinca, 
na strane druhej poukazuje na to, že tento stav nie je ko-
nečný a nemenný. Tiež predpokladá, že správnou špeciál-
nopedagogickou intervenciou môžeme zlepšiť začlenenie 
duševne zaostalého jedinca do spoločnosti.

4.10.1  Základné pojmy mentálneho postihnutia

Stupne duševnej zaostalosti diagnostikuje psychológ 
štandardnými inteligenčnými testami. Niekedy sa dopĺňajú 
stupnicami hodnotiacimi sociálnu adaptáciu v danom pro-
stredí. Intelektuálne schopnosti a sociálna adaptácia nie 
sú nemenné. Vplyvom nácviku, správnej rehabilitácie sa 
môže časom meniť k lepšiemu, ale aj naopak – pri nedo-
statočnej starostlivosti môže stagnovať. 

V súčasnosti sa používa delenie podľa MKCH – 10:

F 70 – 79 duševná zaostalosť – mentálna retardácia: 
je súčasťou V. kapitoly MKCH – 10 „duševné poruchy 
a poruchy správania”. 

Stupne postihnutia: 

F 70 ľahká duševná zaostalosť IQ 50 – 69

F 71 stredne ťažká duševná 
zaostalosť

IQ 35 – 49

F 72 ťažká duševná zaostalosť IQ 20 – 35

F 73 hlboká duševná zaostalosť do 19 IQ

F78 iná duševná zaostalosť

F79 nešpecifi kovaná duševná 
zaostalosť

zahŕňa: psychický defi cit NS, 
psychickú subnormu NS

Druhy postihnutia: 

− duševná zaostalosť podmienená organicky alebo soci-
álne.
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1. Organicky podmienená MR – porucha CNS

• Oligofrénia: 

− vrodená alebo získaná do dvoch rokov života dieťaťa,

− poškodenie CNS (centrálny nervový systém) v prena-
tálnom, perinatálnom alebo postnatálnom období, 

− prenatálne obdobie – MR vznikajú najčastejšie (prí-
činy: dedičnosť, mutácie a aberácie chromozómov, 
napr.: Downov syndróm – trizómia 21. chromozómu), 

− fenylketonúria – vrodená porucha metabolizmu, ne-
skôr psychomotorická retardácia, 

− iné príčiny: hormonálne poruchy, infekcie, žiarenie, 
hypoxia plodu, pôsobenie toxických látok, vplyvy 
liekov,

− perinatálne obdobie – stlačenie hlavičky, abnormali-
ty pôrodných ciest, nedonosené deti, asfyxia novo-
rodenca – dusenie,

− postnatálne obdobie – neuroinfekcie – zápal mozgu, 
mozgových blán, nedostatočná výživa do 1 roku života. 

• Demencia: 

− proces zastavenia alebo rozpadu normálneho men-
tálneho vývinu zapríčinený neskoršou poruchou 
mozgu zhruba po druhom roku života dieťaťa,

− príčiny: zápal mozgu, mozgových blán, úrazy moz-
gu, DMO, intoxikácie (požitie nadmerného množ-
stva lieku, čistiaceho prípravku alebo alkoholu), po-
ruchy metabolizmu.

Rozdiel medzi oligofréniou a demenciou: 

Oligofrénia má viac-menej stacionárny charakter, resp. vhodným pô-
sobením mierne zlepšujúci charakter.

Demencia má väčšinou progresívny, zhoršujúci sa ráz celej psychiky 
alebo niektorých jej oblastí.
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2. Sociálne podmienená duševná zaostalosť:

− v nevhodnom sociálnom prostredí, 

− pri nesprávnej výchove, výchovnej a  vzdelávacej 
zanedbanosti, 

− vplyvom nedostatku výživy sa mentálne schopnosti 
nevyvíjajú v takej miere, v akej by sa mali vyvíjať.

4.10.2 Špecifi ká práce so žiakmi s mentálnym 
postihnutím (IQ nižšie ako 70) vo 
výchovno-vzdelávacom procese

Najčastejšími mentálne postihnutými žiakmi integrova-
nými/začlenenými v  bežnej základnej škole bývajú žiaci 
s ľahkou duševnou zaostalosťou (IQ 50 – 69). V praxi je to 
jedna z najťažších integrácií, nakoľko sa mentálna kapaci-
ta detí výrazne líši od intaktných žiakov. Na efektívnosť in-
tegrácie v podmienkach bežnej školy je potrebné, aby bol 
nevyhnutne v škole školský špeciálny pedagóg a asistent 
učiteľa pre žiaka s mentálnym postihnutím. 

Vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím integrovanou 
formou v podmienkach štandardnej triedy základnej školy 
sa z odborného hľadiska neodporúča, ak nie je špeciálnym 
pedagógom zabezpečený odborný prístup. Zároveň pripo-
míname, že zákonný zástupca žiaka s postihnutím má právo 
pre svoje dieťa zvoliť formu vzdelávania. V prípade podozre-
nia, že dieťaťu nie je zabezpečená ochrana a starostlivosť, 
ktoré sú nevyhnutné pre jeho blaho pri rešpektovaní práv pri-
znaných medzinárodným dohovorom, je riaditeľ školy a škol-
ského zariadenia v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o so-
ciálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov povinný upozorniť na poruše-
nie práv dieťaťa príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately (1.5 Informácie k výchovno-vzdelávacím 
aktivitám škôl a školských zariadení bod 44 POP 2006/2007). 

Integrovaní žiaci s mentálnym postihnutím sa vzdelávajú 
podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Pri jeho 
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vypracovaní škola vychádza zo vzdelávacieho programu 
pre žiakov s mentálnym postihnutím a  rámcového obsahu 
vzdelávania špeciálnej základnej školy príslušného variantu. 
Učebný plán integrovaných žiakov je rovnaký ako pre ostat-
ných žiakov triedy; žiaci môžu absolvovať aj vyučovací pred-
met cudzí jazyk, pričom sa na nich kladú primerané nároky. 
V  predmetoch výchovno-estetického zamerania je možné 
vzdelávať týchto žiakov podľa obsahu vzdelávania žiakov 
bežnej triedy (2.4 Školská integrácia bod 6 POP 2013/2014). 

Žiakom možno zaradiť do IVP špecifi cké predmety: rozví-
janie komunikačných schopností, rozvíjanie grafomo-
torických zručností. 

Podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. základná škola 
podľa § 94 ods. 2 písm. a), ktorá vzdeláva žiakov s men-
tálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kom-
binácii s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa 
mentálneho postihnutia žiakov na:

a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho po-
stihnutia,

b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia,

c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom 
mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym 
postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú 
držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a ne-
môžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.

Žiak s mentálnym postihnutím po absolvovaní základnej 
školy získa primárne vzdelávanie, dokladom o získanom 
stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou (§ 16 ods. 3 
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). 

Celkové hodnotenie žiaka s  mentálnym postihnutím vo 
všetkých ročníkoch základnej školy (školský zákon § 55 
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ods. 7) sa na konci prvého a druhého polroka na vysved-
čení, vyjadruje takto: 

a) prospel 

b) neprospel.

Nakoľko po absolvovaní základnej školy žiak s mentálnym 
postihnutím nezíska nižšie sekundárne vzdelanie (ktoré 
je podmienkou prijatia na bežnú strednú školu), môže ísť 
po ukončení základnej školy študovať na odborné učilište. 

V pedagogickej praxi sa často stretávame so žiakmi s tzv. 
hraničným pásmom (subnorma), ktoré majú veľké ťažkos-
ti v učení, avšak tieto deti nemožno zaradiť do kategórie 
mentálne postihnutých, ani nie je možnosť ich individuál-
nej integrácie, nakoľko ich nemožno považovať za žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Osobitosti vo výchovno-vzdelávacom procese:

Učiteľ: − akceptuje mentálne postihnutého žiaka,

− vytvára podmienky na úspešné splynutie men-
tálne postihnutého žiaka s kolektívom triedy,

− kladie na žiaka primerané nároky,

− rozvíja komunikačné schopnosti a zručnosti žiaka,

− pri hodnotení a  klasifi kácii vychádza z  platnej 
legislatívy na hodnotenie a klasifi káciu žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

− rešpektuje správanie žiaka spôsobené jeho 
mentálnym postihnutím,

− postupuje podľa obsahu vzdelávania špeciálnej 
základnej školy príslušného variantu.

Špecifi -
ká žiaka 
s mentálnym 
postihnutím:

− poškodenie mozgu, mozgového tkaniva, moz-
govej kôry sa prejavuje postihnutím v  oblasti 
intelektu, motoriky, citovej a vôľovej oblasti,

− jednotlivci s mentálnym postihnutím majú ka-
pacitu na učenie sa, rast a vývin, postupujú len 
pomalším tempom,
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− má ťažkosti pri vnímaní a myšlienkových ope-
ráciách,

− pomalé tempo zapamätávania a narušenie pa-
mäti,

− má zníženú koncentráciu a pozornosť,

− skorá unaviteľnosť,

− neprimerané emocionálne reakcie,

− neadekvátna mimika a gestikulácia,

− motorická instabilita,

− nedostatky vo vývine psychomotorických zruč-
ností,

− osobitosti vo vôľovej a osobnostnej oblasti,

− stereotypné kývavé pohyby,

− potreba individuálneho pracovného tempa,

− slabá slovná zásoba,

− problémy s orientáciou v priestore.

Špecifi cké 
potreby 
v triede:

− pomoc spolužiakov,

− spolupráca so špeciálnym pedagógom,

− pomoc asistenta učiteľa,

− primerane modifi kovať obsah a rozsah učiva,

− využívať množstvo názorného materiálu a  tiež 
manipuláciu s ním (konkrétne),

− využívať v triede špeciálne metodiky,

− konkretizácia učiva,

− pri každej úlohe postupovať od jednoduchšieho 
k zložitejšiemu (malé a následné kroky, často 
opakovať),

− striedať jednotlivé činnosti,

− podporovať najmä rozvoj manuálnych schop-
ností a zručností,

− žiak si prečíta zjednodušený prehľad o  téme, 
zatiaľ čo jeho spolužiaci si prečítajú celú kapi-
tolu z učebnice.
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5. Integrácia žiakov zo 
sociálne znevýhodneného 
prostredia

Výchova a  vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia (SZP) sa uskutočňuje v  školách podľa 
školského zákona s využitím špecifi ckých metód a foriem 
(§ 107 ods. 1 školského zákona). 

Špecifi ckým cieľom výchovy a vzdelávania detí zo SZP je 
prostredníctvom eliminácie alebo odstránenia hendikepov 
vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia (komunikačné 
schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie, hygienické ná-
vyky...) dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností.

Žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia zaraďu-
jeme do druhej kategórie žiakov so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami.

Integrácia žiakov so SZP nie je klasickou integráciou 
ako integrované vzdelávanie ostatných žiakov so ŠVVP 
(zdravotne znevýhodnených žiakov, žiakov s nadaním). 
Na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia a  žiakov zo sociálne znevý-
hodneného prostredia je potrebné v škole vytvárať indivi-
duálne podmienky:

a) vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu, 

b) úprava organizácie výchovy a vzdelávania, 

c) úprava prostredia, v ktorom sa výchova a vzdelávanie 
uskutočňuje, 

d) využitie špecifi ckých metód a foriem výchovy a vzdelávania. 

Ak žiak so SZP nemá špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia, 
tak sa mu nevypĺňa tlačivo návrh na vzdelávanie dieťaťa 
alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
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bami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole 
a v špeciálnej škole, nakoľko toto tlačivo nie je určené pre 
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

5.1  Koho možno považovať za žiaka 
zo sociálne znevýhodneného 
prostredia

Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia (§ 2 ods. p 
školského zákona) je žiak žijúci v prostredí, v ktorom:

− sociálne, rodinné, ekonomické a  kultúrne podmienky 
nedostatočne podnecujú rozvoj mentálnych, vôľových, 
emocionálnych vlastností,

− sa nepodporuje jeho socializácia,

− neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov 
na rozvoj jeho osobnosti. 

SZP znevýhodňuje žiaka v edukačnom prostredí a záro-
veň aj pri psychologickom testovaní. Problémy, ktoré má 
žiak vo výchovno-vzdelávacom procese z dôvodu vývinu 
v podmienkach SZP, diagnostikuje poradenské zariadenie 
ako špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (1.6.13. Deti 
a žiaci so ŠVVP bod 9 POP 2014/2015).

Charakteristika sociálne znevýhodneného prostredia:

Rodina: − v  ktorej sa poskytuje pomoc v  hmotnej núdzi 
a  príjem rodiny je najviac vo výške životného 
minima,

− v ktorej aspoň jeden z rodičov (alebo opatrovník) 
patrí do  skupiny znevýhodnených uchádzačov 
o zamestnanie,

− v  ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov 
je základné alebo aspoň jeden z rodičov nemá 
ukončené základné vzdelanie,
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− ktorá má neštandardné bytové a  hygienické 
podmienky (napr. dieťa nemá vyhradené miesto 
na  hru, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená 
elektrická prípojka a pod.).

Škola: − vyučovací jazyk školy je iný než jazyk, ktorým 
hovorí dieťa v domácom prostredí.

Aby sa žiak považoval za dieťa zo sociálne znevýhod-
neného prostredia, musí spĺňať súčasne minimálne tri 
z vyššie uvedených charakteristík sociálne znevýhod-
neného prostredia. Takémuto dieťaťu poskytuje starostli-
vosť centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie a ak má problémy vo výchovno-vzdelávacom 
procese z dôvodu vývinu v podmienkach SZP, diagnosti-
kuje to ako špeciálnu výchovno-vzdelávaciu potrebu. 

Ministerstvo školstva môže poskytnúť zriaďovateľom 
škôl podľa § 27 ods. 2 písm. b), § 95 ods. 1 písm. b) a § 
104 ods. 1 písm. b) príspevok na skvalitnenie podmienok 
na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia.

Výšku príspevku určuje Ministerstvo školstva a  podľa § 
1 písm. a), b), c), d), e) vyhlášky MŠ SR č. 649/2008 Z. z. 
rozhoduje o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Je možné ho použiť na úhradu 
nákladov:

a) na mzdy asistentov učiteľa pre žiakov zo SZP, na soci-
álne poistenie a poistné na povinné verejné zdravotné 
poistenie, 

b) na vybavenie miestnosti určenej na prípravu žiakov zo 
SZP na vyučovanie: 

1. didaktickou technikou, 

2. učebnými pomôckami, 

3. kompenzačnými pomôckami, 

c) spojených s účasťou žiakov na aktivitách podľa osobit-
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ného predpisu, 

d) spojených so vzdelávaním žiakov v  špecializovaných 
triedach, 

e) spojených so zabránením prenosu nákazy prenosného 
ochorenia, ktorým je pedikulóza (§ 1 písm. a), b), c), d), e) 
vyhlášky MŠ SR č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspev-
ku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia). 

5.2 Individuálny vzdelávací program 
žiaka zo sociálne znevýhodneného 
prostredia 

Ak má žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia špe-
ciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je vzdelávaný podľa 
individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva 
škola v  spolupráci so školským zariadením výchovného 
poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca žiaka sa má 
právo s týmto programom oboznámiť.

Individuálny vzdelávací program obsahuje:

• základné informácie o dieťati a vplyve sociálneho a kul-
túrneho prostredia na výchovno-vzdelávací proces,

• požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy,

• modifi káciu obsahu vzdelávania,

• aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov,

• špecifi ká organizácie a foriem vzdelávania,

• požiadavky na  zabezpečenie vhodných pomocných 
učebných pomôcok,

• zabezpečenie servisu odborníkov – asistenta učiteľa, 
špeciálneho pedagóga, psychológa a iných špecialistov.

Všetky špecifi cké úpravy sa vypracovávajú na  individuál-
nej báze tak, aby zodpovedali špeciálnym výchovno-vzde-
lávacím potrebám konkrétneho dieťaťa. Individuálny 
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vzdelávací program vypracováva pedagóg v  spolupráci 
s  asistentom učiteľa a  so špeciálnym pedagógom, prí-
padne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi 
a podľa možnosti aj rodičmi (zákonnými zástupcami) detí 
podľa potreby. Individuálny vzdelávací program podpisu-
je riaditeľ školy, učiteľ, špeciálny pedagóg a zákonný zá-
stupca dieťaťa. Individuálny vzdelávací program sa môže 
upravovať a doplňovať kedykoľvek podľa aktuálnych špe-
ciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa. Zmeny je 
potrebné konzultovať so všetkými zainteresovanými od-
borníkmi a zákonným zástupcom dieťaťa.

Sociálne znevýhodnené dieťa sa stretáva s obmedzeniami 
a znevýhodňovaním v oblastiach ako sú: rodina, prostre-
die, v ktorom žije jeho rodina, škola, rovesnícka skupi-
na, širšie sociálne prostredie.

Obmedzenia sa premietajú sťaženými podmienkami:

− vo vzťahoch s inými aj k sebe samému,

− v bežných činnostiach,

− v postavení dieťaťa v rodine, v školskom kolektíve, medzi 
rovesníkmi,

− v školských výkonoch,

− v možnostiach využívania voľného času,

− pri výbere ďalšieho štúdia,

− pri voľbe budúceho povolania,

− neskôr aj v uplatnení na trhu práce.

Dôsledky sociálneho znevýhodnenia sa odrážajú v sprá-
vaní a prežívaní dieťaťa najrozmanitejšími spôsobmi. Pre 
každú skupinu majú svoje charakteristické znaky.

Námety, ako pracovať so žiakmi zo sociálne znevýhod-
neného prostredia, nájdete v publikácii RAABE „Sociálna 
znevýhodnenosť“.
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6. Integrovanie žiakov 
s nadaním 

Žiakom s nadaním je žiak, ktorý má nadpriemerné schop-
nosti v  intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo špor-
tu alebo v  týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s  ro-
vesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy 
a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja (§ 2 ods. q 
školského zákona).

Intelektovým nadaním detí sa rozumejú vysoko nadprie-
merne rozvinuté poznávacie schopnosti v  jednej ob-
lasti alebo vo viacerých intelektových oblastiach. Deti 
so všeobecným intelektovým nadaním sú deťmi so špe-
ciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na  základe 
diagnostiky vykonanej zariadením výchovnej prevencie 
a poradenstva.

Charakteristika nadania: 

• Intelektové nadanie (všeobecné alebo špecifi cké):

− nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti 
v  jednej oblasti alebo viacerých intelektových ob-
lastiach. 

• Umelecké nadanie: 

− v niektorej z umeleckých oblastí (výtvarnej, hudob-
nej, literárno-dramatickej, tanečnej).

• Športové nadanie: 

− nadanie v  niektorej z  oblastí individuálneho alebo 
kolektívneho športu.

• Praktické nadanie:

− vysoká úroveň manuálnych zručností v konkrétnych 
manuálnych činnostiach.

Za  individuálnu integráciu intelektovo nadaného žiaka 
sa považuje jeho vzdelávanie v triede, ktorá neuskutočňuje 
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vzdelávací program pre žiakov s intelektovým nadaním (§ 4 
ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzde-
lávaní žiakov s intelektovým nadaním). Touto formou môže 
byť intelektovo nadaný žiak vzdelávaný len po diagnostic-
kom vyšetrení vykonanom centrom pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a prevencie. 

Metodické usmerňovanie pri výchove a  vzdelávaní detí 
a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vzdeláva-
ných v školskej integrácii zabezpečuje VÚDPaP. Príslušná 
dokumentácia je zverejnená na www.vudpap.sk (2.4 Škol-
ská integrácia bod 5 POP 2013/2014). Výchova a vzde-
lávanie detí s  nadaním sa uskutočňuje prostredníctvom 
vzdelávacích programov zameraných na príslušné nada-
nie. V školách sa vytvárajú podmienky na rozvoj príslušné-
ho nadania detí s uplatňovaním špecifi ckých výchovných 
a  vzdelávacích metód a  organizačných foriem výchovy 
a vzdelávania. Individuálne podmienky na rozvíjanie nada-
nia sa deťom s nadaním vytvárajú tým, že sa im umožní: 
vzdelávať sa v predmetoch alebo oblastiach vzdelávacie-
ho programu základnej školy primerane ich schopnostiam 
(žiak môže podľa schopností aj preskočiť ročník alebo 
v niektorých predmetoch, v ktorých dosahuje vynikajúce 
výsledky, môže postupovať podľa učebných osnov vyššie-
ho ročníka, nadaný žiak v MŠ môže byť prijatý do základ-
nej školy pred dosiahnutím šiesteho roku veku atď.).

Postup začlenenia žiaka s nadaním: 

• žiak má zariadením výchovného poradenstva a preven-
cie diagnostikované individuálne vzdelávacie potreby 
a písomné vyjadrenie, 

• rodič podá žiadosť o začlenenie,

• vyplní sa návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v mater-
skej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeci-
álnej škole (tlačivo 428 MŠVVaŠ SR 2014/2015),

• vypracuje sa individuálny vzdelávací program.
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Žiak s  nadaním môže byť individuálne integrovaný 
dvoma spôsobmi:

Formy individuálnej integrácie

Individuálne začlenenie 
v bežnej triede

Diferencované vzdelávanie 
skupiny žiakov s intelektovým 
nadaním

− začlenenie žiaka medzi os-
tatných žiakov triedy, s  indi-
viduálnym prístupom učiteľa 
ku žiakovi

− je to vzdelávanie viacerých 
individuálne integrovaných 
intelektovo nadaných žiakov 
v  jednej triede spolu s  os-
tatnými žiakmi, pričom tejto 
skupine žiakov sa môže ve-
novať druhý učiteľ, alebo je 
skupina vzdelávaná na  nie-
ktorých vyučovacích hodi-
nách v samostatnej triede

Ak je žiak s  intelektovým nadaním súčasne žiakom so 
zdravotným znevýhodnením, možno pri jeho vzdelávaní 
využiť aj asistenta učiteľa (2.5.1 Všeobecné pokyny bod 
17 POP 2009/2010). 

Žiak s intelektovým nadaním môže skončiť základnú ško-
lu skôr ako za deväť rokov. Na vysvedčení sa do doložky 
uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“ (§ 18 ods. 
8 vyhlášky o základnej škole).

6.1 Individuálny vzdelávací program 
žiaka s nadaním

Individuálny vzdelávací program obsahuje (§ 4 ods. 4 
vyhlášky o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým 
nadaním) základné informácie o:

• žiakovi, 
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• osobitostiach jeho diagnózy a  prognózy na  výchov-
no-vzdelávací proces, 

• učebných postupoch a organizácii vzdelávacieho procesu, 

• učebných plánoch a učebných osnovách, 

• zabezpečení kompenzačných pomôcok, špeciálnych 
učebných pomôcok, učebných materiálov a personál-
nej pomoci.

Individuálny vzdelávací program vypracúva škola v spo-
lupráci s  centrom pedagogicko-psychologického pora-
denstva a  prevencie. Program sa pravidelne aktualizuje 
podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka 
s  intelektovým nadaním. Ako vzorovú štruktúru IVP pre 
nadaných žiakov sa odporúča využiť program pre intelek-
tovo nadaného žiaka, ktorý bol schválený MŠ SR dňa 25. 
augusta 2005 pod č. CD-2005-19373/26374-1:091 s plat-
nosťou od 1. septembra 2005, aktualizovaný k 1. 9. 2008.

6.2 Osobitosti vo výchovno-vzdelávacom 
procese nadaných detí

Charakteristika nadaných detí: 

• vysoko rozvinuté intelektové schopnosti – v predstihu,

• netypické záujmy – živočíchy, vesmír, technika,

• čítanie, písanie – ako samoukovia,

• intelektuálna zvedavosť, kladenie otázok,

• široká slovná zásoba, cudzie slová,

• zaoberanie sa morálkou, etikou,

• komunikácia najmä so staršími a dospelými,

• neochota podriadiť sa autoritám, príkazom,

• perfekcionizmus.

Možnosti vo vzdelávaní:
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− skoršie zaškolenie,

− preskočenie ročníka,

− absolvovanie viacerých ročníkov naraz,

− prehĺbenie učiva,

− oboznamovanie sa s témami mimo školského obsahu,

− zníženie opakovania, precvičovania, obohatenie o nové 
predmety, zaujímavé oblasti.

Efektívne prvky vo vzdelávaní:

• nechať rozmýšľať, diskutovať, objavovať – namiesto 
vysvetľovania,

• vypočuť deti, učiť sa od nich,

• podporovať vnútornú motiváciu,

• využívať dostatočne stimulujúce úlohy,

• diferencovať úlohy podľa schopností žiakov,

• ponúkať dostatok zaujímavých aktivít,

• pozitívne hodnotenie,

• byť deťom partnerom, poznávať spolu s nimi,

• zabezpečiť množstvo podnetov: literatúru, encyklopé-
die, internet, prístup k zaujímavým podujatiam – výsta-
vy, múzeá atď.,

• zaujať partnerský prístup: viesť diskusiu, vysvetľovať 
pravidlá a zdôvodňovať ich,

• akceptovať odlišnosti – brať žiaka takého, aký je, ak-
ceptovať jeho odlišnosť, myšlienkové názory, jeho akti-
vity a záujmy atď.

INTEGROVANIE ŽIAKOV S NADANÍM



EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA 241

7. Hodnotenie a klasifi kácia 
žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími 
potrebami 

V  procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú nároč-
nosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva die-
ťaťa a humánne sa voči nemu správa. Predmetom hodno-
tenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné 
výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch 
v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osno-
vách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, 
osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota 
spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. 
Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdra-
vého rozvoja osobnosti žiaka (čl. 1 ods. 8 metodického po-
kynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy).

Žiaci so zdravotným znevýhodnením začlenení v bež-
nej škole sú klasifi kovaní a hodnotení v súlade s: 

• metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žia-
kov základnej školy a prílohou č. 2 k metodickému po-
kynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy 
(zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodne-
ním začleneného v základnej škole),

• § 55 – 58 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzde-
lávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,

• odporúčaniami príslušných poradenských zariadení, 
ktoré sú uvedené v správach (psychologických a špe-
ciálnopedagogických) každého začleneného žiaka,

• odporúčaniami príslušných štátnych vzdelávacích 
programov – časť vzdelávací program pre žiaka, a prí-
slušného vzdelávacieho programu pre žiaka so zdra-
votným znevýhodnením (napr. vzdelávací program pre 
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žiakov s VPU ISCED 1, ISCED 2), v ktorých sú uvedené 
všeobecné zásady hodnotenia. Ak nie sú obsahom prí-
slušného vzdelávacieho programu všeobecné zásady 
hodnotenia žiaka, potom východiskom k  hodnoteniu 
jeho učebných výsledkov bude pre učiteľa individuálny 
vzdelávací program žiaka, ktorého obsahom sú aj infor-
mácie o špecifi ckých postupoch hodnotenia učebných 
výsledkov žiaka.

Žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných v škol-
skej integrácii v bežnej triede základnej školy je možné 
hodnotiť aj s  využitím metodického pokynu č. 32/2011 
na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho po-
stihnutia alebo metodického pokynu č. 35/2011 na hodno-
tenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnu-
tia, alebo metodického pokynu č. 36/2011 na hodnotenie 
žiakov s  ťažkým stupňom mentálneho postihnutia. Títo 
žiaci dostávajú vysvedčenie ako ostatní žiaci, v dolož-
ke vysvedčenia sa uvedie príslušný variant (variant A, B 
alebo C), v ktorom sa vzdelávajú (2.4 Školská integrácia 
bod 7 POP 2013/2014). 

Žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývino-
vými poruchami s mentálnym postihnutím hodnotíme 
podľa metodického pokynu č. 31/2011 na hodnotenie žia-
kov s  autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 
poruchami s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne 
vzdelávanie (2.4 Školská integrácia bod 9 POP 2013/2014).

Zmeniť spôsob hodnotenia predpokladá adekvátnu modi-
fi káciu celého vyučovacieho procesu. Spôsob hodnotenia 
sa prerokováva na pedagogickej rade školy, schvaľu-
je ho riaditeľ školy. Pri integrovaných žiakoch musí byť 
spôsob klasifi kácie a  hodnotenia zaznamenaný v  indivi-
duálnom vzdelávacom programe. Zápisy na  vysvedčení 
v doložke a v triednom zázname musia byť v duchu platnej 
legislatívy.
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7.1 Možnosti hodnotenia

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami musí byť obsiahlejšie, cielenejšie a precíznejšie 
ako hodnotenie bežných intaktných žiakov. 

Možné spôsoby hodnotenia podľa školského zákona:

a) Slovné hodnotenie

 Slovným hodnotením sa opíšu žiakove vedomosti v širšom 
rozsahu oproti hodnoteniu známkou. V slovnom hodnotení 
by mali byť vždy aj pochvala a vyzdvihnutie pozitív žiaka 
a v rámci toho zhodnotenie, v čom žiak musí ešte pridať.

b) Hodnotenie známkou, klasifi káciou

 Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predme-
toch sa klasifi kuje týmito stupňami: 

1 – výborný,

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný.

 Známka by mala byť výsledkom:

− diagnostického pozorovania žiaka,

− sledovaním výkonov žiaka a  jeho pripravenosti 
na vyučovanie,

− preverovania vedomostí rôznymi spôsobmi,

− výsledkov rozličných činností žiaka,

− konzultácií s inými učiteľmi,

− rozhovorov s rodičmi,

− hodnotením výsledkov a  pokrokov žiaka smerom 
k  sebe samému, nie porovnávaním s  ostatnými 
žiakmi.
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 Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchov-
no-vzdelávacie výsledky žiaka so zdravotným znevý-
hodnením, ktorého individuálny vzdelávací program 
zahŕňa aj úpravu učebných osnov niektorého vyučo-
vacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa 
potrebné kritériá na  jeho súhrnné hodnotenie lepším 
klasifi kačným stupňom ako nedostatočný, je potreb-
né neodkladne prehodnotiť a upraviť obsah, resp. 
formu jeho vzdelávania v  súčinnosti so špeciálnym 
pedagógom a psychológom. Takýto žiak nemá opa-
kovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v kto-
rých majú na  jeho neúspešnosť vplyv dôsledky 
jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho 
zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mie-
rou viac faktorov, k hodnoteniu a klasifi kácii stupňom 
nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po od-
bornom posúdení a odporučení tohto postupu prís-
lušným poradenským zariadením (2.4 Školská integ-
rácia bod 11 POP 2013/2014). 

 Žiadny všeobecne záväzný právny predpis neurčuje, 
že žiak vzdelávaný v školskej integrácii nemôže opa-
kovať ročník, avšak toto rozhodnutie možno vykonať 
len po dôkladnom zvážení všetkých zúčastnených (uči-
teľ, rodič, špeciálny pedagóg, psychológ) a musí byť 
odborníkmi odsúhlasené, že bude v prospech žiaka so 
zdravotným znevýhodnením. Pred takýmto rozhodnu-
tím je potrebné prerokovať, či sa vyčerpali už všetky 
možnosti, ako pomôcť žiakovi so zdravotným znevý-
hodnením pri jeho výchovno-vzdelávacích výsledkoch 
(napr. použitie vhodných metód a foriem, úprava učeb-
ných osnov, spolupráca s  asistentom učiteľa, spolu-
práca so špeciálnym pedagógom, vhodná motivácia 
žiaka, spolupráca s rodičmi atď.).

c) Hodnotenie kombináciou klasifi kácie a  slovného 
 hodnotenia

 V praxi sa využíva aj táto možnosť hodnotenia žiakov 
so zdravotným znevýhodnením. 
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 Napríklad:

• predmety výchovného charakteru sa hodnotia 
slovne a ostatné predmety známkou,

• slovne sa hodnotia tie predmety, v ktorých má žiak 
so ŠVVP najväčšie ťažkosti vyplývajúce z  jeho 
diagnózy a  nechceme negatívne vplývať na  jeho 
psychiku zlými známkami.

Či už ide o hodnotenie známkou alebo slovné hodnote-
nie, pri záverečnom hodnotení by sa mali brať do úvahy:

• vývojová úroveň žiaka,

• skúsenosti daného žiaka (rodinné prostredie),

• aktuálna situácia žiaka (vplyv diagnózy, choroba, roz-
vod atď.).

Z uvedeného vyplýva potreba použitia rôzneho hodnotenia vrátane 
alternatívneho hodnotenia, ktoré je nevyhnutné vždy prispôsobiť in-
dividualitám jednotlivých žiakov.

7.1.1 Hodnotenie správania

Pri hodnotení a klasifi kácii prospechu a správania žiakov 
so zdravotným znevýhodnením nehodnotiť negatívne tie 
výkony žiaka, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným sta-
vom, ak z  tejto príčiny dieťa nemá možnosť splniť alebo 
vykonať ich lepšie. Pri hodnotení a klasifi kácii prospechu 
a správania využívať aj slovné hodnotenie (2.5.2 Školská 
integrácia detí a žiakov so ŠVVP bod 4 POP 2010/2011). 

Správanie žiaka sa klasifi kuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 

2 – uspokojivé, 

3 – menej uspokojivé, 

4 – neuspokojivé. 
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K hodnoteniu a klasifi kácii správania žiaka s diagnostiko-
vanou poruchou aktivity a pozornosti zníženou znám-
kou zo správania možno pristúpiť len po  odbornom 
posúdení a odporúčaní tohto postupu príslušným po-
radenským zariadením, a to na základe takých prejavov 
správania žiaka, ktoré sú závažným porušením školského 
poriadku, napr. neospravedlnené hodiny, fyzické ublíže-
nie iným a pod. (2.5.2 Školská integrácia detí a žiakov so 
ŠVVP bod 6 POP 2009/2010). 

Na  vysvedčení žiaka s  autizmom je možné riadok 
v predmete správanie vyškrtnúť, pokiaľ nie je vhodné 
jeho súhrnne klasifi kovanie najlepším stupňom klasifi -
kačnej stupnice. Odchýlky správania žiakov s autizmom 
od správania vyžadovaného všeobecne platným školským 
poriadkom sú súčasťou príznakov tohto zdravotného po-
stihnutia, a preto na to treba prihliadať a nepostihovať tie 
odchýlky správania, ktoré sú zapríčinené touto pervazív-
nou vývinovou poruchou (2.5.1 Všeobecné pokyny bod 15 
POP 2010/2011). 

7.1.2 Čo spôsobujú chyby pri hodnotení

Ak žiaka nesprávne hodnotíme, môžeme mu spôsobiť:

• trvalú nechuť, ľahostajnosť a neskôr rezignáciu až od-
por k učeniu,

• hľadanie iných možností realizácie (väčšinou nespráv-
nych), napríklad krádeže, skĺznutie do nesprávnej par-
tie, nežiaduce správanie, čo môže prerásť do porúch 
správania, siahnutie po  ľahších a  neskôr aj tvrdších 
drogách atď.

7.2 Vysvedčenie žiakov so zdravotným 
znevýhodnením

Žiakom so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú vzde-
lávaní formou školskej integrácie v bežných triedach, sa 
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vydávajú vysvedčenia na  rovnakých tlačivách ako ostat-
ným žiakom triedy. Ich individuálny vzdelávací program sa 
vypracúva tak, aby obsah vzdelávania (vyučovacie pred-
mety) bol kompatibilný s príslušným tlačivom vysvedčenia 
(2.5.2 Školská integrácia detí a žiakov so ŠVVP bod 9 POP 
2010/2011). 

Vysvedčenie pre žiakov so všeobecným intelektovým 
nadaním sa vydáva na tlačivách ŠEVT určených pre žiakov 
so všeobecným intelektovým nadaním (2.5.1 Všeobecné 
pokyny bod 10 POP 2010/2011). 

Na vysvedčenie pre žiaka so zdravotným znevýhodne-
ním sa podľa bodu 23 prílohy č. 2 k metodickému pokynu 
č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ pri polročnom a kon-
coročnom hodnotení používa rovnaké tlačivo vysvedče-
nia ako pre ostatných žiakov.

Žiakovi (čl. 3 bod 13 a, b, c pokynu na hodnotenie žiakov 
základnej školy), ktorý je v niektorom vyučovacom pred-
mete neklasifi kovaný, sa na vysvedčení a v katalógo-
vom liste uvádza namiesto klasifi kačného stupňa alebo 
slovného hodnotenia slovo: 

a) „absolvoval“ (ak sa žiak aktívne zúčastňoval na  vyu-
čovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak 
prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných 
objektívnych dôvodov nepracoval),

b) „neabsolvoval“ (ak žiak zo závažných dôvodov nemo-
hol vykonávať požadované intelektuálne a motorické 
činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete osprave-
dlnene nezúčastňoval),

c) „neabsolvoval“ (ak žiak na  vyučovacej hodine nepra-
coval, nevie uplatniť svoje vedomosti a  zručnosti ani 
na podnet učiteľa, celkové hodnotenie takéhoto žiaka 
je neprospel).
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7.2.1 Doložka na vysvedčení žiaka so ŠVVP

Doložky na vysvedčení pomenúvajú metodické pokyny č. 
22/2011 na hodnotenie žiakov základných škôl. 

Čl. 4 bod 16 pokynu na hodnotenie sa týka nasledovných žiakov so ŠVVP:

• Žiakovi so zdravotným znevýhodnením (žiak so 
zdravotným postihnutím, žiak chorý alebo zdravotne 
oslabený, žiak s  vývinovými poruchami, žiak s  poru-
chou správania), ktorý sa vzdelával podľa individuálne-
ho vzdelávacieho programu, sa v doložke vysvedčenia 
uvedie: 

 „Bol (-a) vzdelávaný (-á) podľa individuálneho vzde-
lávacieho programu.“ 

 Príklad: Uvádza sa žiakom, ktorým sa vplyv diagnózy 
premieta do všetkých vyučovacích predmetov.

• Ak sa v  individuálnom vzdelávacom programe úpravy 
vzdelávania žiaka so zdravotným znevýhodnením vzťa-
hujú len na niektoré vyučovacie predmety, v doložke 
vysvedčenia sa uvedie: 

 „Bol (-a) vzdelávaný (-á) podľa individuálneho vzde-
lávacieho programu uplatňovaného v  predmete 
(predmetoch)...“ 

 Príklad: Žiak s  telesným postihnutím potrebuje iba 
úpravu učebných osnov z  telesnej výchovy, ale jeho 
znevýhodnenie mu v ostatných vyučovacích predme-
toch nerobí žiadne ťažkosti, nepotrebuje v nich žiadne 
špeciálne postupy, metódy a formy práce.

• V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným znevý-
hodnením je možné uviesť aj ďalšie dôležité sku-
točnosti súvisiace s jeho vzdelávaním, napr.: žiakovi 
s mentálnym postihnutím sa uvedie do doložky aj ďal-
šia skutočnosť, že sa vzdelával podľa rámcového ob-
sahu vzdelávania špeciálnej základnej školy, a uvedie 
sa, v akom variante. 
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Čl. 4 bod 20 pokynu na hodnotenie sa týka nasledovných žiakov so ŠVVP:

• Začlenenému žiakovi (žiak zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia, žiak s  nadaním) so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami sa v  doložke na  vy-
svedčení uvedie: 

 „Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdeláva-
cieho programu.“

• Ak mal žiak z  dôvodu zdravotného znevýhodnenia 
redukovaný obsah vzdelávania, tak sa táto sku-
točnosť uvádza v doložke vysvedčenia (2.4 Školská 
integrácia bod 17 POP 2013/2014).

7.3 Prispôsobovanie hodnotenia

• Prispôsobenie časového rozvrhnutia 

 Pri hodnotení žiakom prispôsobujeme čas potrebný 
na splnenie úlohy. 

 Príklad: Žiakovi s  vývinovou poruchou učenia – dys-
lexiou poskytneme dostatok času na prečítanie zada-
nia úlohy, splnenie úlohy.

• Prispôsobenie prostredia 

 Pri hodnotení zmeníme zasadací poriadok žiakov v triede.

 Príklad: Žiak s  poruchou pozornosti môže pri plne-
ní úlohy sedieť na mieste, kde je najmenej podnetov 
z okolia, žiakovi s komunikačnými ťažkosťami umožní-
me odpovedať zo svojho miesta, nevyžadujeme fron-
tálnu odpoveď pred tabuľou a pod. 

• Prispôsobenie prezentácie

 Realizácia hodnotiacej aktivity môže byť vykonávaná 
iným spôsobom ako u bežných žiakov.

 Príklad: Asistent učiteľa môže žiakovi predčítavať zada-
né úlohy, pri telesnom postihnutí môže zapisovať žia-
kove odpovede a pod. 
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• Prispôsobenie odpovedí

 Zmenený spôsob odpovedania žiaka. 

 Príklad: Písomná odpoveď môže byť u  žiaka nahra-
dená ústnou, učiteľ nevyžaduje súvislú odpoveď, žiak 
môže odpovedať na učiteľom kladené podporné otáz-
ky a pod. 

• Prispôsobenie hodnotenia

 Pri prispôsobovaní hodnotenia musíme vychádzať zo 
skutočných potrieb žiaka so ŠVVP na prispôsobovanie. 
Aj keď má žiak poruchu alebo postihnutie, nie vždy je 
nevyhnuté hodnotenie prispôsobovať, pokiaľ je schop-
ný dosahovať výborné výsledky bežným spôsobom. 

 Aj keď pristúpime k prispôsobeniu hodnotenia, usku-
točňujeme len nevyhnutné prispôsobenie. Nemusíme 
za  každú cenu použiť pre žiaka všetky možné kom-
penzačné hodnotenia, pretože takýto spôsob mu môže 
niekedy viac uškodiť, ako pomôcť. Prispôsobenie hod-
notenia je učiteľ povinný premyslieť vopred, upozorniť 
naň rodiča, ale aj žiaka, aby vedel, čo sa od neho bude 
očakávať. 

 Od prispôsobenia hodnotenia môžeme po čase odstú-
piť, ak zvážime, že pominuli dôvody na takýto postup. 
Vždy sa však radíme nielen s rodičom, ale aj s ostatný-
mi vyučujúcimi a hlavne špeciálnym pedagógom, psy-
chológom, lekárom. K hodnoteniu by sa mal vyjadriť aj 
žiak, pretože niektorí žiaci majú na seba vysoké kritériá 
a nechcú úľavu, niektorí pociťujú zahanbenie z  iného 
hodnotenia a pod. 

7.4 Spolupráca s rodičmi

Pri hodnotení žiakov so ŠVVP je nevyhnutné, aby škola 
spolupracovala aj s rodičmi. Rodičia často kladú na svo-
je dieťa príliš veľké nároky. Žiak je takto v neustálom stre-
se, lebo má pocit, že nesplnil očakávania svojich rodičov. 
Učiteľ preto veľmi citlivo vysvetľuje a  hlavne usmerňu-
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je domácu prípravu s dieťaťom. Rodič musí vedieť, aké 
úľavy, kompenzácie budú poskytnuté jeho dieťaťu, na čo 
všetko má nárok, ale aj aké povinnosti pre neho vyplýva-
jú z  takýchto postupov. Toto je úloha triedneho učite-
ľa v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, 
poprípade s výchovným poradcom. Rodič sám zváži, 
čo chce pre svoje dieťa, za dieťa rozhoduje zákonný 
zástupca. Škola je povinná vysvetliť rodičom, aké mož-
nosti vzdelávania pre dieťa existujú, konečné rozhodnutie 
je však úlohou, povinnosťou a právom rodiča. 

Zapojenie rodičov do hodnotenia má veľký význam. Dieťa 
nadobúda väčší pocit istoty a pocit, že sa má vždy o koho 
oprieť. Rodič má dopredu pomenované, aké požiadavky 
budú na  jeho dieťa kladené. Vie konzultovať s  učiteľom 
opodstatnenosť a primeranosť nárokov na jeho dieťa. Ro-
dič sa vie doma s dieťaťom lepšie pripravovať, lebo vie, čo 
vyučujúci považuje za potrebné zo strany žiaka vedieť ale-
bo zvládnuť, vie porovnať správanie svojho dieťaťa v rámci 
rovesníkov a naopak správanie spolužiakov k nemu.

Rodič rozhoduje aj o slovnom hodnotení alebo o hod-
notení známkou. Každý rodič by mal byť pred závereč-
ným hodnotením oboznámený so známkami svojho dieťa-
ťa alebo so slovným hodnotením jeho výkonov. 

Každý krok školy musí byť prerokovaný so zákonným zástupcom. 
Ten má právo rozhodnúť, aké postupy zvolí do budúcnosti.
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8. Vytváranie inkluzívneho 
prostredia triedy s dôrazom 
na špecifi ká špeciálnych 
výchovno-vzdelávacích 
potrieb

Priestorové riešenie triedy pozitívne ovplyvňuje vyučova-
nie a pomáha vytvárať prostredie, ktorého dominantnou 
postavou nie je učiteľ, ale sú to žiaci a ich učenie sa. Účel-
ne a  vhodne navrhnutá trieda s dôrazom na  špecifi ká 
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb je oporou 
vzdelávania zameraného na žiaka. Pomáha vyučovaniu 
a podporuje prostredie založené na demokratických prin-
cípoch a vzájomnom rešpekte. Na efektívne vyučovanie je 
taktiež potrebná emocionálno-aktívna klíma triedy. 

Vedenie školy v  spolupráci s  výchovným poradcom, so 
školským špeciálnym pedagógom by malo viesť učiteľov 
k vytváraniu inkluzívneho prostredia v triedach, kde sú in-
tegrovaní žiaci so ŠVVP. 

8.1 Vytváranie tried zameraných na žiaka

Vytváranie tried zameraných na žiaka vychádza z pozna-
nia vývinových charakteristík detí školského veku, čo umož-
ňuje učiteľovi nielen správne usmerňovať správanie žiakov, 
ale aj materiálne vybaviť učebne, resp. centrá učenia. 

Pri plánovaní učebného prostredia sú pre učiteľa nevy-
hnutné vedomosti, porozumenie a akceptovanie individu-
álneho učenia žiakov. Úspešnou vyučovacou stratégiou 
na uľahčenie individuálneho prístupu je možnosť voľby vo 
vedení triedy, výberu činnosti, aj plánovania obsahu.

Keďže sa žiaci odlišujú v prístupoch k učeniu, ich individu-
álne potreby v danej triede treba uspokojiť tým, že sa mení: 
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− princíp aktivít,

− typ používaných materiálov,

− prostredie a vzájomné pôsobenie.

Dnešná doba kladie nároky na učiteľa v pochopení rozdiel-
nych štýlov učenia a adaptovaní učebného prostredie tak, 
aby vyhovovalo každému žiakovi bez rozdielu.

Žiaci by mali byť vedení k:

• prejavom iniciatívy, samostatnosti,

• túžbe po poznaní (rozširovanie vedomostí),

• chápaniu nielen učiteľa, ale aj spolužiakov a k porozumeniu im,

• prejavom dôvery k učiteľovi a spolužiakom,

• spolupráci s učiteľom a podieľaní sa napr. na tvorbe pra-
vidiel triedy, riešení problémov, vytváraní centier aktivít,

• úcte k svojmu učiteľovi a spolužiakom,

• zodpovednosti za úspech i neúspech v práci.

8.2 Adaptácia žiakov so zdravotným 
znevýhodnením na podmienky školy

Každé dieťa má mať možnosť učiť sa v adekvátnych pod-
mienkach pod starostlivým dozorom dospelých, ktorí sú 
fundovaní a majú odborné poznatky o vhodných podmien-
kach vzdelávania žiakov. 

V školách je možnosť vytvárať „integrované triedy“ (trie-
dy, kde sú začlenení žiaci so ŠVVP), kde by mali mať vy-
tvorené tzv. centrá aktivít. Do nich prinášajú učitelia rôzne 
učebné pomôcky, zodpovedajúce rôznym individuálnym 
štýlom učenia a vývinovým schopnostiam detí.

Po starostlivom pozorovaní každého žiaka a po stanovení 
jeho potrieb pri učení učitelia naplánujú také vyučovacie 
aktivity, ktoré je možné prispôsobiť rôznym úrovniam vývi-
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nu. Žiaci sú tak správne motivovaní a nadobudnú pri obja-
vovaní nových vedomostí a aktivít sebadôveru.

Príliš vysoké nároky alebo naopak očakávania pod úrov-
ňou schopností detí vedú k  strate záujmu, nude, nepo-
sednosti, dekoncentrácii pozornosti alebo frustrácii. Cen-
trá aktivít počas dňa dávajú žiakom možnosť voľby a tak 
usmerňujú učenie sa všetkých žiakov. 

Využívanie štruktúrovaných aktivít 

Aktivity štruktúrované učiteľom, niekedy označované aj 
ako aktivity vo veľkých a malých skupinách, by mali byť 
súčasťou každodenného programu. 

Žiaci s  oneskoreným vývinom alebo so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami môžu veľa získať zo sku-
pinových aktivít, najmä pri dobrých vzťahoch s dospelými, 
ktorí im pomáhajú. Každému žiakovi skupinové aktivity 
vyhovujú v  inej miere. Pre deti so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami je vhodné štruktúrované vyu-
čovanie, ktoré učiteľ aplikuje v  triede rôznym spôsobom 
a v rôznom čase celý deň. Pri práci v skupine je dôležité 
pozorovať žiakov a  správne určiť ich schopnosť chápať 
prijímané informácie. Žiak môže pri práci v skupine získať 
z výhodného sedenia v prvom rade, z vizuálnych pomôcok, 
ktoré mu pomáhajú udržať si pozornosť, alebo z kratších 
a častejších individuálnych pokynov udeľovaných skupine.

Rozvíjanie sociálnej interakcie

V  integrovaných triedach prichádzajú zdravotne znevýhod-
není žiaci každodenne do styku s intaktnými rovesníkmi. Sa-
motné umiestnenie žiaka do programu však nestačí. Učite-
lia musia aktivizovať vzťahy medzi znevýhodnenými žiakmi 
a  zdravými rovesníkmi. Môžu to robiť rôznym spôsobom, 
napr. využívaním menoviek, na ktoré napíšu mená detí, alebo 
usporiadaním sedenia počas denných aktivít. Učitelia môžu 
vytárať dvojice z málovravných a veľavravných žiakov alebo 
povzbudiť vzťahy medzi postihnutými a zdravými deťmi. 
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Niektorí žiaci sú radi v úlohe pomocníka alebo koordináto-
ra a radi asistujú iným žiakom. Niektorí žiaci si jednoducho 
obľúbia iných žiakov. Pri zaraďovaní žiakov do práce v ma-
lých skupinách by mal učiteľ tieto osobnostné charakte-
ristiky zohľadniť. Pri utváraní priateľských vzťahov môže 
byť pomocou poverenie žiakov činnosťami, pri ktorých si 
aktívne všímajú jeden druhého.

Zdravotne znevýhodnení žiaci by mali mať možnosť 
čo najčastejšie pomáhať zdravým rovesníkom, pretože 
v mnohých oblastiach majú zručnosti rozvinuté lepšie ako 
žiak bez postihnutia (nevidiaci má zväčša výborný sluch, 
nepočujúci napr. pozorovacie schopnosti a pod.). Učiteľ 
by mal pri každej príležitosti žiakov povzbudzovať, aby si 
vzájomne pomáhali a nevyhľadávali len pomoc dospelých. 

Využívanie neštruktúrovaných skupinových aktivít je jeden 
zo spôsobov upevnenia sociálnej interakcie medzi žiakmi.

Socializácia v skupine je: 

a) systematický proces na podporu sociálnej interakcie,

b) rozvoj spoločenského správania detí v  rôznych pod-
mienkach,

c) vytváranie situácií na diskusie v triede o rozdieloch me-
dzi deťmi a význame priateľstva.

Využitie rôznych skupinových stratégií 

• Kooperatívne skupiny:

− žiaci spolupracujú v  danej oblasti v  skupinách 
po dvoch, troch alebo viacerí, 

− delia sa o učebné pomôcky, spoločne plánujú, expe-
rimentujú, robia zmeny v pláne a určujú si pravidlá.

• Žiaci ako partneri:

− dvaja žiaci sa zapoja do aktivity, ktorá ich zaujme 
a udrží sústredených.
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• Individuálne vyučovanie: 

− v  tomto prípade môže ísť o skúsenosť získanú pri 
kontakte dospelého a dieťaťa alebo dieťaťa a detí, 

− prípadne o skúsenosť riadenú iným (úlohou učiteľa 
je predviesť, znázorniť a pritom pozorovať reakciu 
žiaka).

• Zapojenie žiaka do samostatných aktivít.

Adaptácia na učenie sa 

Úspešný individuálny program pre integrovaného žiaka 
vyžaduje, aby učiteľ zohľadnil aj niektoré nasledujúce fak-
tory, aby zabezpečil úspešnú adaptáciu žiaka na učenie:

• časový faktor – uvedomenie si časových možností 
koncentrácie pozornosti žiaka na  jednotlivé úlohy, ale 
aj fyzickej výdrže pri niektorých postihnutiach, nutnosť 
častého striedania záťaže a oddychu a pod.,

• pohodlie (sedenie, možnosť samostatného prístupu 
k pomôckam a zariadeniu triedy a pod.),

• hluk – dôležitý napr. pri vzdelávaní žiakov s poruchami 
sluchu,

• osvetlenie – nevyhnutné vyriešiť u žiakov s niektorými 
poruchami zraku,

• výber pomôcok.

8.3 Usporiadanie a zariadenie triedy

Pri usporiadaní a zariadení triedy, kde sú začlenení žiaci 
so zdravotným znevýhodnením, je potrebné pamätať na:

• priestor na pohyb,

• nábytok a pomôcky.

Nábytok a  pomôcky sa nelíšia od  nábytku a  pomôcok 
v  bežných triedach. Pre niektorých postihnutých žiakov 
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je však potrebné nábytok alebo časti zariadenia špeciálne 
upraviť. Konkrétne požiadavky týkajúce sa jednotlivých žia-
kov prediskutuje riaditeľ školy a učitelia s rodičmi dieťaťa. 

Všeobecne platí, že deti s poruchou zraku a sluchu, deti 
s ortopedickými problémami a pod. budú používať vlastné 
pomôcky, s ktorými sa učitelia musia dopredu oboznámiť. 
Škola by mala informovať všetkých učiteľov o špecifi ckých 
požiadavkách na každého žiaka. 

Školy môžu podporiť pocit spolupatričnosti tým, že upra-
via časti zariadenia alebo nábytku podľa špecifi ckých po-
trieb detí (napr.: stoličky s operadlom a bočnými opierka-
mi, mäkké sedenie prispôsobivého tvaru, lavičky, ktoré sa 
dajú upraviť na podlahové pracovné stoly, možnosti na se-
denie na zemi s oporou pre slabý trup alebo chrbtové sval-
stvo). Ľahký prístup k pracovným plochám a pomôckam 
je v týchto prípadoch primárnym cieľom. Uspokojovanie 
individuálnych potrieb žiakov je opäť to najdôležitejšie 
a vyžaduje si učiteľovu pozornosť.

8.4 Vytváranie priateľského prostredia

V škole, v ktorej sa učia rôzni žiaci prostredníctvom dife-
rencovaných vyučovacích metód, je dôležité, aby na vy-
tváraní efektívnych vyučovacích stratégií dospelí vzájomne 
tímovo spolupracovali.

Pokojná a priateľská atmosféra je predpokladom úspešnej 
realizácie vzdelávacích programov. Učitelia tak zo strany 
vedenia, ako aj zo strany rodičov žiakov očakávajú oce-
nenie svojich zručností, talentu a podporu v úsilí realizovať 
nové vyučovacie metódy, na čo potrebujú čas a dostatok 
energie. V  tímovej práci sú prospešné diskusia a pripo-
mienky, na  základe ktorých môžu zhodnotiť efektívnosť 
svojich postupov.

Učitelia chápu, že pri vyučovaní nie je rozumné používať 
v  prístupe k  jednotlivým žiakom rovnakú metódu. Žiaci 
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majú rôzne schopnosti, potreby a spôsoby učenia. Záru-
kou úspešnosti všetkých detí v  integrovaných triedach je 
preto využívanie rozličných metód a postupov. 

Učitelia by mali zohľadniť najmä prístupy, ktoré sa v in-
tegrovaných triedach ukázali ako vysoko efektívne:

• aktívne učenie namiesto pasívneho,

• dôraz na spoluprácu namiesto súperenia,

• rozvíjanie kritického myslenia namiesto mechanic-
kého učenia.

8.5 Vytvorenie pozitívnej klímy v triede

Je dôležité, aby účastníci vzdelávania chápali, že učebňa, 
v ktorej panujú vzájomný rešpekt, tolerancia, spolupráca a po-
vzbudenie, podporuje adekvátne učenie. Klíma v triede, ktorú 
učiteľ navodí, môže mať zásadný vplyv na motiváciu žiakov 
a na ich postoj k učeniu. Preto sú schopnosti pedagóga uplat-
ňované pri vytváraní pozitívnej klímy triedy veľmi dôležité.

Z hľadiska podpory učenia žiakov sa za optimálnu považuje 
taká klíma v triede, ktorú je možné charakterizovať ako cie-
ľavedomú, orientovanú na úlohy, uvoľnenú, vrelú, podporujú-
cu žiakov a so zmyslom pre poriadok. Takáto klíma pomáha 
učeniu v podstate už aj tým, že vytára a udržuje kladné po-
stoje žiakov k výučbe a podporuje ich vnútornú motiváciu. 

Z rozboru skúseností uplatňujúcich sa pri navodení kladnej 
atmosféry v triede jasne vyplýva, že klíma sa do značnej 
miery odvodzuje od implicitných hodnôt, ktorými je výuč-
ba prestúpená. 

Pozitívnu atmosféru vytvára:

• cieľavedomé a na úlohy orientované prostredie,

• uvoľnené, vrelé a podporujúce prostredie,

• vzťahy učiteľ – žiak:
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− vzájomná úcta a kontakt,

− dobrý príklad, 

− humor,

• zvyšovanie sebahodnotenia žiakov:

− humánny prístup,

− odovzdávanie kladných informácií,

− poskytovanie pozitívnej pomoci a pozitívnej spätnej 
väzby,

• vzhľad učebne a zloženie triedy: 

− vzhľad učebne,

− usporiadanie učebne,

− upravenosť, 

− obliekanie,

− zloženie triedy.

Žiaci by sa mali od dospelých učiť, že odlišnosti treba vní-
mať ako niečo pozitívne, čo je treba spoznávať, a nie ako 
niečo, čomu sa treba vyhýbať. Povinnosťou rodičov a uči-
teľov je pomôcť deťom pochopiť, že predsudky a zauja-
tosť môžu druhému spôsobiť bolesť. Posilňovanie postoja 
k iným deťom cez ich lepšie spoznávanie a pozitívne skú-
senosti s nimi ovplyvňujú formovanie sebaobrazu. 

Učiteľ môže pomôcť žiakom rozširovať ich uvažovanie 
o podobnostiach a rozdieloch medzi ľuďmi napr. tým, že:

− venuje žiakom pozornosť pri rozhovoroch,

− vytvára pokojnú, uvoľnenú atmosféru, aby mali dosta-
tok času rozprávať sa bez prerušovania, formulovať 
a vyjadrovať svoje myšlienky,

− dáva žiakom spätnú väzbu aj tým, že ich počúva,

− vyslovené myšlienky a  názory utvrdzuje opakovaním 
smerom k žiakovi, pričom používa kľúčové slová a frázy,
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− komentovaním podporuje ďalšie uvažovanie žiaka,

− vyhýba sa hodnoteniu nápadov (napr.: dobrý nápad, 
dobrý záver), pretože tak sa vytvára dojem, akoby exis-
tovala len jedna správna odpoveď.

Zároveň je potrebné, aby učitelia reagovali na prejavy 
diskriminačného správania i tak, že:

− ho nebudú ignorovať,

− vysvetlia, čo deti videli, a zapájajú účastníkov do dialógu,

− neobávajú sa konfl iktu,

− uvedomia si vlastné postoje,

− budú chápaví,

− dokážu modelovať – predviesť očakávané správanie,

− sú pripravení zasiahnuť,

− rozlišujú kategorické a stereotypné myslenie.

Dôležité je aj: 

− učenie zodpovednosti,

− rozhodovanie,

− pravidlá „hry“ (účasť žiakov na tvorbe pravidiel).

8.5.1 Ako zistiť, či učitelia vytvárajú pozitívnu 
klímu v triede

Ak chcete zistiť, či vytvárate pozitívnu klímu v triede, od-
povedajte si na nižšie uvedené otázky. Ich cieľom je, aby 
ste sa zamysleli a zhodnotili svoju prácu nielen s integro-
vanými deťmi, ale aj pri práci so všetkými žiakmi.

Kľúčové otázky, ktoré sa týkajú vhodnej klímy v triede:

1. Vytváram v  triede klímu cieľavedome, orientovanú 
na úlohy, uvoľnenú, priateľskú, podporujúcu a podne-
cujúcu zmysel pre poriadok?
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2. Pomáhajú žiakom moje poznámky, zvlášť spätná väzba 
o ich prospechu, získať vedomie vlastnej hodnoty a roz-
víjať sebaúctu k sebe ako k žiakovi?

3. Sú učebné činnosti podnetné a poskytujú reálnu príleži-
tosť na úspech?

4. Využívam dobre vnútorné a vonkajšie zdroje motivácie 
žiakov?

5. Vyjadrujem svojím konaním kladné očakávania?

6. Dávam úspešne najavo svoj osobný záujem a starostli-
vosť o pokrok každého žiaka?

7. Sú moje vzťahy so žiakmi založené na vzájomnej úcte 
a kontakte?

8. Prispievajú môj typ a povaha komunikácie k vytvoreniu 
a upevneniu kladnej klímy v triede?

9. Vyjadrujú vzhľad a usporiadanie učebne kladné očakávania 
žiakov a podporujú činnosti, ktoré sa v učebni realizujú?

10. Beriem primeraným spôsobom do úvahy vplyv zloženia 
kolektívu (napr.: rozsah schopností, rozmanitosť spo-
ločenského pôvodu) na spôsoby podporujúce v triede 
kladnú klímu?

Vyššie uvedené otázky je vhodné položiť všetkým uči-
teľom, ktorí vyučujú v integrovanej triede. 

Čo by ste mohli urobiť na zlepšenie klímy v triede?

8.5.2 Trieda zameraná na žiaka

Úplnú efektívnu integráciu detí so ŠVVP je možné do-
siahnuť len vtedy, ak sa najskôr podarí ich včlenenie (in-
klúzia) do spoločenstva žiakov, učiteľov a všetkých ostat-
ných zúčastnených, ktorí tvoria školský systém. Inklúzia 
znamená vytvoriť v  triede také prostredie, ktoré víta 
a oceňuje odlišnosť. Stavia všetkých zainteresovaných 
pred nutnosť ísť ďalej, než je zvykom, a pýtať sa, prečo 
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vôbec existujú javy, ako napríklad vylúčenie niektorých 
jedincov zo spoločnosti, predsudky a  diskriminácia. Pri 
integrácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávací-
mi potrebami je nevyhnutné, aby triedy boli zamerané 
na žiaka, nie na dominanciu učiteľa. 

V nasledujúcich tabuľkách porovnáme triedu, kde dominu-
je učiteľ, s triedou zameranou na žiaka vo vzťahu k fi lozo-
fi ckým predpokladom, obsahu projektu, úlohe a stratégii 
učiteľa k účasti rodiny a hodnoteniu/klasifi kácii.

Filozofi a:

Trieda, kde dominuje učiteľ Trieda zameraná na žiaka

Žiaci pasívne prijímajú informá-
cie a autoritu.

Od žiakov sa žiada, aby boli rie-
šiteľmi problémov a plánovačmi.

Učiteľ poskytuje poznatky. Žiak si vytvára poznatky.

Školské vzdelanie je úloha, ktorú 
treba pretrpieť.

Vzdelávanie je podnecujúce 
a radostné.

Zameranosť na vzdelanie ako 
výsledok.

Je zamerané na vzdelávanie ako 
proces.

Učenie sa deje v priamočiarom 
pohybe prostredníctvom zvlád-
nutia akumulovaných zručností 
a faktov.

Učenie sa považuje za stále sa 
rozširujúcu špirálu s obsahom, 
hĺbkou a šírkou.

Školské vzdelanie je úloha, ktorú 
treba pretrpieť.

Vzdelávanie je podnecujúce 
a radostné.

Škola je príprava na život. Škola je súčasťou života.

Obsah:

Trieda, kde dominuje učiteľ Trieda zameraná na žiaka

Obsah je zameraný na povzbu-
dzovanie konformity podľa 
očakávaní skupiny vo vzťahu 
k sociálnemu správaniu i k do-
siahnutiu určitých výkonov.

Obsah je zameraný na rozvíjanie 
individuálnej schopnosti a pozi-
tívnej skúsenosti z učenia.
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Obsah vzdelávania je determi-
novaný vonkajšími kritériami 
a tvoria ho odborníci.

Obsah vzdelávania je determino-
vaný záujmami žiakov a prepra-
covanými požiadavkami učiteľov.

Rozhodovanie je hierarchické 
a centrálne.

Na rozhodovaní sa podieľajú zá-
stupcovia miestnej samosprávy.

Dôraz sa kladie na výučbu 
základných zručností.

Dôraz sa kladie na pochopenie 
dôležitých pojmov.

Obsahové aktivity sú založené 
na práci s učebnicou a pracov-
nými zošitmi.

Obsahové aktivity sú založe-
né na primárnych zdrojoch 
a na materiáloch, ktoré umožňu-
jú manipuláciu.

Obsah vzdelávania je prezento-
vaný v jednotlivých vyučovacích 
predmetoch.

Obsah vzdelávania je prezen-
tovaný podľa potrieb a záujmov 
žiakov.

Rola učiteľa a stratégie: 

Trieda, kde dominuje učiteľ Trieda zameraná na žiaka

Učitelia prezentujú informácie 
prostredníctvom výkladu, učeb-
níc a zošitov.

Učitelia vytvárajú učebné situá-
cie, ktoré vychádzajú z priamych 
zážitkov, sociálnej interakcie 
a otázok žiakov.

Učiteľovo vzdelanie sa považuje 
za uzavreté.

Učitelia sa medzi žiakmi vzde-
lávajú.

Učiteľove otázky sú zamerané 
na správne alebo nesprávne 
odpovede, alebo ich dáva ako 
uzatvorené otázky.

Učitelia prostredníctvom otázok 
zameraných na otvorené 
odpovede požadujú od žiakov 
odpovede a podnecujú k tomu aj 
ich myslenie.

Učitelia vidia žiakov ako nepo-
písané listy papiera, na ktoré sa 
vpisujú informácie.

Učitelia vnímajú žiakov ako 
mysliteľov, ktorí si utvárajú 
teórie o svete.

Učitelia sa správajú didaktic-
ky, dávajú žiakom informácie 
s prostredím.

Učitelia sa správajú interaktívne.
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Učiteľ je jediným zdrojom 
informácií.

Učitelia sú usmerňovateľmi 
a vedú učenie.

Žiaci pracujú predovšetkým 
sami.

Žiaci pracujú vo dvojiciach 
a v malých skupinách.

Zručnosti sú vyučované ako 
ciele, ktoré treba dosiahnuť. 

Zručnosti sú prezentované ako 
prostriedky a týkajú sa obsahu.

Učitelia ako jediní zodpovedajú 
za správanie triedy a považujú 
sa v triede za autoritu.

Učitelia a žiaci si spolu vytvoria 
pravidlá správania s dôrazom 
na osobnú zodpovednosť.

Účasť rodiny: 

Trieda, kde dominuje učiteľ Trieda zameraná na žiaka

Komunikácia s rodinami sa 
vyskytuje až vtedy, keď vzniknú 
problémy, spolupráca pri stano-
vení cieľa a plánovaní.

Komunikácia s rodinami sa 
začína na začiatku školského 
roka a je zameraná na každého 
žiaka.

Rodičia sú vyradení a nezúčast-
není.

Rodičia sú prvými učiteľmi 
a partnermi.

Účasť rodičov na práci školy 
je zúžená na dozor pri plnení 
domácich úloh.

Rodičia zodpovedajú za do-
plnkové zdroje pri vyučovaní 
v triede.

Verejnosť sa považuje za izolo-
vanú od školy.

Verejnosť je dôležitým prame-
ňom učenia sa.

Rodičia majú na návštevu školy 
určený deň.

Rodičia sú v škole vítaní kedy-
koľvek.

Hodnotenie:
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Trieda, kde dominuje učiteľ Trieda zameraná na žiaka

Potvrdením učenia sa žiaka je 
správna odpoveď.

Kvôli pochopeniu aktuálnej 
žiakovej percepcie sa zisťuje 
jeho spôsob nazerania, aby sa 
výsledok mohol využiť na nasle-
dujúcich hodinách.

Inteligencia sa meria prostred-
níctvom lingvistických a logic-
ko-matematických schopností.

Inteligencia sa chápe v spätosti 
s umením a meria sa schop-
nosťou riešiť problémy reálneho 
života.

Klasifi kácia známkami je založe-
ná na jednoduchosti.

Záverečné hodnotenie sa zapi-
suje rôzne.

Nástroje hodnotenia sú určené 
normami.

Nástroje hodnotenia určujú 
meradlá.

Hodnotenie úplne ovláda učiteľ. Žiak je vťahovaný do procesu 
hodnotenia a klasifi kácie.

Hodnotenie je založené na sú-
ťaživosti.

Hodnotenie je orientované 
na pokrok.

Úspech sa dosahuje v špeci-
fi ckom čase a na špecifi ckom 
mieste schopnosťou pamätať si 
a reprodukovať zapamätané.

Úspech sa určuje činnosťou 
a spoluprácou v priebehu celého 
hodnoteného obdobia.

Klasifi kácia má určenú formu 
a členité možnosti.

Formy hodnotenia sú otvorené.

Klasifi kácia sa robí v predpísa-
nom čase roka.

Hodnotenie a klasifi kácia sú 
priebežné a kumulované.

Hodnotenie a klasifi kácia sa 
považujú za izolované od učenia.

Hodnotenie a klasifi kácia sú 
organickou súčasťou učenia.

Vyššie uvedené tvrdenia je možné položiť učiteľom, 
ktorí vyučujú v  triedach, kde sú začlenení žiaci so 
ŠVVP, a tak zistiť, či je trieda zameraná na žiaka.
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9. Príprava na vyučovaciu 
hodinu pri integrovanom 
vzdelávaní

Príprava na vyučovaciu hodinu je významnou časťou uči-
teľovej práce. Na dosiahnutie cieľa je veľmi dôležité, aby 
učiteľ pred vyučovacou hodinou mal predstavu o tom, čo 
chce žiakov naučiť a ako daná hodina pomôže učeniu sa 
intaktných žiakov a  taktiež žiakov so zdravotným znevý-
hodnením. Turek (2008) uvádza, že obsah a forma prípravy 
nie sú normatívne dané, závisia od potrieb, profesionality 
a miery zodpovednosti vyučujúceho. Výhodne je prípravy 
robiť písomne a podľa skúsenosti ich postupne korigovať. 
Dôkladná príprava je dôležitá hlavne u  začínajúcich pe-
dagógov. Učiteľ sa o vhodnosti metód a foriem práce pri 
začlenených žiakoch môže poradiť so špeciálnym peda-
gógom, psychológom.

Pri konštruovaní prípravy na vyučovaciu hodinu je dôleži-
té, aby mal učiteľ jasné a zdôvodnené odpovede na nasle-
dujúce otázky (Turek, 2008, s. 191):

1. Prečo budem vyučovať? Aké ciele majú žiaci učením 
dosiahnuť? (špecifi cké ciele)

2. Čo budem vyučovať? (učivo)

3. Ako získam žiakov pre učenie, ako udržím ich pozor-
nosť, aktivitu? (motivácia)

4. Ako budem vyučovať? (metódy)

5. Ako zorganizujem vyučovaciu jednotku, na aké časové 
úseky ju rozvrhnem? (organizačné formy)

6. Pomocou čoho budem vyučovať? (učebné pomôcky 
a didaktická technika)

7. Ako zistím, či vyučujem tak, ako som si naplánoval? 
(spätná väzba)
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Pri príprave na vyučovanie je dôležité si premyslieť možnosti uplat-
nenia diferencovaného prístupu ku všetkým uvedeným otázkam, čím 
sa učiteľ pripraví na zohľadnenie individuálnych osobitostí žiakov.

Ukážka prípravy na vyučovanie v triede, kde sú vzdelá-
vaní aj žiaci formou školskej integrácie:

Príprava na vyučovaciu hodinu

Ročník siedmy

Predmet biológia

Kategória žiaka 
so ŠVVP

zdravotné znevýhodnenie: poruchy učenia – dyslexia

Školský rok 2012/2013

Tvorca prípravy Mgr. Daniel Mrkvička

Téma obehová sústava – srdce

Štandard Obsahový: Výkonový:

Stavba a činnosť srdca, krvný obeh. Žiak vie označiť a pomenovať jednotlivé 
časti srdca a ich funkcie.

Žiak vie opísať veľký a malý krvný obeh.

Žiak vie pomenovať význam srdcových 
chlopní.

Vstupné 
vedomosti 
žiaka

Základné vedomosti o krvi.

Metódy a formy Metódy: Formy:

Motivačné metódy: Hromadná forma.

− hovoreným slovom. Individuálna forma.

Expozičné metódy: 

− priamy prenos poznatkov, vysvetlenie, 
výklad,

− demonštračné metódy – metóda 
ukážky pomocou PowerPointovej 
prezentácie,

− samostatná práca žiaka s pomocou.

Fixačné metódy:

− utvrdzovanie vedomostí pomocou 
pracovného listu, 

− dopĺňania poznatkov na interaktívnej 
tabuli.

Diagnostické a klasifi kačné metódy:

− spätná väzba,
− slovné hodnotenie.

Pomôcky PC, pracovný list, interaktívna tabuľa
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Príprava na vyučovaciu hodinu

Organizácia 
hodiny

Činnosti učiteľa Činnosti žiaka

Úvod
(5 – 8 min.)

Oboznámi žiakov s cieľom hodiny, jej 
priebehom. 

Aktívne počúvanie.

Opýta sa žiaka so ŠVVP, či rozumie. Rozhovor.

Motivačný príbeh.

Rozhovor.

Jadro
(30 – 35 min.)

Slovný výklad k PowerPointovej 
prezentácii.

Organizačné pokyny k vypĺňaniu pracov-
ného listu, kontrola žiakov pri práci.

Individuálna kontrola žiaka so ŠVVP, 
spolupráca učiteľa a žiaka pri vypĺňaní.

Vyzve žiakov, aby prišli vyplniť slepý 
obrázok k interaktívnej tabuli.

Vyzve žiaka so ŠVVP, aby prišiel vyplniť 
slepý obrázok k interaktívnej tabuli.

Aktívne počúvanie.

Otázky k informáciám podaným v Power-
Pointovej prezentácii.

Vypĺňanie pracovného listu, práca 
s učebnicou.

Žiaci popisujú obrázok na interaktívnej 
tabuli.

Vyjadrujú myšlienky, analyzujú.

Žiak so ŠVVP popisuje obrázok na inter-
aktívnej tabuli s pomocou učiteľa.

Záver
(4 – 6 min.)

Zhodnotí vyučovaciu hodinu, zadá spätnú 
väzbu, zadá domácu úlohu.

Žiaci neverbálne – pozíciou palca 
na ruke, vyjadria svoju spokojnosť 
s priebehom vyučovacej hodiny.

Sebahodnotenie žiakov.

Použitá 
literatúra

Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 7. ročník. Bratislava: Expol Pedagogika, 2011.

www.zborovna.sk

Tematický časovo-vzdelávací plán 7. ročník – biológia, ZŠ s MŠ Mrkvičkovo.

Učebné osnovy pre 7. ročník – biológia, ZŠ s MŠ Mrkvičkovo.

Medzipredme-
tové vzťahy 
a prierezové 
témy

Medzipredmetové vzťahy – technika, fyzika.
Prierezová téma: ochrana života a zdravia – žiak si uvedomuje negatívny vplyv 
nezdravého životného štýlu na funkciu srdca.

Použité inova-
tívne metódy

Práca s IKT, interaktívny pracovný list.

Poznámky Individuálny prístup k žiakovi so ŠVVP, sledovanie individuálnych potrieb všetkých 
žiakov.
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9.1 Metodický postup

1. Úvodná časť hodiny

Žiaci budú oboznámení s  cieľom vyučovacej hodiny a  jej 
priebehom. Žiak so ŠVVP povie, či porozumel priebehu hodi-
ny. Po oboznámení bude žiakom prečítaný motivačný príbeh:
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Na ochorenia srdca a ciev umiera každý druhý Slovák. Ochorenia 
srdca a  obehovej sústavy patria k  celosvetovému zdravotnému 
problému s  neustále rastúcim trendom, pričom výskyt ochorení 
srdca sa posúva stále do mladších vekových skupín. K ochoreniam 
srdca najviac prispievajú fajčenie, stres, nedostatok pohybu, obezita.
Kľúčovú úlohu pri ochoreniach srdca zohráva prevencia, ktorá spočí-
va v dodržiavaní zdravého životného štýlu. 

Po prečítaní budú mať žiaci priestor na otázky, ktoré v nich 
vyvolal daný príbeh. Žiak so ŠVVP povie, čo potrebuje vy-
svetliť. Po zodpovedaní otázok bude nasledovať mapova-
nie vedomostí žiakov. 

Mapovanie vedomostí bude prebiehať brainstormingo-
vou metódou. Po  zadaní otázky budú vypočuté všetky 
odpovede žiakov a následne bude pomenovaná správna 
odpoveď, pochvala aktívnych žiakov a vyzdvihnutie tých 
žiakov, ktorí odpovedali správne.

2. Jadro

Jadro hodiny bude prebiehať hromadnou formou prostred-
níctvom PowerPointovej prezentácie. Žiak so ŠVVP sedí 
v prednej lavici. Jednotlivé strany učiteľ žiakom opíše a vy-
svetlí. Po vysvetlení každej strany bude nasledovať priestor 
na spätnú väzbu a otázky žiakov, ktoré im učiteľ zodpovie. 

Po ukončení prezentácie bude nasledovať práca s pracov-
ným listom. Učiteľ zadá podrobnú inštrukciu k vypĺňaniu 
pracovného listu (žiakovi so ŠVVP ju zadá ešte raz indivi-
duálne), prejde jednotlivé úlohy a vysvetlí žiakom, čo majú 
robiť v  jednotlivých úlohách. Žiaci budú oboznámení, že 
pri vypracúvaní pracovného listu môžu používať učebnicu. 
Žiakovi so ŠVVP zadania predčítava učiteľ, pýta si spätnú 
väzbu, či žiak porozumel zadaniam.

Vyhodnotenie pracovného listu bude prebiehať frontálne, 
žiaci sa budú hlásiť a povedia, ako odpovedali na jednotli-
vé otázky. Postup vyhodnocovania bude po jednej otázke, 

PRÍPRAVA NA VYUČOVACIU HODINU PRI INTEGROVANOM VZDELÁVANÍ



EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

270 ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA

pričom učiteľ dá možnosť odpovedať žiakom dovtedy, kým 
nezaznie správna odpoveď. Po  jej zaznení učiteľ povie, že 
to bola správna odpoveď, a vyzve ostatných žiakov, že ak 
majú nejakú inakšiu odpoveď, tak nech si ju opravia. Po vy-
hodnotení pracovného listu učiteľ pochváli žiakov za aktívny 
prístup k práci.

Po slovnom ohodnotení žiakov učiteľ na  interaktívnu tabuľu 
premietne slepý obraz srdca. Vyzve žiakov, aby sa hlásili a po-
stupne prichádzali dopĺňať jednotlivé časti srdca. Žiaci budú 
k tabuli vyzvaní a prichádzať budú po jednom až po vyzvaní 
učiteľa a zhodnotení, či popis, ktorý žiak urobil, bol správny. 
Každého žiaka, ktorý príde k tabuli, pochváli a v prípade chyby 
mu pomôže pomocou podporných otázok nájsť správnu od-
poveď. K tabuli bude vyzvaný aj žiak so ŠVVP. Po kompletnom 
vyplnení obrazu srdca učiteľ pochváli žiakov za ich prácu.

3. Záver 

Učiteľ zhodnotí, či sa podarilo dosiahnuť zadané ciele hodiny, 
zhodnotí prácu žiakov (individuálne aj žiaka so ŠVVP), ich ak-
tivitu. Následne vyzve žiakov, aby formou palca smerujúceho 
nahor alebo nadol ohodnotili celkový priebeh hodiny. To, ako 
sa im páčil príbeh, prezentácia, pracovný list, doplňovačka 
na interaktívnej tabuli. Po vyzvaní žiakov na poskytnutie spät-
nej väzby tí, ktorí boli spokojní s hodinou a  jej priebehom, 
zodvihnú palec hore, tí ktorí neboli spokojní, ho nasmerujú 
nadol. Učiteľ pohľadom zistí, ktorých odpovedí bolo viac.

Po spätnej väzbe na hodinu učiteľ vyzve žiakov na sebahodnote-
nie. Sebahodnotenie bude prebiehať podobným spôsobom, žia-
ci, ktorí majú pocit, že boli na hodine aktívni a zapájali sa do jed-
notlivých aktivít, zodvihnú palec hore, tí, ktorí nie, dajú palec dole.

Následne po  hodnotení, učiteľ poďakuje za  hodnotenie 
a zadá domácu úlohu.

Domáca úloha:

Odmeraj si tep v pokoji a po námahe, zisti, prečo sú výsledky mera-
nia rozdielne. Zisti na internete alebo v odbornej literatúre, aké rôzne 
ochorenia môže mať srdce. 

PRÍPRAVA NA VYUČOVACIU HODINU PRI INTEGROVANOM VZDELÁVANÍ
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Vysvetlí, ako majú domácu úlohu vypracovať. 

Na záver hodiny učiteľ poďakuje žiakom za pozornosť a po-
chváli ich za  aktívny prístup k práci na hodine. Žiaka so 
ŠVVP sa opýta, či pochopil zadanie domácej úlohy (ak nie, 
vysvetlí mu ju ešte raz), a taktiež ho individuálne pochváli.

Záver 

Integrované vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami v bežných školách znamená 
rovnakú šancu pre všetkých. Je prejavom úsilia o odstrá-
nenie nespravodlivosti a nerovnosti medzi ľuďmi. 

Hlavným cieľom a zmyslom integrovaného vzdelávania je 
rozvíjanie individuality, rozhodovacích procesov, pozitívne-
ho sebahodnotenia a celkovej nezávislosti jedinca. Integ-
rácia umožňuje deťom so ŠVVP navštevovať školu v okolí 
ich bydliska, stretávať sa s  intaktnou populáciou, navzá-
jom sa poznávať a učiť sa spolu žiť. Rovnako aj intakt-
ným žiakom poskytuje poznanie vlastností žiakov so ŠVVP 
a vytváranie pozitívneho vzťahu k takémuto spolužitiu. 

Počty žiakov vzdelávaných v  bežných školách formou 
školskej integrácie sa z  roka na  rok zvyšujú. Zdravotné 
znevýhodnenie má dosah na  školský výkon žiaka, jeho 
učebné výsledky, sociálne vzťahy žiaka v školskom pro-
stredí a tým aj na priebeh vyučovacieho procesu. Aj keď 
je integrácia žiakov so ŠVVP náročná, obohacuje žiakov, 
učiteľov aj integrovaného jedinca. Každému niečo dáva. 
Veríme, že metodika bude nápomocná všetkým, ktorí sa 
zúčastňujú na procese integrácie. Do budúcna si prajeme, 
aby sa starostlivosť o tieto deti v školách stala dostupnou, 
kvalitnou a plne rešpektovanou. Aby sa tieto deti v školách 
stretávali s chápajúcimi a motivujúcimi učiteľmi, pomáha-
júcimi špeciálnymi pedagógmi a psychológmi a podporu-
júcimi výchovnými poradcami. 

ZÁVER
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Výkladový slovník 

Výkladový slovník pomenúva najčastejšie používané skrat-
ky a terminológiu, s ktorou sa môžete stretnúť pri školskej 
integrácii, v správach zo psychologických a špeciálnope-
dagogických vyšetrení. 

Používané skratky

ADHD − porucha pozornosti sprevádzaná hype-
raktivitou (angl. Attention Defi cit Hype-
ractivity Disorder)

ADD − defi cit pozornosti a hyperkinetická poru-
cha (angl. Attention Defi cit Disorder)

CNS − centrálna nervová sústava
CPPPaP − centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie
CŠPP − centrum špeciálnopedagogického pora-

denstva
DMO − detská mozgová obrna
EPI − epilepsia
ILI − individuálna logopedická intervencia
ISCED 0 − štátny vzdelávací program pre materské 

školy
ISCED 1 − štátny vzdelávací program pre primárne 

vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)
ISCED 2 − štátny vzdelávací program pre nižšie se-

kundárne vzdelávanie (2. stupeň ZŠ)
IVP − individuálny vzdelávací program
MKCH – 10 − Medzinárodná klasifi kácia chorôb – 10. 

revízia
MR − mentálna retardácia
DZ − duševná zaostalosť
MŠVVaŠ SR − Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky
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NKS − narušená komunikačná schopnosť
RŠF − rozvoj špecifi ckých funkcií
SZP − sociálne znevýhodnené prostredie
ŠEVT − Štatistické a  evidenčné vydavateľstvo 

tlačív
ŠPÚ − Štátny pedagogicky ústav
ŠVVP − špeciálna výchovno-vzdelávacia potre-

ba
ŠZŠ − špeciálna základná škola
ÚUO − úprava učebných osnov
VPU − vývinové poruchy učenia
VÚDPaP − Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie
ZŠ − základná škola

Terminológia

A

aberácia .................... odchýlka, úchylka, odklon od priemeru, od normálu, 
normálneho stavu alebo činnosti

abnormita ................. jav vymykajúci sa norme, zvláštnosť, neobvyklosť, 
výnimočnosť, nepravidelnosť

abstrakcia  ............... operácia myslenia, ktorou vyčleňujeme podstatné 
a všeobecné vlastnosti predmetov alebo javov a od-
lučujeme ich od nepodstatných vlastností a vzťahov

adaptácia  ................. všeobecná vlastnosť jedincov prispôsobovať sa 
v správaní, vnímaní, myslení a v postojoch

afázia  ....................... centrálne podmienené narušenie produkcie a poro-
zumenia hovorenej reči, najmä v dôsledku mozgo-
vých príhod

afekcia  ..................... vzrušenie, citový záchvat, citový zážitok

agnózia  .................... porucha schopnosti poznávať veci, osoby či javy 
alebo chápať význam počutých slov pri neporušenej 
funkcii zmyslových orgánov

agrafi a  ...................... neschopnosť písať ako dôsledok poruchy reči alebo 
ako dôsledok poškodenia mozgu

agramatizmus  ......... vývojová neschopnosť alebo strata schopnosti 

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK
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správne tvoriť či spájať slová, správne sa gramaticky 
vyjadrovať

agresia  ..................... nepriateľské, útočné až deštruktívne konanie; kona-
nie, ktorého cieľom je ublížiť niekomu

akalkúlia  .................. neschopnosť naučiť sa používať číselné znaky 
a uskutočňovať matematické úkony, dôsledok poru-
chy časti mozgovej kôry ľavej hemisféry

akceptácia  ............... prijatie jedinca inou osobou alebo skupinou ako se-
berovného

alienofóbia  ............... chorobný strach zo všetkého neznámeho a cudzieho

ambícia  .................... tendencia podnecujúca k činnosti v záujme dosiah-
nutia určitého pracovného alebo spoločensky dôle-
žitého postavenia

amnézia  ................... porucha až strata pamäti (celková alebo čiastočná) 
následkom choroby alebo poškodenia mozgu

anamnéza  ................ rozpamätanie sa a výpoveď človeka o  terajšom ži-
vote, životospráve, životných podmienkach, ťažkos-
tiach i chorobách, prípadne neúspechoch

anomália  .................. nepravidelnosť, odklon, odchýlka od  normálneho 
stavu, tvaru, podoby v súvislosti s telom alebo jeho 
časťami, prípadne s jeho funkciami, ktoré však neza-
hŕňajú patologický stav

anorexia mentálna  .. porucha príjmu potravy, vyhladovanie, úmyselné zni-
žovanie váhy, spôsobené strachom z tučnoty, skres-
lená predstava o vlastnom tele, aj výsledok socioku-
ltúrneho tlaku na mladé dievčatá

antisociálny  ............. protispoločenský, nepriateľský voči spoločnosti

apatia  ....................... ľahostajnosť, chorobná nevšímavosť, znížená emoč-
ná dráždivosť, nechuť reagovať na podnety a dojmy 
z prostredia

apraxia  ..................... strata naučených a vžitých schopností zručne vyko-
návať určité koordinované pohyby (napr. obliekanie) 
pri zachovaní nepoškodenej periférnej inervácie, spô-
sobená je poškodením určitých mozgových centier, 
intelektové a senzorické schopnosti sú neporušené

aprosexia  ................. neschopnosť sústredenia v  dôsledku poruchy po-
zornosti vo všetkých jej zložkách, spôsobená buď 
chorobou, alebo únavou

Aspergerov syndróm .. porucha autistického spektra, prejavuje sa naru-
šením v  oblasti sociálnej interakcie, komunikácie 
a vzorcov správania

atrofi a  ...................... degenerácia niektorej psychickej štruktúry pre nedo-
statok nácviku alebo pre trvalejšie vplyvy nepriazni-
vých faktorov

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK
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auditívny  .................. sluchový, zachytávaný sluchom, majúci vzťah 
k sluchovému vnímaniu

autizmus  .................. pervazívna vývojová porucha, ktorú charakterizujú 
defi city v  oblasti komunikácie, sociálnej interakcie 
a  predstavivosti, postihnutie v  oblasti komunikácie 
zahŕňa problémy porozumieť reči druhých a udržia-
vať zmysluplnú konverzáciu

averzia  ..................... nechuť, odpor, efektívne ovplyvnený odpor k nejaké-
mu objektu alebo činnosti vedúci do snahy vyhnúť sa 
nepríjemnej činnosti

anxieta  ..................... úzkosť

B

balbuties  .................. rečová neuróza, zajakavosť

bariéra  ..................... prekážka, ktorá bráni v dosiahnutí cieľa, prejavuje sa 
v psychologickej rovine, a  to ako vnútorný konfl ikt 
alebo ako chorobný príznak

brblavosť  ................. (tumultus sermosis) je narušením tempa reči, pri ktorej 
sa reč postupne zrýchľuje až do jej nezrozumiteľnosti

bulímia  ..................... chorobná žravosť

C

coping  ...................... zvládanie, zvládacie správanie, schopnosť človeka 
vyrovnať sa s nárokmi, ktoré sú naňho kladené, prí-
padne zvládať nadlimitnú záťaž

D

debilita  ..................... ľahká duševná zaostalosť

defekt  ....................... poškodenie, porucha, prípadné chýbanie toho, čo je 
u normálneho jednotlivca zdravé a bežné

defektivita  ................ porucha celistvosti ľudského organizmu, ktorá sa 
prejavuje v  poruche spoločenských vzťahov, naru-
šený postoj človeka k  výchove, vzdelávaniu, nejde 
o stav trvalý, môže sa zlepšovať i zhoršovať

defi cit  ....................... nedostatok

degenerácia  ............ označenie pre vrodené či dedičné odchýlky v štruk-
túre jednotlivca: fyzické, fyziologické, neuropsychic-
ké, povahové

depistáž  ................... orientačná diagnostická metóda k  podchyteniu 
osôb, ktoré je potrebné ďalej špeciálne vyšetriť

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK
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desugescia  .............. odstránenie individuálnych alebo spoločenských ba-
riér, ktoré vznikli ako reakcie na odozvu okolia

deštruktívny  ............ ničivý, zhubný, rozkladný

deviácia  ................... vybočenie, odklonenie, odchýlka

Diabetes mellitus ..... (cukrovka, cukrová úplavica, diabetes, diabetizmus) 
hormonálne ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenou 
hladinou glukózy v krvi a poruchou metabolizmu sa-
charidov v ľudskom tele

diagnostika  .............. činnosť smerujúca k  zisteniu diagnózy, prejavov 
a príznakov choroby s cieľom odhaliť jej príčiny, spô-
sob liečby a prognózu vyliečenia

diagnóza  .................. určenie choroby alebo jej následkov, vrodených 
a získaných porúch a narušení alebo odlíšenie jednej 
choroby od druhej

didaktika  .................. teória vyučovania

diferencované
vzdelávanie  ............. vzdelávanie, ktoré zaisťuje, aby sa všetci žiaci op-

timálne učili (dosahovali svoje maximum), navzdory 
svojim odlišnostiam, teda skôr s využitím svojich od-
lišností; rámec alebo fi lozofi a na efektívne učenie sa

dokumentácia  ......... sústavné zhromažďovanie a  spracovávanie doku-
mentov ako kresleného a iného materiálu, resp. lite-
ratúry na vedecké a technické účely

dotknutá osoba  ....... každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné 
údaje

duševná zaostalosť  .. stav charakterizovaný znížením intelektuálnych 
schopností, pričom organický pôvod je zisťovaný 
u stále rastúceho počtu jednotlivcov, nie však u väč-
šiny, spomalenie, oneskorenie duševného vývinu 
jednotlivca, niekedy soc. zanedbanosťou, niekedy 
v dôsledku somatického ochorenia

dysfónia  ................... funkčné poruchy hlasu 

dysfunkcia  ............... organicky podmienená, mierne alebo výrazne na-
rušená štruktúra, a  tým aj fungovanie nejakého 
funkčného systému (dysfázia, dyslexia, dyskalkúlia); 
porucha prirodzeného priebehu organických alebo 
psychických funkcií organizmu

dysgrafi a ................... špecifi cká porucha písania, ktorá sa prejavuje cel-
kovou výraznou neúhľadnosťou písma, jeho tvarom, 
rozdielnou výškou a kolísajúcim sklonom

dyskalkúlia  .............. vývinová porucha učenia v matematických schop-
nostiach, pri ktorej je výrazne narušená vnútorná 
štruktúra vlôh pre matematiku pri normálnej úrovni 
všeobecných rozumových schopností

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK



EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA 277

dyslália  ..................... chybná artikulácia a používanie foném pri hovorenej 
reči

dyslexia  .................... je biologicky podmienená porucha, ktorá sa prejavu-
je neschopnosťou čítať alebo ťažkopádnym čítaním

dysmúzia  ................. je psychopatologická porucha prejavujúca sa ako 
komplex príznakov svedčiacich o nedostatočnej ale-
bo nulovej schopnosti vnímať hudbu

dysortografi a  ........... porucha pravopisu, ktorá vzniká na podklade poru-
chy sluchového vnímania a rozlišovania hovoreného

dyspinxia  ................. porucha výtvarných schopností

dyspraxia  ................. porucha schopnosti vykonávať manuálne zložité čin-
nosti; porucha, ktorá postihuje osvojovanie, pláno-
vanie a výkon voľných pohybov

dyzartria  .................. je narušením artikulácie do takej miery, že reč sa stá-
va ťažko zrozumiteľnou

E

emocionalita  ........... emocionálnosť > prístupnosť emocionálnym vzruchom 
a  stavom; vlastnosť jedinca charakterizujúca obsah 
a dynamiku jeho emócií; citové založenie jedinca

empatia  .................... vcítenie; schopnosť postrehnúť a porozumieť citovému 
rozpoloženiu druhého, vžiť sa do jeho situácie; projek-
cia seba samého do emocionálneho stavu iného

endogénny  ............... vnútorný, vnútorného pôvodu, vzniknutý dedične 
alebo vnútornými príčinami v tele 

enuréza  .................... pomočovanie; neschopnosť udržať moč; môže byť 
nočná (nocturna) a denná (diurna)

eretický  .................... dráždivý, vzrušivý, nepokojný, predráždený

etopéd  ...................... špeciálny pedagóg, ktorý sa zaoberá sociálne naru-
šenou mládežou

etiológia  ................... náuka o pôvode chorôb a ich príčinách

explorácia  ................ metóda zisťovania údajov od indivídua formou otázok, 
ktoré sú zamerané na hodnoty, postoje a názory

F

facilitácia  ................. uľahčenie; podpora určitých psychických procesov 
a činností na zlepšenie výkonu

fi kcia  ........................ neskutočná utkvelá predstava

fi xácia  ...................... upnutie, pripútanie, upretie pozornosti, spevnenie, 
posilnenie

fl exibilita  .................. pružnosť, ohybnosť, prispôsobivosť psychických ak-
tivít; schopnosť jedinca pohotovo prispôsobiť myslenie 
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i správanie tak, aby vyhovovalo meniacim sa pod-
mienkam situácie

fl uencia  .................... plynulosť myšlienkového i  slovného prejavu; vlast-
nosť poznávacích procesov charakterizovaná plynu-
losťou

fóbia  ......................... logicky neodôvodnený nutkavý strach viazaný na kon-
krétny obsah (určité javy, situácie, predmety, zvieratá, 
choroby a pod.), sprevádzaný vegetatívnymi porucha-
mi, ktorý pôsobí rušivo na aktivitu postihnutého

frustrácia  ................. blokovanie úsilia o dosiahnutie osobne významného 
cieľa; neúspech alebo zlyhanie pri dosahovaní cieľa; 
zážitok neuspokojenia, sklamania, roztrpčenia

G

generalizácia  ........... zovšeobecňovanie; myšlienková operácia spočívajú-
ca v tvorení všeobecných pojmov z pojmov jedineč-
ných alebo menej všeobecných; zovšeobecňovanie 
podstatných vzťahov a súvislostí

genialita  ................... najvyššia úroveň rozvoja intelektových, mentálnych, 
prípadne špeciálnych tvorivých schopností; mimo-
riadne rozvinutý talent

gestikulácia  ............. pohyby, najmä rúk, ale aj celého tela ako motorický 
sprievodný znak verbálnej komunikácie na  zdôraz-
nenie určitých častí rečového prejavu, prípadne ktoré 
slovný prejav nahradzujú 

grafomotorika  ......... zahrňuje úroveň motorických (pohybových) spôsobi-
lostí pre grafi cký výraz, písanie, obkresľovanie, kres-
lenie, rysovanie

H

halucinácia  .............. chorobná predstava, ktorá má zmyslovú jas-
nosť a postihnutý je presvedčený, že ide skutočne 
o zmyslový vnem

handicap/hendikep  .. subjektívny pocit oslabenej pozície jedinca voči so-
ciálnemu okoliu, spôsobený objektívnymi príčinami 
u  telesne postihnutých; nevýhoda, nerovnosť pod-
mienok a možností sebauplatnenia

haptika  ..................... oblasť vnemov, ktoré sú sprostredkované dotykom

heredita  ................... dedičnosť

hodnotenie  .............. porovnávanie, odstupňovanie a posudzovanie javov 
či charakteristík, ktoré je možné exaktne merať

hranie rolí  ................ metóda prispievajúca k analýze vlastného správania 
jednotlivých účastníkov v skupine
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hyperaktivita  ........... zvýšená dynamika aktivity, ktorá však nedosahuje 
žiaduce výsledky, obyčajne pre nedostatok usmer-
nenia

hypermetropia  .........ďalekozrakosť

hypoaktivita  ............. zníženie, oslabenie aktivity, najčastejšie v rámci cel-
kového psychomotorického útlmu

hypokinetický 
syndróm  ................... znížená úroveň aktuálnej pohybovej aktivity a výkon-

nosti 

CH

chromatoterapia  ..... liečenie farbami; pobyt v  priestoroch určitej farby 
a určitého farebného osvetlenia

I

impulzivita  ............... impulzívnosť > sklon k  unáhlenej okamžitej reakcii 
bez premyslenia a  kritického zhodnotenia situácie; 
skratové rozhodovanie a unáhlené konanie

individuálny prístup ... často odporúčaný prístup k žiakom, ktorí majú isté 
problémy v  učení, prípadne sa vzdelávajú podľa 
učebných plánov, prispôsobených ich vlastným po-
trebám, záujmom a schopnostiam

individuálny 
vzdelávací program  .. ďalšia dokumentácia začleneného žiaka, ktorá je súčas-

ťou návrhu na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej ško-
le, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole; 
vypracúva ho škola v spolupráci so školským zariadením 
výchovnej prevencie a poradenstva; zákonný zástupca 
žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť

informovaný súhlas  .. je písomný súhlas fyzickej osoby, v ktorom sa okrem 
jej vlastnoručného podpisu uvedie, že táto osoba 
bola riadne poučená o dôsledkoch súhlasu

infl uencia  ................. proces, ktorým určitá črta osobnosti ovplyvňuje ďal-
šie správanie jedinca v rámci medziľudských vzťahov

iniciatíva  .................. komplexná povahová črta prejavujúca sa v schop-
nosti dávať podnety, impulzy k nejakej aktivite

inklúzia  .................... začlenenie

inkluzívne vzdelávanie  proces reagujúci na  rôznorodosť potrieb všetkých 
žiakov, a  to prostredníctvom zvýšenia ich účasti 
na vzdelávaní

integrácia  ................ zjednotenie, zlučovanie jednotlivých častí do vyššie-
ho funkčného celku; spojenie častí psychiky do dy-
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namického a zmysluplného celku vyššieho rádu, než 
sú konštitutívne zložky; snaha o začleňovanie soci-
álne alebo zdravotne znevýhodnených ľudí do spo-
ločnosti vrátane pracovného začlenenia; široko 
uznávaný ideál novodobej sociálnej práce — opak 
sociálneho vylučovania, s ktorým sa hendikepovaní 
stretávali a doteraz často stretávajú

integrita  ................... samostatnosť, zachovalosť, celistvosť

integrovaný/začlenený
žiak so ŠVVP ............ žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potreba-

mi, ktorý je v  triede bežnej školy vzdelávaný podľa 
individuálneho vzdelávacieho programu

intelekt  ..................... súhrn všetkých mentálnych funkcií, mentálny potenciál

intencia  .................... úmysel, smerovanie myslenia alebo vôle

interakcia  ................. vzájomná súčinnosť alebo vzájomné ovplyvňovanie 
dvoch či viacerých ľudí; vzájomné pôsobenie rečou, 
správaním, konaním

intuícia  ..................... mimovoľné náhle vytušenie riešenia a poznanie pod-
staty problému, ktoré nemá základ v logickom usu-
dzovaní; jedinec si neuvedomuje spôsob takéhoto 
poznania, je považované za vnuknutie

invencia  ................... vynachádzavosť, vynaliezavosť, nápaditosť, dôvtipnosť

iritácia  ...................... dráždenie, podráždenie mechanicky, fyzicky alebo 
chemicky, psychicky, verbálne

izolácia ..................... odlúčenosť jedinca od ostatných ľudí vedúca k preží-
vaniu pocitov odlúčenosti, osamelosti, odmietania či 
vyhýbania sa medziľudským vzťahom a kontaktom

K

katamnéza  ............... priebeh a zhodnotenie stavu od ukončenia kontaktu (lieč-
by) za dlhší časový úsek, prípadne až do konca života

kauzálny  .................. príčinný, dôvodový

kazuistika  ................ ucelená a  podrobná štúdia jednej osoby, súhrnný 
opis jednotlivých prípadov s údajmi o začiatku, vývoji 
a priebehu, prípadne okolnostiach, ktoré mohli vývoj 
alebo súčasný stav ovplyvniť

klasifi kácia  .............. hodnotenie

klaustrofóbia  ........... chorobný strach z pobytu v zatvorených priestoroch

kleptománia  ............ chorobná túžba bezdôvodne kradnúť, porucha ko-
nania charakterizovaná chorobným nutkaním ku 
krádežiam aj vecí bezcenných alebo nepotrebných 
pre dotyčnú osobu, býva prejavom hysterickej psy-
chopatie, obsedantného konania i patologickej túžby 
po dobrodružstve
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kognitívne procesy  .. poznávanie procesy, procesy senzorické a mentál-
ne, ktorými poznávame okolitý svet i seba samého, 
sú umožnené vnímaním, pozornosťou, predstavivos-
ťou, myslením, pamäťou, obrazotvornosťou i rečou

koherencia  .............. súlad medzi srdcom a  mozgom, má blahodarné 
účinky na celý náš organizmus 

komparácia  ............. porovnávanie, skúmanie podobnosti a  rozdielnosti, 
totožnosti a odlišnosti, a to do kvality i kvantity (tvar, 
farbu, veľkosť, počet), výsledkom je súd a klasifi kácia

kompenzačná 
pomôcka  ................. pomôcka, ktorá umožňuje žiakovi so zdravotným 

znevýhodnením vykonávať činnosti, ktoré by bez ich 
použitia nemohol uskutočňovať sám,

konfabulácia ............ porucha pamäťového vybavovania vyznačujúca sa tým, 
že postihnutý medzery v pamäťovom vybavovaní vypl-
ňuje vymyslenými udalosťami, ktoré považuje za skutoč-
né (rozprávanie výmyslov, chorobná obrazotvornosť)

kooperácia  .............. zámerná spolupráca, harmonická súčinnosť prvkov 
systému alebo členov skupiny na účely dosiahnutia 
spoločného cieľa

L

labilita  ...................... nestálosť, vratkosť, kolísavosť, tendencia narúšať 
rovnomerný priebeh alebo rovnovážny stav psycho-
fyziologických funkcií organizmu

lateralita  ................... uprednostňovanie jedného z párových orgánov, prí-
padne jednej polovice nepárového orgánu

logopéd  .................... špeciálny pedagóg, ktorý sa zaoberá výchovou 
a  vzdelávaním osôb s  narušenou komunikačnou 
schopnosťou

lokomócia  ................ súhrn pohybov, ktoré umožňujú meniť miesto alebo 
polohu človeka v priestore

M

maladaptácia  .......... nedostatočná schopnosť prispôsobiť sa danej situ-
ácii a jej požiadavkám spôsobom správania a kona-
nia, prejavuje sa rôznymi poruchami správania 

maladjustácia  .......... nedostatočná schopnosť až neschopnosť prispôso-
benia sa novým podmienkam, zvykom, požiadav-
kám, sociálnemu prostrediu, neschopnosť zvládnuť 
a správne riešiť nové problémy každodenného života 
alebo spolunažívania v skupine, kolektíve

mentálny  .................. myšlienkový, prebiehajúci v mysli, rozumový, vzťahu-
júci sa na myslenie
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metóda  .................... vedecký postup umožňujúci získanie nových po-
znatkov, teoreticky zdôvodnený, účelný, plánovitý 
a systematický postup k vytýčenému cieľu, ktorým 
môže byť riešenie, dôkaz či realizácia predmetu ale-
bo účelu výskumu

mizantropia  ............. chorobný negatívny vzťah k  druhým ľuďom, pre-
rastajúci až do nenávisti, prejav niektorých psychóz 
a psychopatií

mobilita  .................... pohyblivosť, schopnosť pohybovať sa, schopnosť 
lokomócií

modifi kácia  .............. úprava, obmena, prispôsobenie

monitorovanie  ......... permanentné sledovanie kontinuálneho procesu, dl-
hodobé sledovanie deja, stavu a jeho zmeny, najčas-
tejšie pomocou registračných prístrojov

morálka  .................... súbor pravidiel správania a  spolunažívania, ktorý 
v danej spoločnosti vyjadruje chápanie dobra a zla, 
ponímanie, čo je čestné a  nečestné, spravodlivé 
a nespravodlivé, pochvalné a potupné (odsúdenia-
hodné) a požiadavka konania podľa týchto zásad

motivácia  ................. stav vnútornej aktivácie jednotlivca či skupiny, pod-
mienený jeho (ich) potrebou a zameraný na dosiah-
nutie tejto potreby, súhrn pohnútok a  hybných síl 
správania, prežívania a konania

motorika  .................. súhrn pohybových predpokladov a prejavov zahrňu-
júcich priebeh a výsledok pohybovej činnosti

motorický  ................ pohybový, týkajúci sa pohybu

mutizmus  ................. porucha sociálneho kontaktu charakterizovaná útl-
mom reči s rôzne dlhým trvaním (dni i týždne); one-
menie, neochota komunikovať hovorenou rečou pri 
interpersonálnych kontaktoch, spravidla na neurotic-
kom alebo psychotickom podklade

muzikoterapia  ......... liečenie hudbou, využívanie priaznivého vplyvu hud-
by na liečebné účely v kombinácii s inými psychote-
rapeutickými metódami, receptívna, aktívna muziko-
terapia

mýtománia ............... chorobné vymýšľanie rôznych historiek so zámerom 
upútať svojím rozprávaním ostatných

N

nadanie  .................... komplex vlôh, ktoré umožňujú jedincovi mimoriadne 
úspešné výkony v  určitej oblasti, v  konkrétnej čin-
nosti, úroveň a  štruktúra schopností (podmienená 
dedične, ale v priebehu života výchovne ovplyvniteľ-
ná) na úspešnú činnosť jedinca v určitej oblasti
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napätie  ..................... tenzia > psychický stav, pocit neuvedomovaného naru-
šenia dynamickej rovnováhy organizmu, vyznačuje sa 
prechodným znížením pozornosti a  znížením stability 
psychických funkcií, prípadne aj porušením koordinácie 
pohybov, vyskytuje sa pri konfl iktoch, strese, strachu

narušenie  ................. mierna trvalá odchýlka od psychologickej normy

návrh na vzdelávanie
dieťaťa alebo žiaka
so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími
potrebami v materskej
škole, v základnej škole,
v strednej škole
a v špeciálnej škole  .. osobná dokumentácia žiaka so špeciálnymi výchov-

no-vzdelávacími potrebami 

návyk  ........................ opakovaním naučený a  zautomatizovaný spôsob 
konania alebo správania nevyžadujúci vedomú 
kontrolu, cvičením upevnená, relatívne stála forma 
činnosti, skúsenosťou získaná rutina všeobecného 
správania, habitualizácia

narušený vývin reči  ... neschopnosť osvojiť si hovorenú reč z rôznych etio-
logických príčin, môže mať formu oneskoreného, 
obmedzeného alebo prerušeného vývinu reči

nedoslýchavosť  ...... ľahší stupeň sluchovej poruchy, keď jedinec vníma 
prevažne sluchom

neuróza  .................... duševná porucha vyvolaná psychogénne, súvisiaca 
so situáciou, ktorú človek prežíva ako stresujúcu, 
spoločným menovateľom je vysoká miera úzkosti 
a pacientov zachovaný náhľad na chorobnosť vzťa-
hu; funkčné nervové ochorenie bez organického ná-
lezu, nemoc reverzibilná, liečiteľná psychoterapiou

norma  ...................... pravidlo alebo predpis, ktorý má záväznú platnosť 
ako kritérium na posúdenie určitého javu

O

obsahový štandard  . časť vzdelávacích štandardov, určuje minimálny ob-
sah vzdelávania, jeho hlavným cieľom je zjednocovať, 
koordinovať, resp. zabezpečovať kompatibilitu mini-
málneho obsahu vzdelávania na všetkých školách

obsedantný  ............. nutkavý, vtieravý, posadnutý

obsesia  .................... nutkavosť, nutkanie, nežiaduce, vtieravé, rušivé 
myšlienky, predstavy alebo popudy, ktoré sa opa-
kovane a proti vôli vkrádajú do vedomia, vzbudzujú 
úzkosť, strach, napätie
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oligofrénia  ............... slabomyseľnosť, intelektová porucha dedičná (pri-
márna) alebo ako dôsledok organického poškode-
nia mozgového tkaniva, a to už pred počatím alebo 
v priebehu embryonálneho vývinu

ontogenéza  ............. individuálny vývin počínajúc oplodnením vajíčka až 
do smrti jedinca, v psychológii proces psychického 
vývinu človeka

onychofágia  ............ chorobné ohrýzanie nechtov, neurotický symptóm

oprávnená osoba  .... je každá fyzická osoba, ktorá spracúva osobné úda-
je na základe pokynu prevádzkovateľa

osobné údaje  .......... údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej 
osoby, pričom takouto osobou je osoba, ktorú mož-
no určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe 
všeobecne použiteľného identifi kátora alebo na zák-
lade jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, 
ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, men-
tálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu

P

pamäť  ...................... schopnosť prijímať, držať a  znovu oživovať minulé 
vnemy

parciálny  .................. čiastočný

paréza  ...................... neúplné ochrnutie niektorých častí tela

paroxyzmálny  .......... záchvatový, záchvatovitý

participatívny  .......... spolu sa zúčastňujúci

patický  ..................... chorobný

pedantéria  ............... puntičkárstvo, povahový rys prejavujúci sa podrob-
nejším rozlišovaním javov, než je nutné, rigidným lip-
nutím na formálnych procedúrach

perfekcionizmus  ..... sklon podávať bezchybný, dokonalý výkon, posudzo-
vať sa nadmerne prísne, často spojený s pedantériou

pervazívny  ............... prenikavý, prenikajúci, všetko prestupujúci, všetko 
zachvacujúci

perzistencia  ............. stálosť, trvalosť, pretrvávanie určitého stavu

podmieňovanie  ....... proces vytvárania dočasných nervových spojov, 
najjednoduchšia forma učenia, ktorej výsledkom je 
nové správanie

podnecovanie  ......... podpora vytvorenia žiaduceho správania, využívané 
ako postupne ustupujúca pomoc pri vytváraní detských 
zručností, príp. žiaducich reakcií klienta v psychoterapii

podprahový  ............. subliminálny, vzťahujúci sa k  veľmi nízkym podne-
tom, ktoré sú síce vnímané, ale nie sú uvedomované 
(napr. čuch)
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poradenské 
zariadenie  ................ školské zariadenie, ktoré zabezpečuje plnenie úloh 

výchovného poradenstva a  prevencie prostredníc-
tvom centier pedagogicko-psychologického pora-
denstva a  centier špeciálnopedagogického pora-
denstva v  spolupráci s  ďalšími zložkami systému 
výchovného poradenstva a prevencie

postihnutie  .............. akákoľvek porucha, duševná alebo telesná, dočas-
ná, dlhodobá alebo trvalá, alebo hendikep, ktorý 
jedincovi bráni v účinnom prispôsobení sa bežným 
nárokom života

pozorovanie  ............ najstaršia psychologická metóda založená na  sle-
dovaní správania iných osôb, je vždy subjektívne, 
ovplyvnené pozorovateľom, jeho postojmi, pozor-
nosťou a pod., väčšia objektivita je dosahovaná väč-
ším počtom nezávislých pozorovateľov

precitlivenosť/
hypersenzitivita  ....... široký pojem zhrňujúci zvýšenú, nadmernú dráždi-

vosť voči vonkajším i vnútorným podnetom, tiež zní-
žená schopnosť znášať bolesť, negatívne emócie, 
frustráciu a pod.

prevencia  ................. predchádzanie nežiaducim javom, nehodám, úra-
zom, chorobám a  i., rozlišuje sa: primárna – v celej 
sledovanej populácii, sekundárna – zameraná na ri-
zikovú skupinu zvlášť ohrozenú negatívnymi javmi, 
terciálna – zameraná na  jedincov, u ktorých sa už 
negatívny jav prejavil, snaha o zmiernenie následkov 
problémového javu

produktívny  ............. plodný, tvorivý, výkonný

prognóza  ................. predpoveď, vyhliadka do budúceho vývinu

psychastéria  ............ forma neurózy prejavujúca sa nerozhodnosťou, po-
chybovačnosťou, fóbiami, unaviteľnosťou, bolesťami 
hlavy, nespavosťou a i.

psychiatria  ............... lekárska veda o rozpoznávaní, prevencii a liečbe du-
ševných chorôb

psychika  .................. fylogeneticky schopnosť živých organizmov odrá-
žať svojimi stavmi okolitú skutočnosť, má biologický 
základ, je vybavená funkciami, ktoré umožňujú plniť 
biologické ciele, ako sú inštinkty, učenie, vnímanie, 
na vyššej vývojovej úrovni umožňujú adaptáciu na so-
ciálne a kultúrne prostredie a schopnosť ho meniť

psychodidaktika  ..... disciplína, ktorá sa zaoberá psychologickými otázka-
mi vyučovania

psychológia osobnosti  skúma psychické, sociálne a  biologické vlastnosti, 
rysy a  stavy osobnosti v  zovšeobecňujúcej rovine,
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súvisí s  koncepciou osobnosti ako jedinečným 
a komplexným fenoménom

psychológia sociálna  zaoberá sa vplyvom sociálnych faktorov na psychiku 
jednotlivca v sociálnych situáciách, skúma sociálne 
interakcie, postoje, roly, správanie, význam a dyna-
miku sociálnych skupín a i.

psychológia 
všeobecná  ............... zaoberá sa základnými psychickými procesmi, ich 

všeobecnými zákonitosťami u  duševne zdravého 
človeka

psychológia 
ontogenetická  ......... zaoberá sa psychickým vývinom človeka od narode-

nia, resp. od vývinu plodu po starobu

psychopatia  ............. nevyvážená, neharmonická osobnosť, u ktorej nie-
ktoré rysy sú príliš zdôraznené a iné potlačené, poru-
cha sťažuje zaradenie postihnutého do spoločnosti, 
prejavuje sa mimoriadne pestrou škálou prejavov 
od povahových odchýlok neškodného čudáctva až 
k násilnému antisociálnemu správaniu

psychopéd  ............... špeciálny pedagóg zaoberajúci sa rozvojom, výcho-
vou a vzdelávaním rozumovo zaostávajúcich osôb

psychoterapia  ......... liečenie duševných chorôb a hraničných stavov psy-
chologickými prostriedkami, t. j. slovom, gestom, 
mimikou, mlčaním, príp. zmenou prostredia

psychóza  ................. označenie ťažkých duševných chorôb, pri ktorých je 
spravidla stratený kontakt jedinca s realitou; vníma-
nie, prežívanie, cítenie i vôľa sú ťažko deformované; 
chýba vedomie choroby

R

recidíva  .................... návrat alebo opakovanie, napr. choroby

redukcia  ................... obmedzenie, zmenšenie, zjednodušenie

reedukácia  ............... prevýchova, snaha pomocou pedagogických alebo 
špeciálnopedagogických metód rozvinúť nevyvinuté 
schopnosti

refl ex  ........................ automatická a často vrodená reakcia na podnet

regres  ....................... úpadok, ústup

rekonvalescencia  .... stav po chorobe, uzdravovanie, zotavovanie

relaxácia  .................. uvoľnenie svalového a  duševného napätia, nutné 
zvlášť tam, kde k  napätiu dochádza v  dôsledku 
psychického ochorenia, prirodzený opak stresu, je 
prevenciou mnohých chorôb – psychických aj soma-
tických, využíva sa pri nespavosti, astme, kožných 
chorobách a bolestivých stavoch
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respondent  .............. osoba, ktorej sa pýtame alebo ju skúmame

retencia  .................... zadržanie, udržanie, uloženie informácie do pamäti

Rettov syndróm  ...... je závažné neurovývinové ochorenie postihujúce ner-
vový systém, porucha autistického spektra

rinolália  .................... fufňavosť > zmena zvuku hlások pri artikulovaní s vý-
razne nazálnym zafarbením; môže mať otvorenú, za-
tvorenú či zmiešanú formu

rotacizmus  .............. chybná výslovnosť hlásky „r“

S

saturácia  .................. nasýtenie, uspokojenie najčastejšie nejakej potreby, uspo-
kojenie z úspechu v nejakej činnosti, zamestnaní a pod.

sebadôvera  ............. kladný postoj človeka k sebe samému, svojim mož-
nostiam a výkonnosti

senzibilita  ................ citlivosť na vonkajšie i vnútorné podnety

senzitivita  ................ zvýšená vnímavosť, citlivosť

senzomotorika  ........ súbor schopností a zručností prejavujúcich sa v čin-
nostiach, ktoré sú založené na spojení zmyslového 
vnímania a pohybov

separácia  ................. oddelenie od niečoho, odlúčenie od niekoho (dieťaťa 
od matky)

schizofrénia  ............. rozštiepenie osobnosti, výskyt protikladných dušev-
ných pocitov, myšlienok a postojov, ktoré duševne 
chorému znemožňujú normálny život

slabozrakosť  ........... obmedzenie zrakových funkcií na 15,5 % normálnej 
kapacity

sociogram  ............... grafi cké zobrazenie vzťahov medzi členmi skupiny 
získaných na základe sociometrického testu

sociometria  ............. náuka zaoberajúca sa nachádzaním a meraním soci-
álnych vzťahov, ich štruktúry, sily a kladného, nega-
tívneho alebo nulového smeru

somatogénny  .......... telesne podmienený

somatopéd  .............. špeciálny pedagóg, ktorý sa zaoberá výchovou 
a vzdelávaním telesne postihnutých osôb

spazmus  .................. kŕč, kŕčovitý sťah

spracúvanie 
osobných údajov  .... vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru 

operácií s  osobnými údajmi, napr. ich získavanie, 
zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, 
prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehlia-
danie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňova-
nie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, ich prenos, 
poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie
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stagnácia  ................. strnulosť, nehybnosť, zastavenie vývoja

statický  .................... nehybný, nemenný

stimul  ....................... podnet, motív, pohnútka

strabizmus  ............... (škúlenie) osi videnia pri pohľade do  diaľky nie sú 
rovnobežné

stres  ......................... odpoveď organizmu na  záťaž, príjemný alebo ne-
príjemný; hovorovo termín na  označenie konfl iktu, 
úzkosť, vyššiu aktiváciu a  situácie pociťované ako 
nepríjemné

surdopéd  ................. špeciálny pedagóg, ktorý sa zaoberá výchovou 
a vzdelávaním sluchovo postihnutých osôb

symptóm  .................. príznak, najčastejšie choroby

syndróm  ................... skupina príznakov, symptómov, ktoré sa vyskytujú 
spoločne a charakterizujú chorobný stav

Š

školská integrácia  .. individuálne začlenenie žiakov so ŠVVP do  tried 
základnej školy pre žiakov bez špeciálnych výchov-
no-vzdelávacích potrieb

školské začlenenie  . synonymum pojmu školská integrácia

školský vzdelávací 
program .................... základný pedagogický dokument školy, ktorý vy-

pracováva škola na základe štátneho vzdelávacieho 
programu, vydáva ho riaditeľ školy po prerokovaní 
v pedagogickej rade školy

špeciálny pedagóg  . vykonáva odborné činnosti v  rámci špeciálnopeda-
gogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového 
alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom 
a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími po-
trebami, poskytuje špeciálnopedagogické poraden-
stvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo 
žiakom a pedagogickým zamestnancom škôl a škol-
ských zariadení

špeciálna 
výchovno-vzdelávacia 
potreba  .................... požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, 

metód a  prístupov vo výchove a  vzdelávaní pre 
žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhod-
nenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom 
prostredí

štátny vzdelávací
program .................... záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele 

vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má 
vzdelávanie smerovať
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Štátna školská 
inšpekcia  ................. orgán štátnej správy v školstve, plní funkciu kontro-

ly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad 
úrovňou výchovy a  vzdelávania a materiálno-tech-
nických podmienok vrátane praktického vyučovania 
v  školách a  školských zariadeniach, v  strediskách 
praktického vyučovania, vzdelávacích ustano-
vizniach; v tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície

T

taktilný  ..................... dotykový, hmatový

tenacita  .................... trvalosť pozornosti

tenzia  ....................... nepríjemný pocit vnútorného napätia, tlaku, nepokoja

terapeut  ................... osoba, ktorá lieči, vycvičená v  metódach liečenia 
a rehabilitácie, a to bez užitia liekov alebo chirurgic-
kých zákrokov

terapia  ...................... liečenie telesných alebo duševných porúch a porúch 
správania prostredníctvom terapeuta, existujú rôzne 
teórie a prístupy k liečeniu, hlavne podľa psychotera-
peutických teórií, počtu zúčastnených pacientov ale-
bo klientov, cieľovej skupiny, resp. podľa špecifi ckej 
náplne terapeutických stretnutí 

tik  ............................. nervový kŕč v oblasti periférneho nervstva (napr. líc-
ny nerv); mimovoľný rýchly opakujúci sa nerytmický 
pohyb alebo hlasová produkcia, nedá sa ovládať, ale 
dá sa do istej miery potlačiť

tonus  ........................ trvalý stupeň napätia živého tkaniva, ktoré je ovláda-
né nervstvom; svalový, psychický a hlasový tonus

transparentný  .......... viditeľný, zjavný, priehľadný, aj v zmysle zrozumiteľný

tras  ........................... rytmické mimovoľné pohyby prstov, ruky, brady, 
hlavy a  i., vyskytuje sa pri svalovom prepätí, pri ne-
urózach vo vypätých emočných a stresových situá-
ciách, pri organických poškodeniach, toxikomániách 
ako abstinenčný príznak

trauma  ..................... úraz, poškodenie

tupozrakosť/
amblyopia  ................ zníženie zrakovej ostrosti oka

tútor  ......................... vychovávateľ, radca, konzultant

tyfl opéd  .................... špeciálny pedagóg, ktorý sa zaoberá výchovou 
a vzdelávaním zrakovo postihnutých osôb
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U

úsudok  ..................... základný proces myslenia, rozumová operácia, pri 
ktorej sa z daných súdov vyvodzuje nový súd

V

validita  ..................... platnosť testu, overenie, či test, resp. iná metóda 
zisťuje to, čo zisťovať má, test je validný natoľko, na-
koľko vieme, čo zisťuje a do akej miery

variabilita  ................. premenlivosť, kolísavosť, početnosť a  veľkosť od-
chýlok znaku od priemeru

verifi kácia  ................ overenie správnosti, pravdivosti hypotézy, zistenie 
hodnôt nemeranej veličiny, môže byť logická, empi-
rická, štatistická

verzatilný  ................. nepokojný, nesústredený, rozháraný

vizualizácia  .............. zraková predstava, predstavivosť, predstavovanie si, 
zviditeľňovanie

vizuálna percepcia  .. zrakové vnímanie

vizuomotorická 
koordinácia  ............. zrakovo-pohybová súhra

vizuomotorika  ......... proces a stav koordinácie pohybov končatín a zraku

vnem  ........................ efekt vnímania, súhrn pocitov, senzorických kvalít, 
ktoré utvárajú novú štruktúru s adaptívnou funkciou

vulnerabilita  ............. zraniteľnosť, zvýšená citlivosť, náchylnosť, napr. 
na určité ochorenia

výchova  ................... zámerné, systematické rozvíjanie schopností a utvá-
ranie, resp. formovanie osobnostnej štruktúry, že-
laných vlastností človeka, dané cieľmi a hodnotami 
skupiny, kultúry

vychovateľnosť  ....... hranice efektívneho výchovného pôsobenia

výchovné 
poradenstvo ............. poradenstvo zamerané na služby súvisiace s rieše-

ním problémov vo výchove, vzdelávaní, medziľud-
ských vzťahoch 

výkon  ....................... výsledok činnosti, dosiahnuté učebné výsledky, prospech

výkonový štandard  . formulácia výkonov, ktorá určuje, na akej úrovni má 
žiak dané minimálne učivo ovládať a čo má vykonať

vývoj  ......................... rast, zmeny spojené so zrením a  nadobúdaním 
skúseností, synonymicky sa podľa dohody používa 
v ontogenetickej psychológii termín vývin

vzdelanie  ................. súhrn vedomostí, zručností a  postojov osvojených 
jednotlivcom v priebehu života, formálne označenie 
absolvovaného štúdia
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vzdelávanie  ............. sprostredkované odovzdávanie vedomostí, skúse-
ností, vzorcov správania, hodnotových hierarchií na-
dobudnutých v histórii ľudstva

vzdor  ........................ druh konfl iktu jednotlivca s druhými ako reakcia na si-
tuáciu, v ktorej došlo k znižovaniu jeho sebavedomia

vzor  .......................... objekt napodobňovania a identifi kácie, príklad

vzruch  ...................... impulz, signál časti nervového systému, ktorý vyvo-
láva určitú činnosť organizmu 

X
xenofóbia  ................. chorobný strach z  cudzincov, neznámych ľudí, 

miest, prostredia

Z
zákonný zástupca  ... osoba, ktorá podľa príslušných zákonov zastupuje 

v plnom rozsahu záujmy neplnoletého alebo toho, 
kto je zbavený spôsobilosti na právne úkony

zapamätanie  ............ pamäťový proces, pri ktorom sa v nervovej sústave 
uchovávajú stopy vnemov, resp. nervové spojenia

zásada  ..................... princíp, zákon, postup, základná myšlienka

zručnosť  .................. obratnosť v činnosti, hlavne manuálnej

Ž
žiadosť o školskú 
integráciu  ................ dokument, ktorým zákonný zástupca žiaka so ŠVVP 

žiada školské zariadenie (MŠ, ZŠ, SŠ, ŠŠ) na zák-
lade odporúčania školského zariadenia výchovnej 
prevencie a poradenstva o vzdelávanie tohto žiaka 
formou individuálneho začlenenia

žiak so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími 
potrebami ................. žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva 

a  prevencie diagnostikované špeciálne výchov-
no-vzdelávacie potreby

žiak so zdravotným 
znevýhodnením  ....... žiak so zdravotným postihnutím, žiak chorý alebo 

zdravotne oslabený, žiak s  vývinovými poruchami 
a žiak s poruchou správania

žiak so zdravotným 
postihnutím  ............. žiak s  duševnou zaostalosťou, so sluchovým po-

stihnutím, zrakovým postihnutím, s  telesným po-
stihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, 
autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 
poruchami alebo viacnásobným postihnutím
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žiak chorý alebo 
zdravotne oslabený . žiak s ochorením, ktoré je dlhodobého charakteru, 

a žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych 
zariadeniach

žiak s vývinovými 
poruchami  ............... žiak s poruchou aktivity, žiak s vývinovou poruchou 

učenia

žiak s poruchou 
správania  ................. žiak s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo 

sociálnej okrem žiaka s poruchou aktivity a pozor-
nosti a žiaka s vývinovou poruchou učenia

žiak zo sociálne 
znevýhodneného 
prostredia  ................ žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, 

ekonomické a  kultúrne podmienky nedostatočne 
podnecuje rozvoj jeho mentálnych, vôľových, emo-
cionálnych vlastností, nepodporuje jeho socializáciu 
a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov 
na rozvoj jeho osobnosti

žiak s nadaním  ........ žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v  intelek-
tovej oblasti umenia alebo športu, alebo v  týchto 
oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimo-
riadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelá-
vania sa jeho nadanie cielene rozvíja
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Elektronické zdroje

www.minedu.sk: zákony, vyhlášky, smernice

http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%A1_klasifik%C3%A1cia_
chor%C3%B4b: Medzinárodná klasifi kácia chorôb

www.statpedu.sk: Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Legislatívne východiská 

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 464/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov a  ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony.
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Zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamest-
nancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pedagogických zamestnan-
coch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon č. 122/ 2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 
320/2008 Z. z. o základnej škole.

Vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.

Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva 
a prevencie.

Vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných 
školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie.

Smernica č. 2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov, schválená MŠ SR pod 
č. CD -2009-18674/1531-1:09 dňa 15. 01. 2009 s platnosťou od 20. 01. 2009.

Učebný plán a učebné osnovy pre prípravný až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre 
žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím, schválené MŠ SR dňa 22. 08. 2007 pod č. 
CD-2007-15605/32498-1:096 s platnosťou od 01. 09. 2007.

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, schválený MŠVVaŠ 
SR pod č. 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 01. 05. 2011.

Metodický pokyn č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazív-
nymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED – 1 primárne vzdelávanie 
s platnosťou od 01. 06. 2011.

Metodický pokyn č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho po-
stihnutia ISCED – 1 s platnosťou od 01. 06. 2011.

Tlačivo – Návrh  na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej 
škole  – tlačivo 428 MŠVVaŠ SR 2014/2015.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2008/2009.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2009/2010.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2010/2011.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2011/2012.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013.

POUŽITÁ A ODPORÚČANÁ LITERATÚRA



EFEKTÍVNY PORADENSKÝ PROCES A JEHO POMOC ŽIAKOM SO ŠVVP

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA 297

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2013/2014. 

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015. 

Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole, informatívno-metodický mate-
riál MŠ SR, č. CD-2004-12004/23602-1:095.

Vzdelávacie programy pre žiakov s mentálnym postihnutím, schválilo Ministerstvo škol-
stva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.

Vzdelávací program pre žiakov so sluchovým postihnutím, schválilo Ministerstvo škol-
stva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009. 

Vzdelávací program pre žiakov so zrakovým postihnutím, schválilo Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009. 

Vzdelávací program pre žiakov s telesným postihnutím, schválilo Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009. 

Vzdelávací program pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, schváli-
lo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 
dňa 26. mája 2009. 

Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými po-
ruchami (bez mentálneho postihnutia), schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej repub-
liky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009. 

Vzdelávací program žiakov chorých a zdravotne oslabených, schválilo Ministerstvo škol-
stva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009. 

Vzdelávací program žiakov s vývinovými poruchami učenia, schválilo Ministerstvo škol-
stva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009. 

Vzdelávací program pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, schválilo Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 
2009. 

Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania, schválilo Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009. 

Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, schválilo Minis-
terstvo školstva SR dňa 25. augusta 2005 pod č. CD-2005-19373/26374-1:091 s plat-
nosťou od 1. septembra 2005.
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