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11. Manažérske zhrnutie 

Kľúčové slová: sociálne znevýhodnenie, trauma, toxický stres, generačná chudoba 

Krátka anotácia: Stretnutie Klubu školského integrovaného vzdelávania sa uskutočnilo 

prezenčne, prvý krát za školský rok 2021/2022. Zúčastnili sa ho štyria pedagogickí 

pracovníci, školská špeciálna pedagogička, sociálna pedagogička a dve asistentky učiteľa. 

Prišiel aj hosť z Openlabu.  

 

http://www.spsehalova.sk/


 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia 

 

1. Žiaci pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

2. Metodicko-didaktické postupy vhodné pre žiakov z nepodnecujúceho prostredia, 

výmena skúseností  

3. Diskusia o možných postupoch vo vzdelávaní sociálne znevýhodnených žiakov, o ich 

vzdelávacích výsledkoch, o tom, ako s nimi pracovať v rámci triedy a školy, spolupráca 

inkluzívneho tímu a pedagogického zboru. 

 

Žiaci pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia sa vo svojom živote potýkajú 

s mnohými nepriaznivými udalosťami, ako je napr. chudoba, ochorenie rodiča či závislosť 

rodiča. Toto negatívne ovplyvňuje ich vývin a má to vplyv aj na ich školský výkon. 

Dlhodobé vystavenie nepriaznivým vplyvom okolia spúšťa u týchto detí tzv. toxický stres. 

Ak dieťa žije v neprajnom prostredí: je zanedbávané, ignorované, emocionálne či 

fyzicky zneužívané, rodičia sa často hádajú alebo sú vážne (aj psychicky) chorí, prejaví sa 

to na jeho tele, prispôsobí tomu celú hormonálnu a nervovú sieť – zvyšuje sa hladina 

adrenalínu a kortizolu a tým drží dieťa v neustálom strehu pred nebezpečenstvom. Ak sa to 

deje mesiace až roky, prejaví sa v nedostatočnom rozvoji mozgu dieťaťa. Mozog dieťaťa v 

ranom detstve nie je dostatočne vyvinutý na to, aby sa dieťa dokázalo samo upokojiť – 

potrebuje rodiča. Pri opakovaných a dlho trvajúcich stresujúcich podnetoch sa 

výrazne zväčšuje amygdala a neúmerne sa posilňuje aktivita neurónov v tejto oblasti 

– amygdala začne časom reagovať aj na podnety, ktoré by nemali vyvolať pocit stresu či 

ohrozenia – hladina kortizolu (stresového hormónu) v tele zostáva permanentne zvýšená. 

Takýto typ stresu u detí bráni rozvoju presne tých výkonných funkcií  mozgu, ktoré sú 

najdôležitejšie pre úspech v škole:  

1. schopnosť sústrediť sa (pozornosť); 

2. schopnosť pochopiť, zapamätať si a vykonať inštrukcie (pracovná pamäť); 

3. schopnosť vyrovnať sa s neúspechom;  

4. schopnosť spolupracovať s inými ľuďmi.  

 

 

 



13. Závery a odporúčania 

Je dôležité, aby triedni učitelia poznali aj rodinné prostredie svojich žiakov, aby v prípade 

potreby vedeli dať informáciu inkluzívnemu tímu a vedeli sme poskytnúť dieťaťu potrebnú 

pomoc.  

Odporúčania 

1. Formou rôznych neformálnych aktivít, rozhovorov, výletov spoznať žiakov v triede. 

2. V prípade podozrenia alebo informácie o nepriaznivej rodinnej situácii prizvať do 

spolupráce inkluzívny tím. 

3. Sprostredkovávať vlastné skúsenosti nadobudnuté počas práce so žiakmi zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a ich školskou integráciou – začlenením. 

4. Využívať získané poznatky v pedagogickej profesii a odovzdávať ich ostatným 

kolegom v rámci zasadnutí predmetových komisií, rozvíjania medzipredmetových 

vzťahov a spolupráce. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu. 


