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Manažérske zhrnutie 

Kľúčové slová: špeciálnopedagogická starostlivosť, poradenské centrum,  školská integrácia,  

vývinové poruchy učenia, Aspergerov syndróm, autistické spektrum, NÁVRH na vzdelávanie žiaka so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  špeciálny pedagóg, individuálny výchovno-

vzdelávací program 

Krátka anotácia: Štvrté stretnutie Klubu školského integrovaného vzdelávania sa nieslo v duchu 

Aspergerovho syndrómu, príčinami jeho vzniku, príznakmi a správaním žiakov, u ktorých je tento 

syndróm diagnostikovaný, vzhľadom na to, že žiaci s rovnakou diagnostikou navštevujú i našu školu. 

Stretnutia sa zúčastnilo okrem špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga aj 

šesť pedagogických pracovníkov.  

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia 

 

1. Definovanie základných pojmov 

2. Aspergerov syndróm ako samostatná kategória v rámci autistického spektra - základné 

informácie  

3. Príčiny, príznaky, diagnostika poruchy - skúsenosti špeciálnej pedagogičky v práci so 

takýmito žiakmi 

4. Premietanie filmu X plus Y  

 

Prvým bodom programu stretnutia bolo definovanie základných pojmov v oblasti vzdelávania žiakov 

s Aspergerovým syndrómom. Členovia klubu sa dozvedeli, že Aspergerov syndróm patrí 

medzi poruchy autistického spektra. Možno ho zaradiť medzi ľahšie formy autizmu so zachovanou 

inteligenciou. Úroveň inteligencie býva normálna až vysoká.Postihnuté sú rovnaké oblasti ako pri 

http://www.spsehalova.sk/


autizme no úroveň postihnutia je odlišná a má svoje špecifické črty. Tieto odlišnosti značnou mierou 

vplývajú na život dieťaťa alebo aj dospelého a robia ho ,,iným". 

Názov ochorenia bol pomenovaný po jeho objaviteľovi, ktorým bol viedenský profesor medicíny a 

pediater Hans Asperger (1906-1980). Ten pozoroval skupinu svojich detských pacientov s normálnym 

a vyšším IQ, s určitými odchýlkami správania od normy. Tieto deti boli pohybovo menej obratné, 

menej a zvláštne komunikovali, mali introvertné správanie samotára, ich záujmy vykazovali určitý 

obmedzený stereotyp a repertoár záujmov a činností sa opakoval. 

Prítomných zaujímalo, ako sa táto diadnóza prejavuje, čo je jej príčinou. Podobne ako pri iných 

druhoch autistického spektra, ani v tomto prípade nie je príčina vzniku ochorenia celkom jasná. Je ale 

isté, že za anomálie pravej mozgovej hemisféry môže genetika, akurát nie je celkom jasné, ktoré gény 

a genómové mutácie sú zodpovedné za vznik syndrómu. Dôkazom je aj výskyt ochorenia v rodine. 

Zaujímavosťou je, že u ľudí s Aspergerom je prítomná zvýšená hladina serotonínu, ktorý prenáša 

signály v mozgu, tlmí bolesť a ovplyvňuje emócie, pamäť a spánok.Títo ľudia majú tiež narušenú 

funkciu tvorby endogénnych opioidov, tzv. hormónov šťastia. 

Prejavy Aspergerovho syndrómu sú variabilné, prebiehajú na viacerých úrovniach súčasne a nie u 

každého sa prejavujú v rovnakej miere. 

Normálna, až nadpriemerná inteligencia u týchto jedincov často maskuje ostatné symptómy, resp. 

nikomu by nenapadlo, že tak múdry človek je chorý, povedala špeciálna pedagogička. 

 

Aj žiak s takouto diagnózou má spracovanú dokumentáciu  v podobe formulára s názvom NÁVRH na 

prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej 

materskej školy, do základnej školy a do strednej školy a Individuálny výchovno-vzdelávací program.  

Týmito dokumentmi sa budú členovia klubu podrobne zaoberať na ďalšom stretnutí. 

 

V rámci posledného bodu programu si prítomní členovia pozreli anglický film X plus Y o autistickom 

traumatizovanom chlapcovi, ktorý sa viac kamaráti s matematikou ako s ľuďmi okolo seba a vo 

všetkom sa snaží nájsť matematickú spriaznenosť. Až priateľstvo s čínskym dievčaťom prináša do 

jeho života dilemu, ktorá sa žiadnou matematikou vysvetliť nedá. 

Po filme nastala medzi prítomnými živá diskusia,v očiach niektorých bolo vidno i slzy a slová hrdinu: 

“Je to v poriadku byť divný, pokiaľ si nadaný. Ale ak nadaný nie si, potom si už len divný“ rezonovali 

v mysliach členov klubu zaiste ešte aj po jeho skončení. 

Závery 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie a význam pre dosiahnutie vyššej 

kvality a úrovne vzdelávacieho procesu. V rámci komunikácie sa účastníci oboznámili 

s problematikou Aspergerovho syndrómu, príčinami jeho vzniku, príznakmi a správaním žiakov, 

u ktorých je tento syndróm diagnostikovaný, dostali informáciu o základnom dokumente potrebnom 

k vzdelávaniu žiakov so spomínanou diagnózou. Zhodli sa na tom, že je dôležité poznať, s čím sa títo 

žiaci stretávajú, čo musia prekonávať a ako sa im dá pomôcť.  

Odporúčania 

1. Vymieňať skúsenosti a odovzdávať vedomosti v rámci profesionálneho a osobného rozvoja 

v oblasti školskej integrácie. 

2. Ponúkať námety ako je možné zefektívniť prácu zúčastnených strán s cieľom urýchlenia a 

skvalitnenia procesu individuálnej školskej integrácie . 

3. Sprostredkovávať vlastné skúsenosti nadobudnuté počas práce so žiakmi so špecifickými 

výchovno-vzdelávacími potrebami a ich školskou integráciou – začlenením. 

https://biopedia.sk/genetika/genomove-mutacie


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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