
 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 

Zvýšenie kvality OVP zvýšením kompetencii 

potrebných pre prispôsobenie vzdelávania 

požiadavkám trhu práce podporou kľúčových 

gramotností. 

3. Prijímateľ 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 

Hálova 16, 851 01 Bratislava 

4. Názov projektu 
Zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov 

a prepojenie vzdelávania s praxou 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011Z820 

6. Názov pedagogického klubu  Klub školského integrovaného vzdelávania 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 28. 10. 2020 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 

Hálova 16, 851 01 Bratislava 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Mária Včasná 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.spsehalova.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie 

Kľúčové slová: špeciálnopedagogická starostlivosť, školský zákon, poradenské centrum,  školská 

integrácia, podmienky edukácie,  vývinové poruchy učenia, špeciálny pedagóg, individuálny 

výchovno-vzdelávací program 

Krátka anotácia: Na stretnutí Klubu školského integrovaného vzdelávania sa zúčastnilo osem 

pedagógov a jeden  hosť - špeciálny pedagóg. Rámcovým programom druhého klubového stretnutia 

bolo získanie informácií o metodických materiáloch k školskej integrácii žiakov so ŠVVP v takom 

rozsahu, aby konečné výsledky vzdelávania týchto žiakov zodpovedali profilu absolventa 

príslušného stupňa vzdelávania s prihliadnutím na VPU.  

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia 

 

1. Vymedzenie cieľa a základných pojmov 

2. Základné metodické materiály k školskej integrácii žiakov so ŠVVP  

3. Skúsenosti špeciálnej pedagogičky v práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

 

Prvým bodom programu stretnutia bolo opakované vymedzenie cieľa a základných pojmov 

v oblasti vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej strednej 

škole v triede spolu s ostatnými žiakmi – formou individuálnej integrácie. Členovia klubu dostali 

jasnú odpoveď na otázku, kto je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

“Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, ktorého vzdelávanie vyžaduje 

úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní, ktoré vyplývajú z 

http://www.spsehalova.sk/


jeho zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom 

prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania” (§2, 

písmeno j) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) a tieto majú 

diagnostikované zariadením výchovného poradenstva a prevencie.  

Všetci prítomní zdôrazňovali potrebu vytvorenia takej atmosféry a klímy v triede, ktorá by 

pozitívne ovplyvnila úroveň sociálnej integrácie žiaka so ŠVVP.  

 

V rámci druhého bodu programu špeciálna pedagogička oboznámila členov klubu so základnými 

metodickými  materiálmi k školskej integrácii žiakov so ŠVVP. Na začatie konania o 

prijatí/zaradení žiaka ako individuálne integrovaného sú potrebné nasledovné dokumenty:  

- odporučenie individuálnej integrácie poradenským centrom,  

- žiadosť zákonného zástupcu o prijatie/zaradenie žiaka ako individuálne integrovaného,  

- rozhodnutie o prijatí/ zaradení žiaka ako individuálne integrovaného.  

Dokumentáciou integrovaného žiaka je formulár 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, ktorý je povinnou súčasťou 

dokumentácie každého integrovaného žiaka. 

S uvedenými dokumentmi sú oboznámení všetci vyučujúci na zasadnutí pedagogickej rady. 

Podrobne sú o stave informovaní zainteresovaní vyučujúci s cieľom, aby boli odporúčania poradne 

a úlohy vyplývajúce z IVVP a IVP žiaka aplikované vo všetkých predmetoch a oblastiach, ktorých 

sa problémy žiaka dotýkajú.  

 

V rámci tretieho bodu programu nasledovala diskusia, ktorá pomohla jednotlivým členom klubu 

hlbšie sa zorientovať v danej problematike, k čomu im pomohla i názorná ukážka dokumentov 

spomínaných v bode 2, no najviac ich zaujali slová špeciálnej pedagogičky o skúsenostiach, ktoré 

v práci so žiakmi so ŠVVP získala. Z jej slov vyplynulo, že kľúčovým bodom je kvalitne 

organizovaná spolupráca všetkých zainteresovaných strán - rodičov, učiteľov, poradenského centra 

a ďalších inštitúcií. Dobre riadená tímová práca môže viesť k dosiahnutiu očakávaných pozitívnych 

výsledkov vo vzdelávaní žiaka – čo je základným cieľom celého procesu individuálnej integrácie 

žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Skúsenosti boli v značnej miere pozitívne, no vyskytli sa aj menej potešujúce. Spoločne sme sa však 

zhodli  na názore, že aj menej negatívne skúsenosti nás môžu posunúť dopredu.  Je potrebné len 

k danej situácii  správny postoj a nájsť správne a efektívne  riešenie. 

13. Závery a odporúčania 

 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie a význam pre dosiahnutie     

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

základnou dokumentáciou potrebnou k vzdelávaniu žiakov so ŠVVP, diskutovali o zabezpečení 

úpravy podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní, ktoré vyplývajú z 

potrieb zdravotného znevýhodnenia alebo nadania, alebo  vývinu v sociálne znevýhodnenom 

prostredí žiakov. Zhodli sa na tom, že ich uplatnenie je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo 

osobnosti žiaka, dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do 

spoločnosti.  



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. 

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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