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Manažérske zhrnutie 

Kľúčové slová: systém komplexnej starostlivosti, spolupráca, inkluzívne vzdelávanie, integrovaný 

systém služieb, špeciálnopedagogická starostlivosť, školský zákon, poradenské centrá,  školská 

integrácia, podmienky edukácie,  špeciálny pedagóg 

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

sedem pedagógov, jeden špeciálny pedagóg, jeden psychológ a dvaja hostia z inkluzívneho tímu, ktorý 

v škole pôsobí. Rámcovým programom klubového stretnutia bolo získanie informácií o komplexnom 

systéme starostlivosti o žiaka v školskom prostredí a o úlohe špeciálneho pedagóga ako koordinátora 

IVP v takom rozsahu, aby konečné výsledky vzdelávania žiakov zodpovedali profilu absolventa 

príslušního stupňa vzdelávania. 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia 

 

1. Ciele zabezpečenia výchovy a vzdelávania pre žiakov so ŠVVP 

2. Komplexný systém starostlivosti o dieťa v školskom prostredí 

3. Kontakt s odborníkmi, spolupráca s rodičmi 

4. Úloha špeciálneho pedagóga ako koordinátora IVP  

 

SPŠE ponúka možnosť vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 

v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej individuálnym potrebám žiaka. Dôležitým cieľom je  zabezpečiť 

http://www.spsehalova.sk/


komplexný systém starostlivosti o dieťa v školskom prostredí, kontakt s odborníkmi, − pravidelné 

stretnutia a spolupráca s rodičmi (mailom, telefonicky, osobne), − realizovať intervenciu, prevenciu a 

reedukáciu detí so ŠVVP individuálne aj skupinovo, − organizovať a poskytovať podporu a 

vzdelávanie učiteľom, − zabezpečiť individuálny prístup (starostlivosť, individuálne hodnotenie, IVP) 

k deťom so ŠVVP, ale aj k deťom sledovaným, či ohrozený - sledovať klímu tried a školy.  

 

Pri práci využívame inkluzívny prístup, aby každý žiak bol vnímaný ako jedinečný a necítil sa 

segregovaný. Chceme tak zabezpečiť rovnocenný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, 

primeraný rozvoj ich schopností, dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a ich primeraného 

začlenenia do spoločnosti. Na škole pracuje jeden školský špeciálny pedagóg a výchovný poradca, 

jeden psychológ, jeden sociálny pedagóg a dvaja pedagogickí asistenti, ktorí spolupracujú so školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Tým je možné uskutočniť včasnú špeciálno-

pedagogickú a psychologickú diagnostiku detí so ŠVVP, pričom škola kladie veľký dôraz aj na 

spoluprácu s rodičmi.  

 

Pre efektívne vzdelávanie žiakov so ŠVVP škola zabezpečuje a poskytuje:  

a) Odborný prístup vo vzdelávaní.  

Tím odborníkov vypracuje žiakovi individuálny vzdelávací program (IVP). Je to dokument, ktorého 

účelom je plánovanie vzdelávania žiakov so ŠVVP. Učitelia jednotlivých predmetov postupujú podľa 

vypracovaného plánu, resp. flexibilne v úzkej spolupráci so školským špeciálnym pedagógom. Pri 

práci s integrovanými žiakmi uprednostňujeme individuálny prístup, aplikujeme alternatívne formy 

overovania vedomostí, volíme špecifický postup v hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

používame špecifické metódy a formy vyučovania, úzko spolupracujeme s rodičmi. Žiaci majú tiež 

zabezpečenú špeciálno-pedagogickú starostlivosť v priestoroch školy so školským špeciálnym 

pedagógom v pravidelných týždenných intervaloch individuálnou formou.  

       b) Materiálne zdroje.  

Školský špeciálny pedagóg spoločne s výchovným poradcom a s triednymi učiteľmi zabezpečuje 

podľa potreby špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, špeciálne učebnice, odbornú 

literatúru.  

       c) Personálne zdroje, t.j. spomínaný tím odborníkov, ktorí sa stará o žiakov so ŠVVP.  

 

Členovia klubu v ďalšom bode stretnutia živo diskutovali o nevyhnutnej spolupráci školy a rodičov, 

ktorá začína potrebou vysvetliť, oboznámiť a poskytnúť integráciu a IVP všetkým žiakom so ŠVVP, 

poskytovať osobné stretnutia a pravidelné konzultácie rodičom, realizovať pravidelnú mailovú 

komunikáciu, usilovať sa získať pre spoluprácu i rodičov, ktorí menej spolupracujú, zvyšovať 

informovanosť všetkých rodičov o integrácii a inklúzii. Venovali sa i spolupráci učiteľov, ich 

pravidelnej komunikácii, konzultáciám ohľadom IVP či hodnotení žiakov. 

 

V poslednom bode programu sa hovorilo o nezastupiteľnej úlohe špeciálneho pedagóga ako hlavného 

koordinátora IVP v školskom prostredí. 

 

Závery 

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

kvality a úrovne vzdelávacieho procesu. V rámci komunikácie účastníci získali informácie o 

o komplexnom systéme starostlivosti o žiaka v školskom prostredí a o úlohe špeciálneho pedagóga 

ako koordinátora IVP, diskutovali o zabezpečení úpravy podmienok, obsahu, foriem, metód a 

prístupov vo výchove a vzdelávaní. Zhodli sa na tom, že komplexná starostlivosť o žiaka je 



nevyhnutná na rozvoj jeho schopností alebo osobnosti i na 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. 
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