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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová:školská integrácia, podmienky edukácie, vývinové poruchy učenia, špeciálny 

pedagóg, individuálny výchovno-vzdelávací program, poradenské zariadenie 

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

pedagógov, jeden špeciálny pedagóg a dvaja hostia: školský psychológ a sociálny pedagóg. Všetci 

uvedení majú záujem zúčastňovať sa  klubových aktivít a zároveň sa osobnostne a profesionálne 

stotožniť s názvom klubu. Rámcovým programom prvého klubového stretnutia bolo zameranie na 

ciele výchovy a vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia, na prácu so žiakmi so 

špecifickými poruchami, dys-poruchami, ADD a ADHD, na zohľadňovanie  individuálnych 

osobitostí žiakov s VPU  v takom rozsahu, aby ich konečné výsledky vzdelávania zodpovedali 

profilu absolventa príslušného stupňa vzdelávania s prihliadnutím na VPU.  

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Základné pojmy a predstavenie cieľa klubu 

2. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s VPU  v školskej integrácii 

3. Špecifické poruchy učenia a ich základná charakteristika 

 

Prvým bodom programu stretnutia bolo oboznámenie sa so základnými pojmami v oblasti školskej 

integrácie. Použitie pojmového aparátu je dôležité z dôvodu, aby sa každý pedagóg vedel správne 

orientovať v odbornej diskusii a rozumel tak i odborným textom. Následne bol členom predstavený 

cieľ klubu, ktorým je poskytnúť základné teoretické východiská, ktoré sú potrebné na vstup do 

problematiky, porozumenie a konceptualizáciu v kontexte vlastného chápania výučby v širších 

pedagogicko-psychologických súvislostiach.  

http://www.spsehalova.sk/


V rámci druhého bodu programu sa členovia klubu oboznámili so špecifikami výchovy 

a vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v triede spolu s ostatnými žiakmi školy, teda 

v školskej integrácii. Potvrdili si, že takíto žiaci sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno-

vzdelávacieho programu podľa paragrafu 94 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 245/2008 Z. z. 

vypracovaného na základe záverov a odporúčaní z odborných vyšetrení vykonaných v zariadení 

výchovného poradenstva a prevencie. Členovia diskutovali i o práci špeciálneho pedagóga, 

o priestorových a organizačných podmienkach zodpovedajúcich individuálnym potrebám žiakov, 

o spolupráci školy a rodiny. 

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

hlbšie sa zorientovať v danej problematike, išlo hlavne o zjednotenú a jasne definovanú 

terminológiu špecifických porúch učenia, ako sú: dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia 

a dyspraxia. Tieto poruchy sú označované termínmi s predponou dys-, ktorá znamená rozpor, 

deformáciu, dysfunkcia je zlá, deformovaná funkcia a z hľadiska vývinu neúplne, nedostatočne 

vyvinutá psychická funkcia. Medzinárodná klasifikácia chorôb označuje špecifické poruchy vývinu 

školských zručností ako „poruchy, pri ktorých je nadobúdanie zručností obmedzené od skorých 

vývinových štádií. Obmedzenie nie je len dôsledkom chýbania možnosti učiť sa, ani prejavom len 

mentálnej retardácie a nezapríčiňuje ho ani daktorá forma získanej choroby alebo poranenia 

mozgu.“  

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 venovali problematike 

školskej integrácie, špecifikám práce so žiakmi s VPU, jednotlivým vývinovým poruchám učenia, 

ich charakteristike  a podmienkam, ktoré by pozitívne ovplyvňovali a uspokojovali špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby žiakov, ich sociálnu integráciu i vzdelávaciu aktivitu.  

Odporúčania 

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

v oblasti školskej integrácie. 

2. Navrhnúť, akým spôsobom by sa dalo pomôcť žiakom s VPU k ich úspešnému sociálnemu 

začleneniu.  

3. 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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