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11. Manažérske zhrnutie 

Kľúčové slová: dištančné vzdelávanie, špeciálnopedagogická starostlivosť, psychologická 

starostlivosť, sociálny kontakt, vzdelávacie výsledky, polročné hodnotenie 

Krátka anotácia: Stretnutie Klubu školského integrovaného vzdelávania sa uskutočnilo 

prezenčne. Zúčastnili sa ho pedagogickí pracovníci a asistentky učiteľa, ktorí si navzájom 

vymieňali skúsenosti a dohodli sa na intenzívnej spolupráci v rámci potrieb žiakov. 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia 

1. Žiaci so ŠVVP 

2. Metodicko-didaktické postupy vhodné pre žiakov so ŠVVP, klasifikácia žiakov so 

ŠVVP výmena skúseností  

3. Diskusia o možných postupoch vo vzdelávaní a hodnotení  žiakov so ŠVVP, o ich 

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

inkluzívneho tímu a pedagogického zboru. 

Blíži sa polročné hodnotenie a po prázdninách a predošlom dištančnom vzdelávaní sa žiaci 

vrátili opäť do prezenčne do školy. Dlhé dištančné vzdelávanie počas minulého aj 

predminulého roka zanechalo stopy na všetkých žiakoch so ŠVVP, ktorí nemali po minulé 

roky možnosť konzultovať s učiteľom priamo na hodine a nedostávalo sa im ani podpory zo 

strany školských podporných tímov tak, ako boli predtým zvyknutí a ako by potrebovali, čo 

http://www.spsehalova.sk/


sa prejavuje aj na ich vzdelávacích výsledkoch. Spoločne s kolegyňami učiteľkami sme 

preto hľadali riešenia, ako ich čo najefektívnejšie podporiť teraz po opätovnom návrate k 

prezenčnému vzdelávaniu a poskytli sme im poradenstvo v oblasti hodnotenia. Je dôležité, 

aby kritéria hodnotenia neboli príliš mäkké ale zároveň je dôležité zohľadniť aj špecifickú 

situáciu v ktorej sa ako spoločnosť nachádzame.  

Na základe výmeny skúseností sa prítomní dohodli na maximálnej spolupráci so školským 

podporným tímom (inkluzívny tím), aby podľa možností čo najviac pomohli žiakom, ktorí 

potrebujú podporu nie len v spôsobe učenia sa, ale aj podporu z psychologického hľadiska. 

13. Závery a odporúčania 

Je dôležité, aby učitelia poznali aj rodinné prostredie svojich žiakov, aby vedeli s ktorým 

žiakom majú akou formou pracovať a mali preštudovaný ich IVVP, aby mali presné informácie 

o ich konkrétnej diagnóze a celkovo o ich silných aj slabých stránkach.  

Odporúčania: 

1. neformálnymi aktivitami a rozhovormi spoznať žiakov v triedach 

2. venovať čas štúdiu IVVP 

3. podporovať silné stránky žiakov 

4. motivovať žiakov k prekonávaniu svojich ťažkostí 

5. spolupracovať s inkluzívnym tímom 

6. sprostredkovávať vlastné skúsenosti nadobudnuté počas práce so žiakmi so ŠVVP a ich 

školskou integráciou – začlenením 

7. vymieňať si skúsenosti a využívať získané poznatky v pedagogickej profesii, 

odovzdávať ich ostatným kolegom v rámci zasadnutí predmetových komisií 
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Príloha: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu. 


