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11. Manažérske zhrnutie 

Kľúčové slová: dištančné vzdelávanie, špeciálnopedagogická starostlivosť, psychologická 

starostlivosť, sociálny kontakt, metodicko-didaktické postupy, školský psychológ 

a špeciálny pedagóg, asistent učiteľa, vzdelávacie výsledky, polročné hodnotenie 

Krátka anotácia: Stretnutie Klubu školského integrovaného vzdelávania sa uskutočnilo 

prezenčne. Zúčastnili sa ho pedagogickí pracovníci a pedagogické asistentky, ktorí sa 

v rámci stretnutia venovali rozdeleniu žiakov so ŠVVP do skupín podľa znevýhodnenia 

a potreby spolupráce učiteľov s podporným tímom. 

 

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 

4. Všeobecné charakteristiky jednotlivých porúch učenia, výmena poznatkov  
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Pedagogická asistentka Iveta Kubinová prezentovala rozdelenie žiakov so ŠVVP do skupín 

podľa ich zdravotného a sociálneho znevýhodnenia a žiakov s nadaním. Prítomní si objasňovali 

základné charakteristiky porúch učenia, narušenej komunikačnej schopnosti a Aspergerovho 

syndrómu, čím si navzájom vymieňali skúsenosti. Ďalej sa venovali bližšiemu popisu 

jednotlivých porúch učenia, ich prejavom v školskom prostredí a možnostiam pedagógov 

podporiť žiakov so ŠVVP vo vzdelávacom procese. Učitelia si v spolupráci s podporným 

tímom  upresnili  prácu s individuálnym výchovno-vzdelávacím plánom integrovaného žiaka. 

V rámci klubového stretnutia si vymieňali skúsenosti k téme spolupráca učiteľa a asistenta 

učiteľa na vyučovaní ako aj mimo neho. Z diskusie vystali rôzne užitočné návrhy na 

zefektívnenie spolupráce podporného (inkluzívneho) tímu a učiteľov.    

13. Závery a odporúčania 

Je dôležité, aby učitelia poznali 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. venovať čas štúdiu IVVP 

2. podporovať silné stránky žiakov 

3. motivovať žiakov k prekonávaniu ich ťažkostí 

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

školskou integráciou – začlenením 

5. využívať získané poznatky v pedagogickej profesii a odovzdávať ich ostatným kolegom  
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Príloha: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu. 


