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Štruktúra programu aktualizačného vzdelávania 

Poskytovateľ: Základná škola, Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava 

 

Názov vzdelávacieho programu: Žiak so špeciálno výchovno- vzdelávacími potrebami 

 

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie 

Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná 

Hlavný cieľ: Osvojiť si zásady a princípy vzdelávania žiakov so ŠVVP. 

Špecifické ciele: Zvyšovať kompetencie  a odbornosť učiteľov pri práci so žiakmi so ŠVVP. 

Cieľová skupina: Učitelia 1. a 2. stupňa 

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu: 

 

Rozsah vzdelávacieho programu: spolu 10 hodín, z toho 10 hodín prezenčne 

Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2019/2020 

 

Garant programu: PaedDr. Lucia Mošková 

Lektori vzdelávacieho programu: PaedDr. Lucia Mošková, Mgr. Alžbeta Duffeková 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania:  

- Absolvovanie 90% hodín z celkového počtu. 

- Spracovanie záverečného výstupu o 1 žiakovi so ŠVVP, ktorý bude obsahovať stručnú 

charakteristiku špecifickej poruchy žiaka, konkrétne metódy, formy práce, využívané pomôcky 

učiteľom, postup hodnotenia tohto žiaka učiteľom, spolupráca s rodičom. Záverečný výstup bude 

vypracovaný na hárok A4, príp. prezentáciu s maximálne 8 snímkami. 

- Termín odovzdania výstupov a prezentácií bude zverejnený po ukončení programu vzdelávania. 

- Hodnotenie vzdelávania zo strany učiteľov formou dotazníkov. 

 

 

 

 Téma Dotácia hod. 

1. Žiak so špeciálno výchovno- vzdelávacími potrebami (ŠPU, ADHD, ADD, 

epilepsia, NVR..) 

1 

2. Včasná identifikácia a klasifikácia žiakov so ŠVVP 1 

3. Participácia učiteľa / rodiča pri tvorbe IVVP a jeho zmien 1 

4. Zásady práce so žiakmi so ŠVVP 2 

5. Hodnotenie a klasifikácia žiakov so ŠVVP 2 

6. Psychosociálne postavenie, hodnotenie a sebahodnotenie žiakov so ŠVVP 1 

7. Prezentácia výstupov a ukončenie vzdelávania pred garantom vzdelávania 2 
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Potvrdenie o schválení programu vzdelávania 

 

 

Poskytovateľ: Základná škola, Podzáhradná 51, 82107 Bratislava, IČO: 31745041 

 

 

                                                                                                            Evidenčné číslo schválenia: 1/2019 

 

 

Poskytovateľ Základná škola podľa § 69 ods.2 písm. b) zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán vo veci 

schválenia programu aktualizačného vzdelávania rozhodol takto: 

 

schvaľuje 

 

program aktualizačného vzdelávania s názvom: 

Žiak so špeciálno výchovno- vzdelávacími potrebami 

 

 

v celkovom rozsahu: 10 hodín. 

 

Program sa schvaľuje na školský rok 2019/2020. 

 

 

 

                                                                                                        ............................................ 

                                                                                                            RNDr. Alena Heldová 

                                                                                                                  riaditeľka školy 
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Prezenčná listina 

Poskytovateľ ZŠ Podzáhradná 51, Bratislava 

Názov vzdelávacieho programu Žiak so špeciálno výchovno- vzdelávacími potrebami 

 

Miesto konania Zborovňa školy 

Dátum 7.10.2019 

16.12.2019 

9.3.2020 

Trvanie: 3 hod. 

Trvanie: 4 hod. 

Trvanie: 3 hod. 

 

Zoznam lektorov: 

P.č. Priezvisko, meno, titul Podpis 

1 PaedDr. Lucia Mošková- školský psychológ  

2 Mgr. Alžbeta Duffeková- špeciálny pedagóg  

3   

 

Zoznam účastníkov: 

P.č. Priezvisko, meno, titul Podpis 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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Poskytovateľ aktualizačného vzdelávania 

Evidenčné číslo potvrdenia: 

Dátum vydania potvrdenia: 

 

 

POTVRDENIE O AKTUALIZAČNOM VZDELÁVANÍ 

 

 

Titul, meno, priezvisko: 

Rodné priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia: 

 

Absolvoval/a 

Aktualizačné vzdelávania podľa §57 zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných  

zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

s názvom:             Žiak so špeciálno výchovno- vzdelávacími potrebami 

 

v rozsahu 10 prezenčných hodín a ukončil/ a ho záverečným výstupom - prezentáciou pred garantom 

a lektorom vzdelávania.  

Vzdelávanie sa uskutočnilo v školskom roku 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

   .........4.6.2020................                                                                ................................................... 

        Dátum vydania potvrdenia                                                                         Podpis riaditeľa školy 
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Výstup z aktualizačného vzdelávania:  

Žiak so špeciálno výchovno- vzdelávacími potrebami 

 

Titl., Meno, priezvisko učiteľa: 
 

  

Školský rok:  2019/2020 

Termín odovzdania:  28.2.2020 

 

(Stručná charakteristika žiaka, jeho špecifickej potreby, konkrétne metódy a formy práce učiteľa, využívané 

učebné pomôcky, spôsob práce so žiakom, postup hodnotenia, spolupráca s rodičom žiaka...) 

 

Žiak s vývinovou poruchou správania – poruchou pozornosti 

1.Charakteristika 

Žiak s vývinovou poruchou pozornosti je nápadný svojím motorickým nepokojom. Zvyčajne sa na nič dlho nesústredí. 

Jeho pozornosť je kolísavá. je roztržitý, podráždený, má sklon k výbuchom zlosti.  Veľmi ho rozptyľujú 

novovznikajúce podnety, takže preruší, alebo vôbec nedokončí začatú úlohu. Neobsedí. 

2. Spôsob práce so žiakom 

Vzdelávanie žiaka s VPS vyžaduje koordináciu tímu odborníkov : TU, vyučujúci predmetu, psychológ, špeciálny 

pedagóg, logopéd, pedagogický asistent a pod. Z pohľadu vyučujúceho si  musím zabezpečiť: 

• úpravu prostredia ( čo najmenej podnetov, ktoré rozptyľujú pozornosť, na lavici má mať len tie učebné 

pomôcky, ktoré potrebuje)) 

• stabilné miesto v triede – sedí sám, alebo s pokojným spolužiakom 

• usmerňovanie počas plnenia úloh 

• inštrukcie jasné, stručné, zreteľné s očným kontaktom 

• systematickú kontrolu – žiak má byť pod dohľadom vyučujúceho čo najviac 

• okrem verbálnej komunikácie používať aj formy symbolickej komunikácie – obrázky, kartičky 

• pri zadávaní úloh preferovať veľký formát 

• pracovné listy by nemali obsahovať veľa úloh 

• vyhnúť sa monotónnemu monológu pri objasňovaní učiva 

• napísať osnovu k učebnej látke na tabuľu 

• striedať úlohy vyžadujúce pozornosť 

• aktívne vtiahnuť žiaka do diania ( rozdávanie papierov, zapisovanie na tabuľu a pod . ) 

• umožniť viac pohybovej aktivity – napr. vynes kôš...) 

• rešpektovať nepokoj – kľačanie na stoličke, hranie sa s perom a pod. 

3. Overovanie vedomostí a ich hodnotenie 

Je vhodné, aby pri písomných prácach stál učiteľ pri žiakovej lavici. Povzbudzoval ho slovami: ide ti to, robíš to 

dobre, pokračuj....Pri hodnotení zhovievavo  hodnotiť úpravu a iné grafické prejavy.  Usmerňovať, zohľadňovať vplyv 

znevýhodnenia, ale rešpektovať metodické pokyny na hodnotenie týchto žiakov. Výkony hodnotiť spravodlivo, oceniť 

posun vpred , pokrok. 
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4. Spolupráca s rodičmi 

 

S rodičom, ktorý akceptuje svoje dieťa aj s VPS,  býva spolupráca zvyčajne dobrá. Učiteľ a rodič dokážu nastaviť 

parametre potrebné na úspešné zvládnutie učiva. Je nevyhnutná dôslednosť pri domácej príprave i pri dodržiavaní 

nastavených mantinelov.  Rovnako ako v škole,  je potrebné  vylúčiť rušivé vplyvy , pri vypracovaní úloh mať žiaka 

pod dohľadom. Niekedy pomáha aj farmakologická liečba.  

Naopak, rodič, ktorý neprijal , resp. sa nevyrovnal s problémom svojho dieťaťa, často nespolupracuje. Viní okolie za 

zlyhávanie žiaka, učiteľa za nezvládnutie školských povinností žiakom. Často sa sťažuje.  Je potrebné neustále 

komunikovať a vysvetľovať, že prvoradý je záujem  dieťaťa . Pri nespolupracujúcom rodičovi a zhoršujúcich sa 

výsledkoch žiaka je potrebné využiť pomoc odborníkov, resp. výchovnú komisiu ZRPŠ. 

 

 

 

 

Dátum:  21. 01. 2020                                            Podpis učiteľa: ...............................................  

 

 


