
 

 

 

   

 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
* Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  
 
 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická 

Kód predmetu: M-PSYde027 Názov predmetu: Práca so žiakmi so špecifickými 
vzdelávacími potrebami 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: - Za obdobie štúdia: 10h/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 4. 

Stupeň štúdia: II. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
100% priebežného hodnotenia 
Výstupom z absolvovanej stáže je pološtrukturovaná reflexia podľa vopred stanovených kritérií 
odovzdaná v e-learningovom systéme Moodle alebo MS Teams. Celkové hodnotenie 
študenta/študentky bude udelené na základe zhodnotenia aktívnej osobnej účasti 
študenta/študentky na stáži, hodnotenia reflexie a spätnej väzby cvičného učiteľa/učiteľky. 
 
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 100/0 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom stáže je rozšíriť praktické zručnosti študentov a študentiek učiteľstva psychológie v oblasti 
identifikácie, diagnostiky a intervencie u žiakov a žiačok so špecifickými vzdelávacími potrebami 
(najmä poruchy učenia, poruchy správania a poruchy autistického spektra). Študenti a študentky sa 
oboznámia s procesom diagnostiky a zaškolenia týchto detí a s metódami psychologickej, 
terapeutickej a špeciálno-pedagogickej intervencie priamo v prostredí školy. Stáž týmto reaguje na 
medzery v učiteľskej príprave v tejto cieľovej oblasti. Študenti a študentky získajú nové kompetencie 
a praktické zručnosti spojené s prácou so žiakmi a žiačkami so špecifickými vzdelávacími potrebami. 

Stručná osnova predmetu:  



 

 

1. Práca s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami v školskom poradenskom systéme 
(kompetencie jednotlivých pedagogických a odborných zamestnancov). 

2. Diferenciálna diagnostika a interdisciplinárny prístup pri práci s deťmi so ŠVVP (ukážky 
jednotlivých diagnostických nástrojov, terapeutických a intervenčných prístupov). 

3. Pozorovanie žiakov a žiačok so ŠVVP vo vzdelávacom procese. 
4. Konzultácie s pedagogickými a odbornými zamestnancami zamerané na inkluzívny prístup 

k deťom so ŠVVP, analýza kazuistík a prípadových štúdií. 
5. Analýza symptómov a návrh edukačných stratégií pre konkrétnych žiakov a žiačky so ŠVVP. 

Odporúčaná literatúra: 
HERETIK, A. a kol. 2016. Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof, 2016. VÁGNEROVÁ, M. 2007. 
Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2007. VÁGNEROVÁ, M. 2005. Školní 
poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, 2005. 
VÁGNEROVÁ, M. 2001. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál 2001. 
Metodické materiály pre prácu so žiakmi so ŠVVP, príručky príslušných diagnostických metód. 
Pedagogická a ďalšia odborná dokumentácia, metodické usmernenia a vyhlášky. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský a český jazyk 

Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. Stáž môže prebiehať aj v rámci 
plne dištančného alebo hybridného vzdelávania. 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

0 0 0 0 0 0 
 

Vyučujúci: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 

Schválil: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. 

 
 

 


