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Úvod 

Školské triedy sú veľmi rôznorodým sociálnym prostredím. Bežné materské, základné aj stredné 
školy navštevujú deti, ktoré majú neraz výrazne odlišné domáce zázemie a rôznorodé vzdelávacie 
potreby  (napr. z dôvodu prítomnosti vývinových porúch učenia, porúch pozornosti, porúch správania, 
chronického ochorenia, somatického, zmyslového či mentálneho postihnutia). Prispieva k tomu aj 
trend inkluzívneho vzdelávania (Mitchell, 2005;  Dmitrenko & Voloshyna, 2018; Groma, 2012 a ďalší), 
ktorý stavia do popredia vzdelávanie heterogénnej skupiny na rozdiel od diferencovania relatívne 
homogénnych vzdelávacích skupín, ako napr. v špeciálnych školách či triedach1.  

Prax však ukazuje, že pripraviť budúcich učiteľov na rôznorodé vzdelávacie potreby detí a inkluzívnu 
prax je náročné. Preto je našim cieľom doplniť bežne poskytovanú pedagogickú prax o stáž zameranú 
špecificky na prácu so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami, v rámci ktorej sa študenti 
učiteľstva oboznámia s fungovaním inkluzívneho tímu v škole a s možnosťami a limitmi inkluzívneho 
vzdelávania priamo v prostredí školy. Tento metodický materiál je určený pre cvičných pedagogických 
zamestnancov a študentov učiteľstva ako podklad k realizácii pedagogickej stáže v učiteľskej príprave. 
Stáž je zameraná na rozvoj kompetencií spojených s prácou s deťmi so špecifickými vzdelávacími (ďalej 
aj ŠVP) potrebami v rámci školského inkluzívneho tímu, na rôznych stupňoch vzdelávania a v rámci 
rôznych vyučovacích predmetov a vzdelávacích oblastí. 

 
Obr. 1 Slovný mrak – špecifické vzdelávacie potreby 

 
1 spracované podľa Andreánska & Sokolová, 2019 
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1  Teoretické východiská 

Rôznorodosť detí v školskej triede (pozri Tab. 1) má vplyv na spôsob, akým sa deti učia, ako sa 
dokážu začleniť do kolektívu školskej triedy a do akej miery môžu plnohodnotne participovať na učení 
a školských aktivitách (pozri napr. Banduričová & Lemešová, 2016). Pripraviť budúcich učiteľov 
komplexne na toto široké spektrum vzdelávacích špecifík je veľmi náročné. Učiteľská príprava by však 
rozhodne aj v tejto oblasti nemala stavať len na teoretických poznatkoch získaných na pôde univerzít. 
Túto by bolo vhodné doplniť o bližší kontakt s takýmito deťmi a pedagogickými a odbornými 
zamestnancami, ktorí majú praktické skúseností so vzdelávaním detí s rôznorodými vzdelávacími 
potrebami. 

 

Tab. 1 Rozmanitosť detí v školskej triede (Sokolová, 2017) 
Osobitosti v osobnostných 
dispozíciách 

• temperamentové vlastnosti 
• hraničné prejavy a poruchy osobnosti (napr. úzkostné poruchy) 

Osobitosti v kapacite pre 
učenie 

• vývinové poruchy učenia 
• poruchy pozornosti (ADD, ADHD) 
• mentálne postihnutie 
• intelektové nadanie 
• vysoká úroveň tvorivosti 

Senzorické postihnutie • čiastočná alebo úplná strata sluchu 
• čiastočná alebo úplná strata zraku 

Telesné postihnutie • telesné postihnutie, ktoré jednotlivcovi bráni v plnohodnotnej  
participácii na niektorých školských aktivitách 

• telesné postihnutie, ktoré si vyžaduje kompenzačné pomôcky  
alebo čiastočnú či trvalú asistenciu 

Zdravotné obmedzenie • alergie a potravinové intolerancie 
• pravidelné užívanie liekov alebo závislosť od prístrojov, ktoré   

obmedzujú bežnú participáciu na školských aktivitách 
• chronické ochorenia, ktoré jednotlivcovi bránia v plnohodnotnej 

participácii na niektorých školských aktivitách 
Náboženská odlišnosť • príslušnosť k inej ako majoritnej náboženskej skupine (odlišné tradície, 

sviatky, hodnoty a pod.) 
Etnická odlišnosť • príslušnosť k inej ako majoritnej národnostnej alebo etnickej skupine 

(odlišné tradície, sviatky, jazyk, farba pleti a pod.) 
Jazyková/rečová bariéra • dysfázia (špecificky narušený vývin reči) 

• dyslália (neschopnosť vysloviť správne niektoré hlásky) 
• balbuties (zajakavosť) a ďalšie poruchy reči  
• nedostatočná kompetencia v majoritnom resp. vyučovacom jazyku 

Sociálne/materiálne 
znevýhodňujúce prostredie 

• dieťa pochádza zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, nemá 
zabezpečené základné materiálne potreby  

Zvláštnosti vzhľadu • dieťa má výzorové zvláštnosti, ktoré môžu aj nemusia byť sprievodným 
javom vyššie uvedených oblastí (postihnutie, etnická odlišnosť) 

Kontext rodinnej výchovy • dieťa vyrastá v dysfunkčnej rodine 
• dieťa vyrastá v neúplnej rodine 
• dieťa je vychovávané inými príbuznými (nie vlastnými rodičmi) 
• dieťa je adoptované, osvojené alebo v pestúnskej starostlivosti 
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Podľa štatistík rezortu školstva deti so špecifickými vzdelávacími potrebami navštevujú špeciálne 
školy podľa typu znevýhodnenia, špeciálne triedy v bežných školách, alebo sú začlenené do bežných 
tried bežných škôl. V takom prípade hovoríme o individuálnej integrácii. V bežných školách sú takto 
zaškolené deti so syndrómom autizmu, mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým 
postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, telesným postihnutím, vývinovými poruchami 
učenia, poruchami pozornosti, poruchami správania a intelektovým nadaním. K  15. 9. 2019 bolo takto 
začlenených 41.591 detí, ďalších 31.522 žiakov bolo evidovaných ako deti pochádzajúce zo sociálne 
znevýhodňujúceho prostredia (bližšie v Tab. 2). 

 

Tab. 2 Individuálna integrácia v bežných školách v r. 2019 (CVTI, 2019) 

 

 

Pri klasifikácii a základnom vymedzení rôznych typov porúch a ochorení sa na Slovensku zvyčajne 
používa európska Medzinárodná klasifikácia chorôb (MKCH). V posudkoch a správach zo 
psychologických vyšetrení sa však môžu učitelia stretnúť aj s terminológiou prevzatou z americkej 
klasifikácie známej pod skratkou DSM (bližšie o oboch klasifikáciách pozri napr. vo Váryová  
& Andreánska, 2016), príp. s niektorými staršími, v minulosti zaužívanými názvami a pojmami. V Tab. 
3 ponúkame prehľad pojmového aparátu používaného pri označovaní vývinových porúch, ktoré sú 
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Materské školy         461 163 82 33 39 24 126 59 21 2 2 73 532 253 

Základné školy         28048 9415 815 3268 361 234 2728 444 365 13021 860 5952 29632 14614 

Gymnáziá               1105 313 49 0 30 17 0 31 10 569 323 76 2 0 

Konzervatóriá          69 31 0 0 1 1 0 1 0 57 1 8 0 0 

Stredné odb. školy  7386 2181 113 0 100 70 0 168 91 6072 5 767 355 142 

SPOLU 37069 12103 1059 3301 531 346 2854 703 487 19721 1191 6876 30521 15009 
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Materské školy         31 15 5 6 3 0 12 0 0 0 0 5 18 8 

Základné školy         693 238 77 18 7 7 76 8 9 263 78 150 245 106 

Gymnáziá               349 105 10 0 2 1 0 5 1 121 193 16 5 2 

Konzervatóriá          58 31 0 0 2 3 0 0 3 38 0 12 30 13 

Stredné odb. školy 895 335 25 0 18 11 0 36 11 725 0 69 126 75 

SPOLU 2026 724 117 24 32 22 88 49 24 1147 271 252 424 204 
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Materské školy         29 14 4 10 1 1 6 3 0 1 0 3 4 3 

Základné školy         1935 681 83 97 41 14 211 27 18 912 41 491 573 271 

Gymnáziá               305 99 32 0 10 9 0 13 3 201 18 19 0 0 

Konzervatóriá          12 5 1 0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 0 

Stredné odb. školy 215 103 7 0 5 9 0 6 1 170 0 17 0 0 

SPOLU 2496 902 127 107 57 33 217 49 22 1291 59 534 577 274 

  Celkový počet  41591 13729 1303 3432 620 401 3159 801 533 22159 1521 7662 31522 15487 
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príčinou individuálnej integrácie detí v bežných školách. Bližšie charakteristiky jednotlivých skupín detí 
podľa MKCH uvádzame v prílohe 2. 

 

Tab. 3 Vývinové poruchy – terminológia (sprac. podľa Váryová & Andreánska, 2016) 

MKCH 10 DSM 5 Alternatívne označenia 

duševná zaostalosť  
(mentálna retardácia) 

poruchy intelektu, 
vývinová porucha intelektových 
schopností 

znížená úroveň intelektových schopností,  
často sa označuje aj konkrétnou úrovňou 
IQ 

vývinové poruchy reči a jazyka poruchy komunikačných 
schopností 

narušená komunikačná schopnosť 
oneskorený resp. narušený vývin reči 

pervazívne vývinové poruchy porucha autistického spektra autizmus 
Aspergerov syndróm 

hyperkinetické poruchy porucha pozornosti 
s hyperaktivitou (ADHD) 

vývinové poruchy pozornosti  
s hyperaktivitou 
ľahká mozgová dysfunkcia 
ľahké detské encefalopatie 
minimálne mozgové poškodenie 

špecifická porucha vývinu 
školských zručností: 
špecifická porucha čítania, 
špecifická porucha 
hláskovania,  
špecifická porucha 
aritmetických schopností,  
zmiešaná porucha školských 
schopností 

špecifická porucha učenia 

vývinová porucha školských schopností 
dyslexia 
dysgrafia 
dysortografia 
dyskalkúlia 

špecifická porucha vývinu 
motorických funkcií 

vývinové poruchy motoriky,  
motorické poruchy 

vývinová porucha motorickej funkcie 
vývinová koordinačná porucha 
vývinová dyspraxia 

 

Práca s týmito deťmi v školskom prostredí si vyžaduje nielen odborné zázemie tzv. inkluzívneho 
tímu (tento v školách najčastejšie pozostáva zo školského psychológa, špeciálneho pedagóga, 
asistentov učiteľa, príp. ďalších odborných a pedagogických zamestnancov), ale aj učiteľov, ktorí sú 
dostatočne oboznámení s požiadavkami na vzdelávanie týchto detí a majú kompetencie potrebné pre 
efektívne začlenenie detí s rôznorodými vzdelávacími potrebami do vyučovacieho procesu. 

Pri vymedzení sociálno-psychologických kompetencií učiteľa vychádzame z našich doterajších 
výskumov a skúseností v pregraduálnej príprave učiteľov (Sokolová, Jursová Zacharová & Lemešová, 
2014). Kompetenciu tvoria tri zložky, ktoré sa rozvíjajú a prejavujú paralelne, no nie vždy rovnomerne 
a vyvážene: 
a) Znalosť a uvedomenie – v tejto zložke sa prejavuje predovšetkým kognitívna úroveň, aké majú 

študenti učiteľstva vedomosti a poznatky o rôznych javoch, metódach, obsahu vzdelávania a pod. 
Práve táto zložka je počas vysokoškolskej prípravy najviac sýtená a študenti učiteľstva vo 
výskumoch uvádzajú (pozri napr. Andreánska & Sokolová, 2018 alebo Sokolová, Jursová Zacharová 
& Lemešová, 2014), že sa cítia najlepšie pripravení po vedomostnej stránke. To sa týka aj 
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pripravenosti pre prácu s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami, najlepšie študenti 
učiteľstva hodnotia práve svoju úroveň vedomostí v tejto oblasti. 

b) Naladenie – druhá zložka predstavuje afektívnu postojovú orientáciu. Tieto sa premietajú najmä do 
ochoty učiteľov prijať dieťa (bližšie o prijatí v tomto kontexte pojednáva napr. Groma a Jursová 
Zacharová, 2017; 2018), u ktorého pozoruje určité špecifiká (pozri Tab. 1). Postoje budúcich učiteľov 
k deťom so špecifickými vzdelávacími potrebami môžu byť výsledkom cieleného pôsobenia  
v rámci ich učiteľského štúdia, ovplyvňujú ich však aj osobnostné vlastnosti, osobné, životné 
skúsenosti, záujmy a aktivity mimo učiteľského štúdia. Za efektívny nástroj zmeny postojov v tejto 
oblasti sa považuje práve osobný kontakt s osobami, ktoré sami majú špecifické vzdelávacie potreby 
alebo s takýmito deťmi pracujú (odborníci, rodičia a pod.). 

c) Zručnosť – tretia zložka predstavuje konkrétne spôsoby správania, ktoré vie učiteľ cielene uplatniť 
pri práci s jednotlivcom a s triedou. Tejto zložke sa venuje priestor v oblasti didaktických 
kompetencií, no v oblasti práce s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami je priestor pre 
rozvoj konkrétnych zručností v rámci učiteľskej prípravy minimálny (spracované podľa Sokolová, 
Jursová Zacharová & Lemešová, 2014).  

 

Všetky tri vyššie uvedené zložky sa premietajú do jednotlivých úrovní sociálno-inkluzívnych 
kompetencií, ktoré sme zaradili do modelu sociálno-psychologických kompetencií učiteľov (Tab. 4). 

 

Tab. 4 Sociálno-psychologické kompetencie učiteľov (Sokolová, Lemešová, & Jursová Zacharová, 2014) 

Intrapersonálne 
kompetencie 

Interpersonálne 
kompetencie 

Kompetencie spojené 
s riadením triedy 

Sociálno-inkluzívne 
kompetencie 

sebapoznanie sociálna percepcia 
senzitivita k skupinovej 
dynamike senzitivita k inakosti  

sebahodnotenie aktívne počúvanie 
reagovanie v súlade  
s profesijnou etikou  empatia 

sebareflexia verbálne a neverbálne 
komunikačné zručnosti 

podnecovanie kohézie 
a pozitívnej klímy triedy  akceptácia 

sebaakceptácia 
zručnosti spojené so 
sociálnymi interakciami 
a riešením konfliktov 

zvládanie problémových 
situácií v skupine adaptácia 

 

Prvou oblasťou tohto modelu (bližšie o teoretických východiskách modelu pojednávame 
v Lemešová, Sokolová & Cabanová, 2012) je oblasť intrapersonálnych kompetencií, ktorá sa viaže 
predovšetkým na sledovanie a rozvoj vlastných intrapersonálnych procesov, ktoré organizujú  
a utvárajú všetky obsahy viažuce sa k vlastnému ja. Na prvej úrovni ide najmä o poznanie seba, svojich 
slabých a silných stránok, možností a potenciálu či typu osobnosti. V procese sebahodnotenia svoje 
vlastnosti, najmä tie, ktoré pokladáme za najdôležitejšie vo vzťahu k učiteľstvu, určitým spôsobom 
oceňujeme, z čoho získavame základné zdroje pre sebarealizáciu. Schopnosť sebareflexie, ktorá už  
v sebe zahŕňa sebapoznanie, sebahodnotenie a sebareguláciu, vytvára úplne nový rozmer. Poslednou 
úrovňou v oblasti intrapersonálnych kompetencií je sebaakceptácia ako výsledok hľadania svojej 
identity. Jednotlivec si vytvára postoj k sebe ako k učiteľovi - niektoré vlastnosti, ktoré si pripisuje, 
prijíma, iných sa vzdáva. 
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Medzi interpersonálne kompetencie, zaraďujeme sociálnu percepciu ako spôsob, akým 
poznávame iných, a akým si uvedomujeme ich prítomnosť. Na druhej úrovni už nejde len o vnímanie 
prítomnosti iných ale o venovanie zámernej pozornosti, odhaľovanie zámeru a hodnotenie prijímaných 
informácií. V kontakte s inými využívame aktívne počúvanie. Verbálne a neverbálne komunikačné 
zručnosti sú výpoveďou o tom, ako človek chápe a interpretuje iných a vzťahy medzi nimi a ako  
s ostatnými zdieľa významy.  Poznanie iných, schopnosť aktívne ich počúvať a komunikovať rôzne 
významy vytvára zručnosti spojené so sociálnymi interakciami a riešením interpersonálnych konfliktov, 
teda efektívne pôsobenie na iných v smere kooperácie, kompetície, budovania vzťahov a ich správnej 
interpretácie. 

Ďalšou oblasťou sú kompetencie spojené s riadením triedy. S ich pomocou je učiteľ nielen vnímavý  
a citlivý k premenlivosti skupiny a k skupinovej dynamike v rôznych fázach vývinu skupiny (senzitivita  
k skupinovej dynamike), ale venuje tiež aktívnu pozornosť podnetom prichádzajúcim zo skupiny  
a reaguje na základe istých etických princípov (reagovanie v súlade s profesijnou etikou). Do skupiny 
vnáša situácie vytvárajúce napríklad podmienky pre vzájomnú interakciu či tímovú spoluprácu 
(podnecovanie skupinovej kohézie a pozitívnej klímy triedy) a je schopný efektívne riešiť konfliktné, 
problémové a záťažové situácie na základe sebaovládania (zvládanie problémových situácií). 

V rámci sociálno-inkluzívnych kompetencií máme na mysli najmä prácu so špecifickými skupinami  
a jednotlivcami, ktorým môže v škole hroziť vylúčenie. Ide o kompetencie, pomocou ktorých učiteľ 
zabezpečuje, aby tí, ktorým hrozí riziko sociálnej exklúzie, získali príležitosti a nevyhnutné zdroje na to, 
aby mohli plne participovať na vzdelávacom procese. Skupiny či jednotlivci, ktorí môžu byť 
identifikovaní ako osoby čeliace riziku vylúčenia, môžeme nájsť na oboch póloch škály, tzn. že môže ísť 
o hrozbu vylúčenia na základe pozitívnych alebo negatívnych konotácií. Ide napríklad o osoby  
s postihnutím,  rizikovým faktorom môže byť i prostredie, z ktorého dieťa pochádza (etnické skupiny, 
cudzinci, azylanti), ale aj schopnosti dieťaťa (dieťa talentované, nadpriemerne nadané) či sociálno-
ekonomický status rodiny (deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, týrané  
a zneužívané deti, deti po ukončení ústavnej  alebo ochrannej výchovy, osoby so sťaženým prístupom 
k bývaniu). Na prvej úrovni sa tieto kompetencie prejavujú senzitivitou k inakosti, istou mierou 
vnímavosti a citlivosti k rozdielom medzi ľuďmi. Druhú úroveň predstavuje schopnosť vcítiť sa 
(empatia) do spôsobov zmýšľania a cítenia iných, interpretovanie a identifikovanie odlišných vzorcov 
správania. Tretiu úroveň predstavuje akceptácia inakosti, pričom nemusí nevyhnutne znamenať súhlas 
či obľubu. Na poslednej úrovni konáme mimo rámec kontextu, ktorý je nám vlastný (adaptácia), 
prejavuje sa tu schopnosť individualizovať svoj prístup k žiakom, personalizovať učenie a byť učiteľom 
zameraným na žiaka. Preberáme uhol pohľadu odlišných skupín či jednotlivcov, čomu ale nezodpovedá 
len schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam, ale aj súčasné prežívanie duševnej pohody, bezpečia 
a zdravia aj pri výrazne zmenených podmienkach2.  

 

 

 

2 Tento odsek je prevzatý z publikácie Sokolová, Jursová Zacharová & Lemešová, 2014. 
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2  Charakteristika stáže 

Cieľom stáže Práca s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami je rozšíriť praktické zručnosti 
študentov a študentiek učiteľstva psychológie, príp. ďalších predmetových špecializácií, v oblasti 
identifikácie, diagnostiky a intervencie u žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami (najmä so 
zameraním na najfrekventovanejšie, t. j. poruchy učenia, poruchy správania a poruchy autistického 
spektra). Študenti učiteľstva 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 získajú nové 
kompetencie a praktické zručnosti spojené s prácou so žiakmi a žiačkami so špecifickými vzdelávacími 
potrebami. Stáž môžu absolvovať študenti v magisterskom stupni štúdia učiteľstva psychológie 
v kombinácii a v rôznych učiteľských aprobáciách v magisterskom štúdiu učiteľstva poskytovaných 
Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. 

Stáž dopĺňa a rozvíja učiteľské kompetencie a poznatky získané v rámci povinných predmetov tzv. 
všeobecného učiteľského základu Pedagogická prax 2 a 3, povinne voliteľných predmetov Poruchy 
detského vývinu a Poruchy učenia a správania a v rámci študijného programu učiteľstvo psychológie 
tiež predmetov Školská psychológia, Klinická psychológia a Psychodiagnostika. Prehľad požiadaviek 
predmetu je uvedený v informačnom liste. 

Po absolvovaní stáže študent získa nové kompetencie a praktické zručnosti spojené s prácou so 
žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Jednotlivé čiastkové kompetencie sú bližšie popísané 
ďalej v kompetenčnom modeli a jednotlivé úrovne dosiahnutých kompetencií sú rozpracované v matici 
hodnotenia kompetencií študenta. 

Stáž je možné absolvovať v štátnych základných, spojených alebo špeciálnych školách, ktoré sú 
cvičnými školami Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študent môže stáž 
absolvovať na prvom aj druhom stupni základnej školy. Podmienkou je, aby v škole pôsobil odborný 
zamestnanec (školský psychológ a/alebo špeciálny pedagóg), ktorý zastrešuje a koordinuje prácu 
s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Študent sa v rámci stáže oboznámi s manažmentom 
konkrétneho dieťaťa so ŠVP v prostredí špeciálnej, spojenej alebo bežnej školy pod vedením 
pedagogického zamestnanca a/alebo odborného zamestnanca (školského psychológa alebo 
špeciálneho pedagóga). 
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3  Úloha študenta 

Študent si stáž Práca s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami zapisuje ako výberový 
predmet s kreditovou dotáciou 2 kredity. Po zapísaní predmetu na zápisný list študent absolvuje 
úvodné informačné stretnutie s metodičkou praxe (toto stretnutie prebehne prezenčne alebo 
dištančne formou hovoru v MS Teams) a následne je celá skupina študentov priradená konkrétnemu 
odbornému/pedagogickému zamestnancovi v škole. 

Termín stáže určí metodička praxe po dohode s cvičným odborným/pedagogickým 
zamestnancom. Stáž má rozsah 10 hodín za semester, čo orientačne zodpovedá dvom dňom stráveným 
v škole (5 – 6 vyučovacích hodín denne). Počas týchto dní sa študenti oboznámia s manažmentom 
práce s dieťaťom so špecifickými vzdelávacími potrebami v danej škole (diagnostický proces, 
poradenstvo, stimulácia, reedukácia, vyučovací proces, individuálny vzdelávací plán a pod.), hospitujú 
na vyučovacích, poradenských aktivitách a voľnočasových aktivitách, ktorých sa zúčastňujú žiaci so 
špecifickými vzdelávacími potrebami, príp. asistujú cvičnému odbornému/pedagogickému 
zamestnancovi pri príprave týchto vyučovacích resp. poradenských aktivít.  

Po absolvovaní stáže študent vyplní hodnotiaci protokol (pološtruktúrovanú reflexiu) a získa 
hodnotenie od cvičného učiteľa (ktorý taktiež vyplní hodnotiaci protokol). Reflexia pozostáva z dvoch 
častí (bližšie v prílohe), prvá časť pozostáva zo sebahodnotenia dosiahnutých kompetencií, v druhej 
časti študent odpovedá na otvorené otázky. V závere semestra sa študent zúčastní reflektívneho 
seminára s metodičkou praxe (seminár prebehne prezenčne alebo dištančne formou hovoru v MS 
Teams). Na základe hodnotiacich protokolov bude po absolvovaní stáže a reflektívneho seminára 
študentovi udelené hodnotenie. 

 

 
Obr. 2 Priebeh stáže - študent 
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4  Úloha cvičného pedagogického/odborného 
zamestnanca 

Študenti si stáž Práca s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami zapisujú ako výberový 
predmet. Na základe záujmu o stáž zo strany študentov metodička praxe kontaktuje cvičné školy 
a zadelí študentov k jednotlivým cvičným pedagogickým/odborným zamestnancom. 

Po dohode s cvičným pedagogickým/odborným zamestnancom metodička praxe určí termín stáž. 
Prihlásení študenti absolvujú stáž v skupine. Stáž má rozsah 10 hodín za semester, čo orientačne 
zodpovedá dvom dňom stráveným v škole (5 – 6 vyučovacích hodín denne). Cvičný 
pedagogický/odborný zamestnanec zodpovedný za stáž pripraví program stáže so zameraním na 
oboznámenie sa s manažmentom práce s dieťaťom so špecifickými vzdelávacími potrebami v danej 
škole (diagnostický proces, poradenstvo, stimulácia, reedukácia, vyučovací proces, individuálny 
vzdelávací plán a pod.). Študenti v rámci stáže môžu tiež hospitovať na vyučovacích a poradenských 
aktivitách, ktorých sa zúčastňujú žiaci so špecifickými vzdelávacími potrebami, príp. asistujú cvičnému 
odbornému/pedagogickému zamestnancovi pri príprave týchto vyučovacích resp. poradenských 
aktivít. V rámci hospitačných a asistenčných aktivít môžu byť študenti podľa možností a potrieb školy 
pridelení k rôznym pedagogickým a/alebo odborným zamestnancom školy. 

Po absolvovaní stáže cvičný učiteľ vyplní hodnotiaci protokol, v ktorom zhodnotí prácu prideleného 
študenta počas stáže (bližšie v prílohe). U toho istého cvičného učiteľa môže postupne počas semestra 
absolvovať individuálne stáž niekoľko študentov. Po ukončení semestra absolvujú študenti reflektívny  
seminár s metodičkou praxe. Následne bude cvičnému učiteľovi zaslaná spätná väzba k stáži za 
všetkých študentov, ktorí predmet v danom semestri absolvovali. 

 
Obr. 3 Priebeh stáže – cvičný pedagogický/odborný zamestnanec 
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5  Kompetenčný model  

Kompetencie pre prácu s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami v školskej triede pre 
potreby tohto metodického materiálu rozdeľujeme do dvoch oblastí (Obr. 4): 

Sociálno-inkluzívne kompetencie: tieto kompetencie vychádzajú z modelu sociálno-
psychologických kompetencií učiteľa (viď Tab. 4) a reflektujú znalosti, postoje a zručnosti spojené 
s prijatím a prístupom k deťom so špecifickými vzdelávacími potrebami. 

Kompetencie spojené s odbornou a metodickou podporou inkluzívneho vzdelávania: tieto 
kompetencie sa týkajú vedomostí, postojov a zručností spojených s použitím ľudských, materiálnych 
a metodických zdrojov s cieľom budovať učebné prostredie s vyrovnanými príležitosťami pre všetky 
deti. 

Každá oblasť zahŕňa čiastkové kompetencie a zručnosti, ktoré má študent učiteľstva nadobudnúť, 
resp. cielene rozvíjať v rámci štúdia učiteľstva a počas stáže. Model kompetencií je východiskom pre 
návrh obsahu stáže, zadania úloh a taktiež pre záverečné sebahodnotenie študenta. 

 

 
Obr. 4 Kompetencie spojené s prácou so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami 
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6  Matica hodnotenia kompetencií študenta 

Táto matica kompetencií študenta vychádza z vyššie uvedeného kompetenčného modelu. Slúži 
ako nástroj sebahodnotenia študenta a hodnotenia kompetencií študenta cvičným učiteľom. 
Jednotlivé indikátory dosiahnutej úrovne danej kompetencie sú formulované orientačne ako vinety, 
v rámci spoločného rozboru stáže s cvičnými učiteľom, príp. v rámci reflektívneho seminára možno 
individuálne jednotlivé vinety ďalej diskutovať a rozviesť ich význam.  

 

Tab. 5 Matica hodnotenia kompetencií študenta 

Čiastková 
kompetencia 

Indikátor dosiahnutej 
úrovne 1 

Indikátor dosiahnutej 
úrovne 2 

Indikátor dosiahnutej 
úrovne 3 

Sociálno-inkluzívne kompetencie 

 
Citlivosť k inakosti 
 

Viem takmer vždy 
identifikovať rozdiely 
medzi žiakmi v tempe 
práce, úrovni 
porozumenia učiva 
a inštrukcie. 

Rozdiely medzi žiakmi 
identifikujem len 
niekedy. 

Rozdiely medzi žiakmi 
si nedokážem všimnúť, 
beriem triedu ako 
celok. 

 
Empatia 
 

Viem sa vžiť do 
prežívania detí 
a dokážem im dať 
najavo svoj záujem 
a pochopenie. 

Dokážem sa čiastočne 
vžiť do prežívania detí, 
mám tendenciu skôr 
s nimi súcitiť, ľutovať 
ich. 

Nedokážem sa vžiť do 
prežívania detí, 
neviem prejaviť svoj 
záujem a pochopenie. 

 
Adaptácia 
 

Dokážem svoje 
vyučovacie postupy 
prispôsobiť tak, aby 
mali všetci žiaci 
a žiačky šancu zažiť 
úspech a napredovať 
v učení. 

Príležitostne upravím 
svoje postupy podľa 
špecifík žiakov 
a žiačok, ale dosť ma 
to spomaľuje  
a zaťažuje. 

Meniť postupy podľa 
špecifík žiakov a žiačok 
mi robí ťažkosti, resp. 
to nepokladám za 
dôležité. 

Individuálny prístup 

Dokážem vhodným 
spôsobom žiaka 
povzbudiť, operatívne 
zadať alternatívnu 
úlohu, upraviť 
náročnosť alebo 
tempo práce. 

Individuálny prístup 
uplatňujem skôr 
náhodne a intuitívne, 
bez jasného cieľa. 
Pomalších, menej 
výkonných žiakov skôr 
odbremením ako 
povzbudím. 

Individuálny prístup 
uplatňujem 
minimálne, vyžadujem 
rovnaký výkon 
a tempo práce od 
všetkých žiakov. 
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Čiastková 
kompetencia 

Indikátor dosiahnutej 
úrovne 1 

Indikátor dosiahnutej 
úrovne 2 

Indikátor dosiahnutej 
úrovne 3 

Kompetencie spojené s odbornou a metodickou podporou inkluzívneho vzdelávania 

Tímová spolupráca 

Dokážem 
spolupracovať v tíme, 
zdieľať potrebné 
odborné informácie 
o jednotlivých deťoch, 
rozdeliť si úlohy tak, 
aby celkový prístup 
bol v prospech 
všetkých detí. 

V oblasti tímovej 
spolupráce mám 
rezervy, zdieľať 
odborné informácie 
o jednotlivých deťoch 
a rozdeliť si úlohy, mi 
robí ťažkosti, nie som 
si v tejto oblasti istý/á. 

Myslím si, že 
nedokážem 
dostatočne dobre 
spolupracovať v tíme, 
zdieľať potrebné 
odborné informácie 
o jednotlivých deťoch 
a rozdeliť si úlohy. 

Spolupráca  
s odborníkmi 

Viem, na akých 
odborníkov sa obrátiť 
v prípade potreby 
odbornej podpory, 
poznám kompetencie 
jednotlivých 
odborníkov a inštitúcií 
v rámci inkluzívneho 
vzdelávania. 

Mám nejaké 
informácie ohľadom 
odborníkov a inštitúcií, 
ktoré sa venujú 
podpore inkluzívneho 
vzdelávania, ale nie 
som istý/á, či sú tieto 
informácie správne 
a dostatočné. 

Neviem, na akých 
odborníkov sa obrátiť 
v prípade potreby 
odbornej podpory, 
nepoznám 
kompetencie 
jednotlivých 
odborníkov a inštitúcií 
v rámci inkluzívneho 
vzdelávania. 

Výber a používanie 
podporných 
materiálov  
a pomôcok 

Poznám a viem 
používať podporné 
materiály a učebné 
pomôcky vhodné pre 
deti s rôznymi typmi 
ŠVP v rámci svojej 
predmetovej 
aprobácie. 

Poznám a viem 
používať len málo 
materiálov a učebných 
pomôcok pre deti 
s rôznymi typmi ŠVP 
v rámci svojej 
predmetovej 
aprobácie. 

Nepoznám a neviem 
používať žiadne 
podporné materiály 
a učebné pomôcky 
vhodné pre deti 
s rôznymi typmi ŠVP 
v rámci svojej 
predmetovej 
aprobácie. 

Výber a používanie 
didaktických metód  

Poznám a viem 
používať didaktické 
metódy vhodné pre 
deti s rôznymi typmi 
ŠVP v rámci svojej 
predmetovej 
aprobácie. 

Poznám a viem 
používať len málo 
didaktických metód 
vhodných pre deti 
s rôznymi typmi ŠVP 
v rámci svojej 
predmetovej 
aprobácie. 

Nepoznám a neviem 
používať  žiadne 
didaktické metódy 
vhodné pre deti 
s rôznymi typmi ŠVP 
v rámci svojej 
predmetovej 
aprobácie. 
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Záver 

Súčasné trendy inkluzívneho vzdelávania kladú na učiteľov vysoké očakávanie. Mali by byť 
pripravení na prácu s rôznorodými skupinami detí v rovine riadenia školskej triedy aj didaktickej 
prípravy výučby. Cieľom tejto stáže vytvoriť priestor pre študentov učiteľstva, aby rozvíjali svoje 
kompetencie v oblasti práce so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami a zvýšila sa ich 
schopnosť akceptácie týchto detí a adaptácie výučby. Súčasne je našim cieľom, aby sa naučili 
spolupracovať s učiteľmi v praxi, zdieľať a reflektovať svoje skúsenosti a praktické zručnosti. 
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Príloha 1 – Informačný list predmetu 

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 ŠVP (ukážky 

jednotlivých diagnostických nástrojov, terapeutických a intervenčných prístupov). 
3. Pozorovanie žiakov a žiačok so ŠVP vo vzdelávacom procese. 
4. Konzultácie s pedagogickými a odbornými zamestnancami zamerané na inkluzívny prístup 

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



24 

 

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 ŠVP, 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. 
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Príloha 2 – Vybrané skupiny žiakov so ŠVP3 

Kód  Názov Doplňujúce informácie 

F70-F79 Duševná zaostalosť 
[Mentálna retardácia] 

Za mentálnu retardáciu sa pokladá zastavenie alebo nedokončenie vývinu 
intelektu. Porucha sa prejavuje počas vývinovej periódy a charakterizuje ju 
najmä poškodenie schopností patriacich k celkovej úrovni inteligencie, t. j. 
poznávacích, jazykových, pohybových a sociálnych schopností. Retardácia 
sa vyskytuje s inými psychickými či somatickými poruchami alebo bez nich.  
Stupne duševnej zaostalosti sa zvyčajne hodnotia štandardnými 
inteligenčnými testami. Niekedy sa dopĺňajú stupnicami hodnotiacimi 
sociálnu adaptáciu v danom prostredí. Takéto hodnotenie umožňuje 
približné stanovenie stupňa duševnej zaostalosti. Diagnóza bude závisieť 
od celkového zhodnotenia intelektuálnych funkcií skúseným diagnostikom. 
Intelektuálne schopnosti a sociálna adaptácia sa môžu časom meniť, a 
akokoľvek nízke, môžu sa zlepšiť vplyvom nácviku alebo rehabilitácie. 
Diagnóza by sa mala stanoviť na základe súčasnej úrovne funkcie. Podľa 
potreby použite prídavné kódy na identifikáciu pridružených stavov, ako je 
autizmus, iné poruchy vývinu, epilepsia, poruchy správania alebo ťažké 
fyzické postihnutie.    

F70.- Mierna duševná 
zaostalosť 

Rozsah IQ od 50 do 69 (u dospelých, mentálny vek od 9 do 12 rokov). 
Problémy s učením v škole. Veľa dospelých je schopných pracovať, 
udržiavať dobré spoločenské vzťahy a byť prospešnými spoločnosti.  
Označuje sa aj ako debilita, ľahké duševné postihnutie.  

F71.- Stredne ťažká duševná 
zaostalosť 

Rozsah IQ od 35 do 49 (u dospelých, mentálny vek od 6 do 9 rokov). 
Výrazne oneskorený vývin v detstve, ale väčšina je schopná dosiahnuť 
určitý stupeň nezávislosti a schopnosti primerane komunikovať  
a nadobudnúť školské zručnosti. Život a práca dospelých v spoločnosti 
vyžaduje starostlivosť rôzneho stupňa.  Označuje sa aj ako stredne ťažké 
duševné postihnutie.  

F72.- Ťažká duševná 
zaostalosť 

Rozsah IQ od 20 do 34 (u dospelých, mentálny vek od 3 do 6 rokov). Stav 
potrebuje neustálu podporu. Označuje sa aj ako ťažké duševné 
postihnutie.  

F73.- Hlboká duševná 
zaostalosť 

 IQ je pod 20 (u dospelých, mentálny vek menej ako 3 roky). Výsledkom 
bude pravdepodobne závažné obmedzenie samostatnosti, kontinencie4, 
komunikácie a pohyblivosti. Označuje sa aj ako hlboké (najťažšie) duševné 
postihnutie.  

F74.- Disociácia5 
inteligencie Jasný rozdiel (aspoň 15 IQ bodov) medzi jazykovým a výkonnostným IQ.  

F80-F89 Poruchy psychického 
vývinu 

Poruchy uvedené pod F80 – F89 majú tieto spoločné črty:   
a) vždy vznikajú v dojčenskom alebo detskom veku,  
b) poškodenie alebo oneskorenie vývinu funkcií úzko súvisiacich  
s biologickou zrelosťou centrálnej nervovej sústavy,   
c) stály priebeh bez remisií6 a relapsov7.  
Vo väčšine prípadov je postihnutá jazyková funkcia, zrakové  
a priestorové schopnosti, motorická koordinácia. Oneskorenie alebo 
zníženie funkcie sa zvyčajne datuje od čo najskoršieho rozpoznania. 
Postupne sa s pribúdajúcim vekom dieťaťa zmenšuje, hoci mierny deficit 
často pretrváva aj v dospelosti.   

 
3 Spracované podľa Medzinárodná klasifikácia chorôb MKCH-10. Dostupné online: www.nczisk.sk/Standardy-v-

zdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob-MKCH-10.aspx    
4 kontinencia = schopnosť udržať moč a stolicu 
5 disociácia = rozpad, rozklad, rozpor 
6 remisia = zmiernenie až vymiznutie príznakov choroby 
7 relaps = opak remisie, opätovné objavenie alebo zhoršenie príznakov choroby 

http://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob-MKCH-10.aspx
http://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob-MKCH-10.aspx
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F80.- Špecifická vývinová 
porucha reči a jazyka 

Ide o poruchy, pri ktorých je narušené normálne osvojovanie jazyka od 
skorých štádií vývinu. Poruchy nemožno pripísať priamo neurologickým 
abnormalitám, ani odchýlkam jazykových mechanizmov, poškodeniam 
senzória8, duševnej zaostalosti alebo faktorom prostredia. Špecifické 
poruchy vývinu reči a jazyka majú často za následok pridružené odchýlky, 
napr. ťažkosti pri čítaní a písaní, v medziľudských vzťahoch  
a poruchy emócií a správania.   

F80.0 Špecifická porucha 
artikulácie 

Špecifická vývinová porucha, pri ktorej je používanie zvukov reči pod 
úrovňou mentálneho veku dieťaťa, ale pri ktorej  je normálna úroveň 
jazykových schopností.   
Patria sem: dyslália9, vývinová porucha artikulácie reči, funkčná porucha 
artikulácie reči, bľabotanie, vývinová fonologická porucha.  

F80.1 Expresívna10 porucha 
reči 

Špecifická vývinová porucha, pri ktorej je schopnosť dieťaťa používať 
hovorený jazyk (reč) zreteľne znížená oproti primeranej úrovni 
zodpovedajúcej jeho mentálnemu veku, ale pri ktorej je porozumenie 
jazyka v normálnych hraniciach. Môžu, ale nemusia byť abnormality  
v artikulácii.  Používajú sa aj označenia vývinová dysfázia11 alebo afázia12, 
expresívny typ.   

F80.2- Perceptívna13 porucha 
reči 

Špecifická vývinová porucha, pri ktorej je porozumenie reči dieťaťom pod 
primeranou úrovňou zodpovedajúcou jeho mentálnemu veku. Takmer vo 
všetkých prípadoch je výrazne postihnutý aj hovorený jazyk (reč), časté sú 
abnormality v tvorbe hovorených slov.  
Patrí sem: vrodené chýbanie sluchového vnímania, vývinová:  dysfázia 
alebo afázia, perceptívny typ,  Wernickeho afázia, slovná hluchota.   

F81.- Špecifická porucha 
vývinu školských 
zručností 

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 
niektorá forma získanej choroby alebo poranenia mozgu.   

F81.0 Špecifická porucha 
čítania 

Hlavná črta poruchy je špecifické a významné spomalenie vývinu 
schopnosti čítania, ktorá nezávisí len od mentálneho veku, odchýlok 
zrakovej ostrosti alebo nevhodného spôsobu vyučovania. Môže byť 
narušené chápanie čítaného, spoznávanie čítaných slov, ústna pohotovosť 
pri čítaní a výkon pri úlohách spojených s čítaním. Ťažkosti s výslovnosťou 
často súvisia so špecifickou poruchou čítania, často pretrvávajú až do 
dospievania, aj keď sa určitý pokrok v čítaní dosahuje. Špecifické vývojové 
poruchy čítania zvyčajne predchádza anamnéza porúch vývinu reči  
a jazyka. Časté sú pridružené poruchy emócií a správania počas školského 
veku.  
Označuje sa aj ako: vývinová dyslexia, špecifické zaostávanie čítania, 
čítanie odzadu. 

F81.1 Špecifická porucha 
hláskovania 

Porucha, pri ktorej je hlavnou črtou špecifické a významné spomalenie 
vývinu hláskovania bez anamnézy špecifickej poruchy čítania a ktoré 
nezapríčiňuje len nízky mentálny vek, odchýlky zrakovej ostrosti alebo 
neprimerané vyučovanie. Postihnutá je schopnosť správne hláskovať aj 
schopnosť správne písať slová.   

F81.2 Špecifická porucha 
aritmetických 
schopností 

Porucha zahŕňa špecifické zníženie aritmetických schopností, ktoré sa 
nedá kompletne vysvetliť celkovou mentálnou retardáciou  alebo 
neprimeraným vyučovaním. Deficit sa týka zvládnutia základných 
počtových výkonov sčítania, odčítania, násobenia a delenia a nie 
abstraktnejších matematických schopností v algebre, trigonometrii, 
geometrii, diferenciálnom a integrálnom počte.   

 
8 senzórium = vedomie 
9 dyslália = zlá výslovnosť, resp. neschopnosť vysloviť určité hlásky alebo skupiny hlások 
10 expresívna porucha reči = porucha na úrovni vyjadrovania, produkcie reči 
11 dysfázia = oneskorený, špecificky narušený vývin reči 
12 afázia = porucha komunikácie spôsobená poškodením rečových centier v mozgu, prejavuje sa ako “strata reči”, 

neschopnosť komunikovať alebo rozumieť reči 
13 perceptívna porucha reči = porucha na úrovni porozumenia reči 
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F81.3 Zmiešaná porucha 
školských zručností 

Nedostatočne definovaná zvyšková kategória porúch, pri ktorej sú zreteľne 
znížené aritmetické schopnosti, čítanie a výslovnosť, ale poruchu nemožno 
pripísať výlučne všeobecnej mentálnej retardácii alebo neprimeranému 
vyučovaniu. Mala by sa použiť pre poruchy, ktoré spĺňajú kritériá pod 
F81.2 a pod F81.0 alebo F81.1.    

F82.- Špecifická porucha 
vývinu motorických 
funkcií 

Hlavnou črtou tejto poruchy je vážne oneskorenie vývinu motorickej 
koordinácie, ktoré sa nedá vysvetliť len celkovou mentálnou retardáciou 
alebo špecifickou vrodenou alebo získanou nervovou chorobou. 
Starostlivé klinické vyšetrenie jednako ukáže vo väčšine prípadov zreteľnú 
vývinovú nezrelosť nervovej sústavy, ktorá sa prejavuje choreiformnými14 
pohybmi nepodporených končatín alebo zrkadlovými pohybmi a inými 
združenými motorickými prejavmi, ako aj príznakmi zhoršenej jemnej  
a celkovej motorickej koordinácie.  
Patrí sem:  vývinová porucha koordinácie, vývinová dyspraxia, syndróm 
ťarbavého dieťaťa.  

F83 Zmiešaná špecifická 
vývinová porucha 

Zvyšková kategória pre poruchy, pri ktorých je určité miešanie špecifických 
vývinových porúch reči a jazyka, školských schopností a motorických 
funkcií, pričom žiadna z nich dostatočne neprevláda, aby oprávňovala na 
prvú diagnózu. Táto zmiešaná kategória by sa mala použiť len vtedy, ak sa 
tieto špecifické vývinové poruchy príliš prekrývajú. Zvyčajne, ale nie vždy 
ich sprevádza určitý stupeň celkového kognitívneho poškodenia.   

F84.- Pervazívna vývinová 
porucha 

Skupina porúch charakterizovaná kvalitatívnym zhoršením recipročných 
sociálnych interakcií a spôsobov komunikácie a obmedzeným, 
stereotypným, opakujúcim sa repertoárom záujmov a aktivít. Tieto 
kvalitatívne odchýlky sú prenikavou črtou fungovania jednotlivca vo 
všetkých situáciách.    

F84.0 Detský autizmus Typ prenikavej poruchy vývinu, ktorý je definovaný abnormálnym 
oneskoreným vývinom, ktorý sa prejavuje pred dovŕšením tretieho roku 
života. Má charakteristický typ abnormálneho fungovania vo všetkých 
troch oblastiach psychopatológie: vo vzájomnej sociálnej interakcii, 
komunikácii a v obmedzenom, stereotypne sa opakujúcom správaní. 
Okrem týchto špecifických diagnostických čŕt býva škála nešpecifických 
odchýlok, ako sú fóbie, poruchy spánku a stravovania, výbuchy zlosti  
a proti sebe zameraná agresivita. Používajú sa aj pojmy: autistická 
porucha, infantilná psychóza, infantilný autizmus, Kannerov syndróm.  

F84.1 Atypický autizmus Typ prenikavej vývinovej poruchy, ktorý sa odlišuje od detského autizmu 
buď vekom vzniku, alebo tým, že nespĺňa všetky tri skupiny diagnostických 
kritérií. Táto podpoložka by sa mala použiť pri abnormálnom alebo 
oneskorenom vývine až po treťom roku života a pri nedostatku 
dokázateľných odchýlok v jednej alebo dvoch z troch oblastí 
psychopatológie, ktoré sa vyžadujú na diagnózu autizmu (t. j. vzájomné 
sociálne interakcie, komunikácia a obmedzené stereotypne sa opakujúce 
správanie). Atypický autizmus vzniká najčastejšie u hlboko retardovaných 
jednotlivcov a u jednotlivcov s ťažkou špecifickou vývinovou poruchou 
receptívneho jazyka.  
Používajú sa aj pojmy: atypická detská psychóza, mentálna retardácia  
s autistickými črtami.   

F84.2 Rettov syndróm Porucha sa dosiaľ zistila len u dievčat. Po zdanlivo normálnom včasnom 
vývine nasleduje čiastočná alebo kompletná strata reči, pohybových 
zručností a použitia rúk spolu so spomalením rastu hlavy. Porucha sa 
zvyčajne začína medzi 7 a 24 mesiacom veku. Charakteristická je strata 
cielených pohybov ruky, stereotypy krčenia rúk a hyperventilácia15. 
Sociálny vývin a vývin hravosti je spomalený, ale spoločenský záujem sa 
udržiava. Porucha vyúsťuje takmer vždy do ťažkej mentálnej retardácie.   

 
14 choreiformný = krátky, rýchly, neúčelný, mimovoľný pohyb, zášklb rôznych častí tela 
15 hyperventilácia = zvýšená dýchacia činnosť, prehĺbenie dýchania a/alebo zvýšená dychová frekvencia  
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F84.4 Hyperaktívna porucha 
spojená s duševnou 
zaostalosťou a 
stereotypnými 
pohybmi 

Ide o nedostatočne definovanú poruchu s neurčitou nozologickou16 
platnosťou. Zahŕňa skupinu detí s ťažkou mentálnou retardáciou (IQ pod 
50), ktoré majú veľké problémy s hyperaktivitou a pozornosťou, ako aj 
stereotypné správanie. Stimulujúce lieky im nepomáhajú (na rozdiel od 
detí s normálnym IQ), po podaní stimulancia17 môže vzniknúť ťažká 
dysforická18 reakcia niekedy s psychomotorickou retardáciou. Počas 
dospievania je tendencia k zmene hyperaktivity na hypoaktivitu (čo nie je 
zvyčajné u hyperkinetických detí s normálnou inteligenciou). Tento 
syndróm sa často spája s rozličnými vývinovými oneskoreniami, buď 
špecifickými alebo celkovými. Nie je známe, nakoľko podoba správania 
závisí od nízkeho IQ alebo od organického poškodenia mozgu.   

F84.5 Aspergerov syndróm Poruchu s neistou nozologickou platnosťou charakterizuje rovnaký typ 
kvalitatívneho zhoršenia vzájomných sociálnych interakcií, akým sa 
vyznačuje autizmus, spolu s obmedzeným, stereotypným, opakujúcim sa 
repertoárom záujmov a činností. Od autizmu sa odlišuje v prvom rade tým, 
že chýba celkové oneskorenie v reči alebo v poznávacom vývine. Porucha 
býva často spojená s výraznou ťarbavosťou. Abnormality majú silnú 
tendenciu pretrvávať aj do dospievania a dospelosti. Niekedy sa v skorej 
dospelosti zjavujú psychotické epizódy.    

F90-F98 Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania 

F90.- Hyperkinetická 
porucha 

Skupina porúch charakterizovaná skorým vznikom (zvyčajne v prvých 
piatich rokoch života), neschopnosťou vydržať pri činnosti vyžadujúcej 
kognitívnu účasť, tendenciou prechádzať z jednej činnosti na druhú bez ich 
dokončenia a dezorganizovanou, nedostatočne regulovanou a nadmernou 
aktivitou. Môžu sa pridružovať aj viaceré ďalšie abnormality. 
Hyperkinetické deti sú často bezohľadné a impulzívne, náchylné na úrazy  
a často sa dostávajú do disciplinárnych problémov, skôr pre neúmyselné 
porušovanie pravidiel ako pre úmyselný vzdor. Ich vzťahy s dospelými sú 
často sociálne dezinhibované19, bez normálnej ostražitosti  
a rezervovanosti. Sú nepopulárne medzi inými deťmi a môžu sa dostať do 
izolácie. Časté je zhoršenie poznávacej schopnosti a neúmerne časté sú 
špecifické oneskorenia vo vývine motoriky a reči. Sekundárne komplikácie 
zahŕňajú asociálne správanie a nízke sebahodnotenie.   

F90.0 Porucha aktivity a 
pozornosti 

Nedostatok pozornosti:   
• pri hyperaktívnom syndróme  
• pri hyperaktívnej poruche  
• pri poruche s hyperaktivitou   

F90.1 Hyperkinetická 
porucha správania Hyperkinetická porucha spojená s poruchou správania  

F91.- Porucha správania Poruchy správania charakterizuje opakované a pretrvávajúce, asociálne, 
agresívne alebo vyzývavé konanie. Také správanie môže vážne narušiť 
veku primerané sociálne požiadavky. Ide teda o horšie počínanie, ako je 
obyčajné detské huncútstvo alebo pubertálna rebélia a má ráz trvalého 
správania (aspoň šesť mesiacov). Poruchy správania môžu byť príznačné aj 
pre iné psychické choroby. V takých prípadoch treba uprednostniť 
základnú diagnózu.  Príklady správania, ktoré je podkladom pre diagnózu, 
zahŕňajú nadmerné bitkárstva tyranizovanie, krutosť voči iným ľuďom  
a zvieratám, ťažké poškodzovanie majetku, podpaľačstvo, krádeže, 
opakované klamanie, záškoláctvo a utekanie z domu, nezvyčajne časté  
a veľké výbuchy zlosti a neposlušnosť. Spomínané správanie, ak je 
dostatočne výrazné, postačuje na diagnózu, ale jednotlivé disociálne činy 
nestačia.   

 
16 nozologický = týkajúci sa podrobného opisu chorôb 
17 stimulanciá = látky, ktoré vyvolávajú dočasné zlepšení duševných alebo telesných funkcií, stimulujú aktivitu, 

pozornosť, bdelosť, pohyblivosť 
18 dysforický = opak euforického, stav úzkosti, nervozity, nepohody 
19 dezinhibovaný = týkajúci sa zníženej kontroly nad svojim správaním, nekontrolovaný, uvoľnený 
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Príloha 3 - Hodnotiaci protokol stáže pre študenta 

 

Meno a priezvisko študenta: 

 

Sebahodnotenie dosiahnutých kompetencií: 

 
Pozn. N/A = nedá sa aplikovať, na základe realizovaných aktivít nebolo možné úroveň kompetencie posúdiť. 

 
V čom vidíte svoje silné stránky v oblasti práce s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami? 
 
 
V čom vidíte svoje rezervy v oblasti práce s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami? 
 
 
V čom vidíte najväčší potenciál inkluzívneho vzdelávania?  
 
 
V čom vidíte najväčšie bariéry inkluzívneho vzdelávania?  
 
 
Vaše ďalšie postrehy a komentáre k priebehu a obsahu stáže: 
 
 
Zhodnoťte prínos tejto stáže pre Vašu budúcu pedagogickú prax: 
 
 
Zhodnoťte organizačné zabezpečenie stáže: 
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Príloha 4 - Hodnotiaci protokol stáže pre cvičného pedagogického/odborného 
zamestnanca 

 

Názov školy: 

 

Meno a priezvisko cvičného odborného/pedagogického zamestnanca: 

 

Dátum konania stáže: 

 

Mená a priezviská študentov v skupine: 

 

 

Hodnotenie participácie študentov počas stáže: 

 

 

S akými postupmi boli študenti oboznámení, resp. do akých procesov mali možnosť aktívne sa zapojiť? 

 

 

V čom vidíte silné stránky študentov v rámci inkluzívneho prístupu vo vyučovaní a práce so žiakmi so 
špecifickými vzdelávacími potrebami? 

 

 

 

V čom vidíte rezervy študentov v rámci inkluzívneho prístupu vo vyučovaní a práce so žiakmi so 
špecifickými vzdelávacími potrebami? 

 

 

 

Vaše ďalšie postrehy a komentáre k priebehu a obsahu stáže, spolupráci s prideleným študentom 
a Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave: 

 

 

 

Celkové hodnotenie stáže:



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca so žiakmi so špecifickými 
vzdelávacími potrebami:  
Metodika stáže 
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