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11. Manažérske zhrnutie: 
Dnešnou hlavnou témou stretnutia klubu bolo „Začlenenie žiakov so ŠVVP do výchovno – 

vzdelávacieho procesu.“ 

 

Kľúčové slová: výchovno-vzdelávací proces, integrácia, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby  

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod 

2. Hlavná téma stretnutia: 

a) začlenenie žiakov so ŠVVP do výchovno-vzdelávacieho procesu, 

b) dôležité pojmy v oblasti školskej integrácie žiakov so ŠVVP 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Úvod 

Predseda klubu uvítal členov na dnešnom stretnutí, oboznámil ich s programom a hlavnou témou 

stretnutia. Podľa prezenčnej listiny prítomných sa stretnutia zúčastnili všetci členovia klubu. 

 

2. Hlavná téma stretnutia 

Po kontrole prezencie predniesol predseda klubu hlavnú tému „Začlenenie žiakov so ŠVVP do 

výchovno – vzdelávacieho procesu.“ Táto téma je v našej škole veľmi aktuálna, pretože máme 

v posledných rokoch zvýšený počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola a 

učitelia by mali vytvoriť takú atmosféru a klímu v triede, ktorá by pozitívne ovplyvnila úroveň 

sociálnej integrácie žiaka so ŠVVP.  Vždy je potrebné zvážiť pred rozhodnutím o začlenení žiaka so 



ŠVVP do bežnej triedy, či sú vytvorené všetky podmienky potrebné pre jeho úspešnú integráciu, 

ďalšiu rehabilitačnú starostlivosť a jeho osobnostný rozvoj. Do kategórie žiakov so ŠVVP patria žiaci 

so zdravotným znevýhodnením (so zdravotným postihnutím, chorý alebo zdravotne oslabený, s 

vývinovými poruchami, s poruchou správania), žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj 

žiaci s nadaním. Učiteľ je povinný pri práci so žiakmi so ŠVVP rešpektovať ich individuálne 

výchovno-vzdelávacie potreby a zachovávať mlčanlivosť o ich zdravotnom stave. 

 

3. Diskusia 

Po prednesení hlavnej témy otvoril predseda klubu diskusiu. V rámci diskusie sa členovia vyjadrovali 

k riešeniu integrácie žiakov so ŠVVP v škole. Pre tieto účely bol v škole zriadený inkluzívny tím 

zložený zo špeciálneho pedagóga, školského psychológa a asistenta. Následne sa k fungovaniu 

inkluzívneho tímu vyjadrovala špeciálna pedagogička, ktorá je členkou školského inkluzívneho tímu. 

S integráciou žiakov so ŠVVP sa podľa nej spájajú problémy predovšetkým zo strany spolužiakov bez 

týchto potrieb, zo strany učiteľov vidí podporu a pochopenie týchto žiakov, čo vníma veľmi pozitívne. 

Ďalší člen klubu navrhol zaviesť väčšiu osvetu o žiakoch so ŠVVP medzi ostatnými žiakmi, aby sa 

znížila bariéra a nepochopenie a zvýšila spolupatričnosť a pomoc aj zo strany ostatných žiakov.  

 

4. Záver 

 

V záverečnej časti prijali prítomní členovia závery stretnutia, ktoré sú uvedené v 13. bode Správy o 

činnosti pedagogického klubu. Predseda klubu oboznámil členov s témou budúceho stretnutia - 

„Problémy v klasickom type vzdelávania. Zhodnotenie aktuálnej situácie v oblasti IKT a jazykovej 

gramotnosti“ a požiadal ich o prípravu k diskusii k predmetnej téme.    

13. Závery a odporúčania: 
 

Po diskusii sa členovia klubu zhodli, že by bolo vhodné viesť aj študentov bez ŠVVP k lepšej 

informovanosti o potrebách ich spolužiakov so ŠVVP tak, aby to na nich nepôsobilo obťažujúco, ale 

práve naopak aby ich pochopili a rešpektovali ich inakosť. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 

18, Levice  

Dátum konania stretnutia: 6.11.2020 

Trvanie stretnutia: od...16:00.......hod do...19:00.......hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Lívia Marčeková  SOS PaSV Levice 

2. Mgr. Jaroslava Lehotkaiová  SOS PaSV Levice 

3. Mgr. Jaroslav Horňák  SOS PaSV Levice 

4. Ing. Gabriela Kováčová  SOS PaSV Levice 

5. Ing. et Ing. Emil Szekera  SOS PaSV Levice 

6. Ing. Ján Prišták  SOS PaSV Levice 

7. Mgr. Natália Guseva  SOS PaSV Levice 

 


