
 

 

Alternatívna starostlivosť o žiakov so ŠVVP            

Alternatívna starostlivosť o žiakov je vždy náročnejšia na prácu, organizáciu aj individuálny 

prístup vyučujúcich, než je to u bežných žiakov školy. Títo žiaci napriek tomu, že to na prvý pohľad 

nie je vidieť, sú často žiakmi so zdravotným znevýhodnením a preto to v živote majú ťažšie, než 

bežný žiak a vyžadujú si zvýšený záujem, pomoc, oveľa viac podpory a povzbudzovania, trpezlivosti, 

individuálnych rozhovorov a vzájomných dohôd medzi nimi a vyučujúcimi, často aj za prítomnosti 

rodičov.  

Cieľom je pomôcť žiakovi prekonať problémy, ktoré mu bránia byť plnohodnotným žiakom 

a dohodnúť si individuálne s ním jeho pravidlá fungovania na vyučovacej hodine tak, aby bol schopný 

zvládnuť stanovené požiadavky a osnovy daného ročníka. Za týmto účelom má žiak vypracované 

odporúčania pre prácu v škole poradenským zariadením, pracuje podľa individuálneho vzdelávacieho 

programu, ktorý zohľadňuje jeho zdravotné znevýhodnenie a často má vyučujúcim vypracovanú aj 

úpravu učebných osnov z daného predmetu. Žiak je potom hodnotený v zmysle prílohy č.2 

Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ a vzhľadom k pokrokom, ktoré dosiahol.  

Za účelom poskytovania každodennej starostlivosti žiakom pôsobí na našej škole tím odborníkov 

pozostávajúci zo školskej špeciálnej pedagogičky, školskej psychologičky, výchovnej poradkyne 

školy a asistentiek učiteľa, ktoré priamo v triede počas vyučovania pomáhajú a usmerňujú prácu, ale aj 

správanie mnohých žiakov. Okrem tejto pravidelnej starostlivosti žiakom je poskytované odborné 

špeciálno-pedagogické, či psychologické poradenstvo učiteľom školy pri vedení týchto žiakov, ako aj 

zákonným zástupcom žiakov. 

Tím odborníkov školy pravidelne spolupracuje s poradenskými zariadeniami mesta, kde 

prebiehajú testovania budúcich žiakov prvého ročníka, ktorí prejavili záujem vzdelávať sa v špeciálnej 

triede pre žiakov s intelektovým nadaním. Spoluprácu využívame aj pri vedení žiakov s problémovým 

správaním školy, s potrebou rediagnostikovania, či pri možnom výskyte zdravotného znevýhodnenia. 

CPPPaP vo Zvolene pokračuje aj v tomto školskom roku pravidelnou štvrťročnou starostlivosťou o 

 nadaných žiakov školy v osobe Mgr. Bradu, posilnená je zaradením žiakov prvého a druhého 

ročníka do terapie ART zlepšujúcej komunikáciu, sociálne zručnosti a morálne zvažovanie ako aj 

tréningu kontroly hnevu pod vedením Mgr. Grassl a  Mgr. Mrenicovej. 

Po absolvovaní odbornej prednášky Nástrahy komunikačných technológií pod vedením 

psychologičky Mgr. Tóthovej – Šimčákovej, spoločne s asistentkami školy, dávame aj zákonným 

zástupcom žiakov školy do pozornosti stránku www.e-deti.sk, ktorá by im mohla byť prospešná pri 

ochrane ich detí pred novodobým  javom dneška, ktorým je šikanovanie cez internet. 
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