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Príčiny nedosahovania očakávaných 
výsledkov
▪ rodinné zázemie

▪ status v škole

▪ úroveň psychických poznávacích procesov

▪ vzájomný vzťah medzi učiteľom a žiakom

▪ príslušnosť k rôznym sociálnym, etnickým, či náboženským skupinám

▪ rozdiely v učebných štýloch žiakov

▪ poruchy učenia...



Zastúpenie žiakov v škole

▪ intaktný žiak – žiak patriaci k bežnej populácii

▪ žiak so ŠVVP – žiak so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami

▪ žiak s ADHD – neurovývojová porucha s prevahou hyperaktivity a impulzivity

▪ žiak s ADD – neurovývojová porucha s prevahou poruchy pozornosti

▪ žiak so zdravotným znevýhodnením...



Inkluzívne vzdelávanie
▪ sústava hodnôt, zásad a praktík

▪ zmysluplné, účinné a kvalitné vzdelávanie 

▪ akceptuje rôznorodosť a reaguje na potreby „school for all“ 

▪ zabezpečuje rovnaké šance a dostupnosť



Integrácia verzus inklúzia
▪ pojem integrácia – špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby

▪ inklúzia – nachádzanie spôsobov,

ako žiť s rôznorodosťou
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TRADIČNÉ VZDELÁVANIE INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE

učiteľ je výlučne zodpovedný za proces učenia 

a vyučovania

tím profesionálov si delí zodpovednosť za proces 

učenia a vyučovania

žiaci sú zoskupení podľa úrovne ich kompetencií skupiny žiakov sa tvoria heterogénne

proces vyučovania sa riadi výkonom priemerného 

žiaka

proces vyučovania sa riadi rozličnými typmi 

kompetencií, schopností a rytmov žiakov

v priebehu vyučovania sú žiaci príliš pasívni, 

vyučovanie je založené na súťaži, je veľmi formálne

vyučovanie je založené na aktivite žiakov, kreativite 

a kooperácii

žiaci so ŠVVP sú často vylúčení z náročnejších úloh aktivity sú plánované tak, aby umožňovali participáciu 

všetkých žiakov, hoci na rozličnej úrovni

žiaci sú hodnotení na základe normalizovaných 

nástrojov hodnotenia

žiaci sú hodnotení na základe odlišných nástrojov 

hodnotenia

úspech žiakov je hodnotený podľa normalizovaných 

cieľov kurikula

úspech sa dosahuje, keď sa dosiahnu ciele skupiny 

a každého žiaka

Zdroj: Morgado in Lima-Rodrigues, 2007, s. 25



formálna rovnosť odstraňovanie bariérspravodlivosť
Zdroj: pueblerino.info



Individuálny prístup 



Bodkin doplnkový zošit 
▪ upevňovanie, precvičovanie a opakovanie učiva

▪ priebežne alebo na konci hodiny

▪ individuálna alebo spoločná práca

▪ rovesnícke učenie

▪ práca v škole alebo doma 

▪ úlohy zamerané na precvičovanie gramatiky aj slohu

▪ nezaberie veľa miesta – formát A5



Individuálny prístup na hodinách SJL
▪ tolerovanie pracovného tempa

▪ nezadávať, nehodnotiť písomné úlohy s obmedzeným časom

▪ zadanie rozdeliť na kratšie úseky, kontrolovať postup

▪ skúšanie preferovanou formou

▪ zmena polohy tela, pohyb, krátky odpočinok, relaxácia

▪ zapájanie zmyslov (počúvaj – pozeraj – hovor – napíš – ukáž)





Metodické 

komentáre

tolerovanie 

pracovné tempa

zadanie rozdelené 

na kratšie úseky

hodnotíme, čo 

stihli za daný čas 

napísať



Zapájanie zmyslov 

počúvaj – pozeraj – hovor – napíš – ukáž



▪ zapájanie zmyslov (počúvaj –

pozeraj – hovor – napíš – ukáž)

▪ učenie na stanovištiach



Individuálny prístup na hodinách SJL
▪ priebežne kontrolovať porozumenie zadaniu (SOS – karta) 

▪ hodnotiť, čo stihli za daný čas napísať, (dohodnúť rozsah)

▪ neprepisovať dlhé cvičenia, vety s chybami

▪ nedopisovať na úlohu to, čo nenapísali v škole

▪ dovoliť používať názorné a kompenzačné pomôcky



používanie 

názorných 

a kompenzačných 

pomôcok

skrátenie úlohy

poskytnutie 

väčšieho času

Vysvetlivky 
Bodkin pracovný 

zošit



Individuálny prístup na hodinách SJL
▪ diktáty písať individuálne (komentovaný diktát alebo autodiktát) 

▪ diktáty nehodnotiť známkou nižšou ako 3, vyčísliť počet chýb

▪ neopravovať chyby červenou

▪ diktát ako domáca úloha (zoznámenie sa s textom)

▪ voliť prepis/odpis cvičenia, skrátený diktát...

▪ po napísaní diktátu preskúšať verbálne pravidlá – možnosť opraviť chyby



zhodné 

s učebnicou 

upravené ako 

doplňovačka

odporúčame 

žiakom diktovať

môže slúžiť ako 

príprava na diktát

PRAVOPISNÉ

CVIČENIA 

Metodické 

komentáre



Metodické komentáre –

návrh kontrolných diktátov



▪ Priradenie významov k slovám



▪ Priradenie slov k významom



Individuálny prístup na hodinách SJL
▪ pravidelne zadávať krátke cvičenia, postupne zvyšovať nároky

▪ nápomocný prístup pri odpovediach a samostatnej práci 

▪ rozlišovať chyby (nezvládnutie učiva – chybný odpis)

▪ doplňovacie cvičenia na overenie pravopisných pravidiel

▪ voliť práce menšieho rozsahu, testové formy, stručné odpovede



Individuálny prístup – aitec offline



Individuálny prístup na hodinách SJL
▪ tolerovať písomný prejav, oceniť snahu, originalitu, nápad

▪ zabezpečiť spoluprácu s rodinou, inštitúciami, špecialistami...

▪ rozsah pozornosti postupne zvyšovať motiváciou a ocenením



Spätná väzba, 

ocenenie



Kompenzačná pomôcka pre žiakov 3. ročníka 

1. časť 2. časť
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Ďakujeme za pozornosť!


