
Základná   škola,   Vrútocká   58,   Bratislava  

 
 
•   Školský   špeciálny   pedagóg:  

Mgr.   Mariena   Kurišová  
 
•   Kontakt:  

maja.kurisova@gmail.com  
 
•   Konzultačné   hodiny:  

Utorok   –   Piatok   08:00   –   08:45   (termín   si   vopred   dohodnite   mailom)  
 

 

 

❖ Kto   je   školský   špeciálny   pedagóg?  
 - Školský  špeciálny  pedagóg –  pedagogický  pracovník,  ktorý  sa  podieľa  na  výchove            

a   vzdelávaní   žiakov   so   špeciálnymi   výchovno-vzdelávacími   potrebami   (švvp).  

 

❖ Čo    je   to   špeciálna   výchovno-vzdelávacia   potreba?  

- Špeciálna  výchovno-vzdelávacia  potreba  –  požiadavka  na  úpravu  podmienok         

(obsahu,  foriem,  metód,  prostredia  a  prístupov)  vo  výchove  a  vzdelávaní  pre  žiaka.  Môže              

vyplývať  zo  zdravotného  znevýhodnenia  alebo  nadania  alebo  vývinu  žiaka  v  sociálne            

znevýhodnenom   prostredí.  

 

❖ Kto   sú   žiaci   so   špeciálnymi   výchovno   vzdelávacími   potrebami?  
-žiak   so   zdravotným   znevýhodnením:  

 -žiak  so  zdravotným  postihnutím  (mentálnym,  telesným,  zrakovým,  sluchovým         

postihnutím,  s  narušenou  komunikačnou  schopnosťou,  s  autizmom  alebo  inými          

pervazívnymi   vývinovými   poruchami,   s   viacnásobným   postihnutím),  

-žiak  chorý  alebo  zdravotne  oslabený,  žiak  s  vývinovými  poruchami  (poruchami           

aktivity  a  pozornosti,  s  vývinovou  poruchou  učenia,  s  poruchou  správania,  okrem  detí             

umiestnených   do   špeciálnych   výchovných   zariadení   na   základe   rozhodnutia   súdu),  

- žiak   s   nadaním,  
-žiak   zo   sociálne   znevýhodneného   prostredia.  
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❖ Náplň   práce   školského   špeciálneho   pedagóga:  
 

● špeciálno-pedagogické   intervencie   so   žiakmi   so   švvp   -   individuálne   alebo   skupinovo  

● špeciálno-pedagogické   poradenstvo   a   konzultácie   zákonným   zástupcom   žiakov,  

● špeciálno-pedagogické   poradenstvo   a   konzultácie   učiteľom   školy,  

● spolupráca,   konzultácie   s   učiteľmi   školy   a   s   členmi   inkluzívneho   tímu,  

● depistážna   činnosť,  

● účasť   na   zápise   do   1.   ročníka,  

● zodpovednosť   za   dokumentáciu   žiakov   začlenených   na   škole,  

● príprava   pracovných   listov   a   kompenzačných   pomôcok,  

● konzultácie   s   CPPPaP   a   CšPP,  

● šírenie   osvety   na   škole.  

 

 

❖ Hlavnou  náplňou  práce  školského  špeciálneho  pedagóga  je  priama  práca  so           
žiakmi.  V  rámci  intervencií  sa  zameriava  na  rozvíjanie  tých  kognitívnych           
funkcií,   ktoré   diagnostické   vyšetrenia   odhalili   ako   problémovú.  

 
Obsah   intervencií   môže   byť:  

● Rozvoj   čiastkových   funkcií   (pamäť,   pozornosť,   zrakové   a   sluchové   oslabenia   a   pod.)  

● Rozvoj  číselných  predstáv,  práca  s  matematickými  operáciami,  slovné  úlohy,          

orientácia   v   priestore   a   v   rovine   a   pod.  

● Rozvoj   jemnej   motoriky,   grafomotoriky,   písania.  

● Rozvoj   slovnej   zásoby,   komunikačných   zručností.  

● Rozvoj   čitateľských   zručností,   techniky   čítania   a   čítania   s   porozumením.  

 

 


