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SKÚSENOSŤ MULTIDISCIPLINÁRNEHO PRÍSTUPU  
V RÁMCI PEDAGOGICKEJ A PORADENSKEJ PRAXE 

 

Zarámcovanie 

Veková kategória:    1. stupeň ZŠ 

T Typ zariadenia/inštitúcie: ZŠ s MŠ 

Multidisciplinárna spolupráca: špeciálny pedagóg, špeciálny pedagóg  

                                                          CŠPP, triedna učiteľka, pedagogická 

                                                          asistentka, školská psychologička, 

                                                          sociálny  pedagóg, zákonný zástupca 

 Téma:     chlapec s odlišným materinským  

                                                                      jazykom, žiak so ŠVVP, zdravotné 

                                                                      znevýhodnenie 2. stupňa – slabozrakosť 
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Anotácia 

 

Chlapec ázijského pôvodu. Po jeho príchode do základnej školy (ďalej „ZŠ“) bolo potrebné 

zabezpečiť jazykový kurz. Na konci prvého ročníka sa začala intenzívnejšie riešiť diagnostika, pri 

ktorej spolupracovali najmä školský špeciálny pedagóg, špeciálna pedagogička z CŠPP a triedna 

učiteľka. Prvotným výsledkom bola integrácia žiaka, pridelenie pedagogického asistenta a jeho 

vzdelávanie prostredníctvom individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. Okrem jazykového kurzu mu 

bola umožnená aj pravidelná individuálna výučba zameraná na rozvoj slovenského jazyka. Aby mohol plniť 

požiadavky základnej školy na požadovanej úrovni, bolo potrebné, aby bol vybavený zodpovedajúcimi 

kompenzačnými pomôckami.  

 

Významne anamnestické údaje 

Dieťa z fyziologickej gravidity, narodené v termíne, PH 3 500 g, PD 50 cm. Dieťa pochádzajúce z ázijskej krajiny, 

prvý väčší kontakt so slovenským jazykom v 4 rokoch, keď nastúpil do MŠ, v 6 rokoch odklad povinnej školskej 

dochádzky. Od 1 roka sledovaný oftalmológom. Zraková ostrosť žiaka je v ťažkej slabozrakosti, žiak 

s okuliarovou korekciou číta písmo veľkosti č. 14 – N18. Z výsledkov oftalmologického vyšetrenia: myopia – 

porucha lomivosti očných prostredí – krátkozrakosť gr. medii o. u. congenita, strabizmus – škuľavosť conv. o. 

sin., amblyopia gr. – tupozrakosť, maioris o. utr. – ťažká krátkozrakosť, nystagmus horisontalis o. sin. – kmitanie 

očí v horizontálnom smere, fundus tabulatus o. u.  

Zadefinovanie ťažkostí klienta 

 

Zdravotné znevýhodnenie 

Žiak so zníženou kvalitou kontrastného videnia a zrakovej ostrosti patrí do skupiny slabozrakých 
žiakov, teda ide o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Nosí okuliarovú 
korekciu. Aby mohol plniť požiadavky učebných osnov príslušného ročníka základnej školy na 
požadovanej úrovni, bolo potrebné, aby bol vybavený zodpovedajúcou tyflotechnikou (lupa, 

okuliare) a kompenzačnými pomôckami (diktafón). Tyflotechnika môže byť aj korekčná – okuliare, lupy, 
reedukačná – periskop, troposkop a kompenzačná – biela palica, vodiaci pes, špeciálne upravený PC, 
pomôcky s hlasovým výstupom (viac Lopúchová, 2011, s. 218). 
 
Odlišný materinsky jazyk žiaka  

Žiak s ázijským materinským jazykom má výraznú rečovú bariéru, ktorá z toho vyplýva. V jeho prejave pri 

nástupe do školy nastali prejavy neistoty, komunikácia však bola adekvátna k situácii a okolnostiam. Už počas 

prvého ročníka sa začali prejavovať výraznejšie konflikty medzi rovesníkmi.  

 

Koordinácia klienta – vstup do multidisciplinárnej spolupráce 

 

Počas prvého ročníka na ZŠ bol žiak v sledovaní špeciálneho pedagóga, ktorý vykonal orientačnú 

diagnostiku. Po nej ho odporučil do CŠPP, kde sa zamerali na posúdenie zrakovej ostrosti a 

intelektové schopnosti. Podľa odporúčaní CŠPP špeciálny pedagóg a triedna učiteľka vytvorili IVP, 

ktorý následne aplikovali do praxe.  Počas celého pôsobenia žiaka na 1. stupni bol špeciálny 

pedagóg v spolupráci s triednou učiteľkou. Koordinoval proces integrácie, prácu pedagogickej asistentky, ale 

aj aplikovanie špecifických postupov do vzdelávacieho procesu. Po príchode školského podporného tímu sa 

spolupráca rozšírila o školskú psychologičku a sociálnu pedagogičku, ktoré sa viac ako len na jednotlivca 

zamerali na podporu celej triedy.  
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Diagnostická fáza 

 

Pred príchodom žiaka na školu  

 

Pred nástupom na ZŠ žiak navštevoval materskú školu. Do materskej školy nastúpil vo veku 4 roky, 

a tam mal i prvý kontakt so slovenským jazykom. Vychovávateľky zo škôlky dieťa hodnotili ako 

tiché, samotárske, s výraznými ťažkosťami v komunikácii. Materská škola doposiaľ nedisponuje 

pedagogickými asistentmi ani školským podporným tímom, ktorý by bol nápomocný pri nastavovaní 

adaptačného procesu, ale aj podpore pre pedagógov, rodičov a žiakov. Mnohé znaky po príchode žiaka sú 

typickými príznakmi dieťaťa s odlišným materinským jazykom, čo však vedenie, ako aj vychovávateľky 

nevedeli, keďže neboli v oblasti začleňovania detí s OMJ informované a vzdelané. Dieťa v MŠ napredovalo 

veľmi mierne, v slovenskom jazyku sa takmer vôbec nerozvíjalo. Na základe diagnostiky školskej 

psychologičky, ktorá vykonávala vyšetrenie pozorovaním, bola u dieťaťa zaznamenaná nerozvinutá jemná 

motorika, problém so samoobslužnými činnosťami, slabá jazyková úroveň. Zákonným zástupcom žiaka sa 

vzhľadom na výsledky odporučil odklad povinnej školskej dochádzky. 

 

Proces adaptácie na základnej škole 

 

Žiak nastúpil do spádovej školy v siedmich rokoch. Triedna učiteľka spolu s vedením školy boli 

informovaní o žiakovej slabozrakosti, ako aj o OMJ. Žiak bol zaradený do bežného vyučovacieho 

procesu bez pedagogického asistenta. Vyučovanie malo prebiehať bez špecifických postupov či 

technických kompenzačných pomôcok. Bolo mu však umožnené sedieť v prvej lavici a zúčastňovať 

sa na jazykovom kurze pre žiakov s OMJ.  

 

Počas vyučovacieho procesu sa najmä v začiatkoch prejavovali u žiaka známky výraznej neistoty, komunikáciu 

však možno označiť za adekvátnu k situácii. Spontánne verbálne sa počas prvých mesiacoch neprejavoval, ale 

na otázky sa snažil odpovedať. Pedagógovia ho opisovali ako spolupracujúceho, snaživého, s prirodzene 

oscilujúcou pozornosťou. Na konci prvého ročníka bol odoslaný triednou učiteľkou na vyšetrenie do 

špecializovaného CŠPP z dôvodu slabšieho prospievania, ale podľa slov učiteľky aj z dôvodu sústavne 

pretrvávajúcich konfliktov so spolužiakmi.  

 

Použité diagnostické metódy: posúdenie a vyšetrenie zrakovej ostrosti – Lea numbers test + Lea numbers 

Low Contrast, In-Sight test, stereotest, Jägrove tabuľky, pozorovanie. 

Z výsledkov testovania: farbocit – základné farby rozoznáva, stereotest – vnímanie priestoru, vzdialenosť 

medzi predmetmi a tretieho rozmeru sú oslabené. 

Použité metódy na posúdenie intelektových schopností v súvislosti s integráciou: pozorovanie, rozhovor, 

WISC-III, rozhovor s otcom. 

Z výsledkov testovania: výkon intelektových schopností v pásme výrazného podpriemeru, orientačne, 

výsledok negatívne skreslený rečovou bariérou, ako aj dôsledkami zrakového postihnutia, najvyššie skóre 

dosahuje v analyticko-syntetickej činnosti.  

Z výsledkov pozorovania: Na vyšetrenie žiak prichádza s otcom, adaptácia na situáciu bezproblémová, 

kontakt nadviazaný, ale vzhľadom na pretrvávajúcu rečovú bariéru značne limitovaný. Občas v popredí mierne 

známky neistoty, komunikácia adekvátna situácii a okolnostiam. Pozornosť oscilujúca prirodzene, výkon 

krátkodobej pamäte (bezprostredná sluchová pamäť) v rámci širšej normy.  

Vzhľadom na to, že ide o žiaka s odlišným materinským jazykom, výsledky z diagnostiky možno považovať za 

skreslené.  
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Záver a odporúčanie z vyšetrenia a z orientačnej diagnostiky v CŠPP: Vypracovať IVP zohľadňujúci 

špecifiká nedostatočnej znalosti slovenského jazyka a dôsledkov zrakovej diagnózy. Žiakovi je na 

vyučovaní odporúčaný pedagogický asistent. 

 

Počas druhého ročníka mu bola na základe zdravotného znevýhodnenia pridelená pedagogická asistentka. 

Žiak s ňou relatívne rýchlo nadviazal kontakt. V prípade vzdelávacieho procesu bolo badať napredovanie. Jeho 

výsledky boli značne lepšie, rovnako tak sa zlepšovala jeho slovná zásoba. Problémy však naďalej pretrvávali 

vo výchovnom a spoločenskom procese.  

 

V kolektíve triedy sa žiak snažil so spolužiakmi kontaktovať. Jeho snaha o kontakt však často spôsobila v triede 

nezhody. Kolektívom bol odstrkovaný, neprijímaný. Konflikty v kolektíve boli často vyhodnotené tak, že 

iniciátorom bol on. Zákonný zástupca bol niekoľkokrát kvôli bitkám, hádkam medzi deťmi pozvaný do školy. 

Triedna učiteľka o žiakovi informovala na pedagogických radách a usúdila, že bude lepšie, ak bude sedieť sám. 

Na konci druhého ročníka bol vylúčený zo školského klubu detí. Triedna učiteľka niekoľkokrát navrhovala, aby 

bol na základe špeciálnopedagogických a psychologických výsledkov premiestnený na špeciálnu školu pre 

slabozrakých žiakov. S takýmto riešením zákonní zástupcovia nesúhlasili.  

Poradenská fáza 

 

Opis činností a odporúčaní pri odbornej reedukačnej a terapeutickej starostlivosti v školskom 

prostredí: 

 

- vhodné osvetlenie, v prípade potreby aj umelé osvetlenie, zabrániť priamemu oslneniu či rušivým 
odrazom svetla, 

- umiestnenie žiaka v prvej lavici, 
- voľný prístup k tabuli, k demonštračným pomôckam, 
- pri činnostiach náročných na zrakovú prácu je potrebné ponechať žiakovi väčší časový priestor, 
- počas dlhšie trvajúcej práce je potrebné realizovať krátke prestávky, 
- nehodnotenie a poskytovanie úľav pri rysovaní a orientácii v priestore, napr. práca s mapou, 
- nehodnotenie písomného prejavu, 
- uprednostnenie ústnej odpovede, 
- pri športových aktivitách dôkladne dodržiavať odporúčania očného lekára, 
- možnosť používania diktafónu na vyučovacom procese, najmä pri výkladových hodinách, ako sú 

prírodoveda, vlastiveda. 
 

Špecifické postupy použité vo výchovno-vzdelávacom procese: 

prispôsobený rozvrh žiakovi (samostatné hodiny s pedagogickým asistentom), 

písomné práce a ústne odpovede umožnené žiakovi za prítomnosti pedagogického asistenta 

(najmä počas adaptácie),  

tvorba vlastného obrázkového slovníka (domáca príprava zameraná na rozvoj slovenčiny), 

individuálne doučovanie sprostredkované učiteľkou prvého stupňa. 

 
Slovenský jazyk a čítanie: 

 tlačenie textov na kontrastnom pozadí, ideálne žlté písmo na tmavomodrom pozadí, 

 pri písomkách sa nezohľadňuje grafická úprava, 

 pri písaní písomiek a testov učiteľ zvýrazní kľúčové slová, vytvorí dostatočný časový priestor na 
prečítanie a vypracovanie, 

 pri čítaní využívať lupu, 
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 žiaka neskúšať z nenatrénovaného textu, 

 nehodnotiť plynulosť čítania, 

 zamerať sa na porozumenie textu (čítanie vo dvojici s dospelým, kde žiak reprodukuje prečítané). 
 

Anglický jazyk: 

 tlačenie textov na kontrastnom pozadí, ideálne žlté písmo na tmavomodrom pozadí, 

 prevažne ústne skúšanie (umožniť aj individuálne s pedagogickým asistentom), 

 žiakovi sú tolerované chyby v zápise, 

 žiak môže odovzdávať domáce úlohy na PC, 

 u žiaka sa sleduje najmä praktické využite jazyka. 
 

Matematika: 

 tlačenie textov na kontrastnom pozadí, ideálne žlté písmo na tmavomodrom pozadí, 

 pri slovných úlohách zvýrazniť dôležité, 

 žiak môže domáce úlohy odovzdávať na PC. 
 

Odborné predmety (vlastiveda, prírodoveda): 

 ak by si nestihol robiť poznámky z predmetov teoretickej/odbornej povahy, sú pre neho nečitateľné 
alebo neupravené, je potrebné ich dostať priamo od vyučujúceho, ideálne vytlačené na kontrastnom 
pozadí – žlté písmo na tmavomodrom pozadí, 

 v prípade nevyhnutnosti napísať písomku je potrebné zvýrazniť kľúčové slová, vytvoriť dostatočný 
časový priestor na prečítanie a vypracovanie úloh, v prípade neúspechu je potrebné preveriť si 
skutočné vedomosti ústnou formou, 

 preferovať testy s výberom odpovedí a), b), c) pred písomkou. 
 

Pomoc pedagogického asistenta vo vyučovacom procese  

 

Pedagogická asistentka bola od druhého ročníka prítomná počas celodenného vyučovania. Žiakovi 

bolo umožnené tzv. individuálne učenie s pedagogickým asistentom. Niektoré hodiny asistentka 

viedla ako hodiny slovenčiny pre cudzincov, počas iných sa venovali precvičovaniu prípadných 

nedostatkov. Žiakovi bolo umožnené odpovedať a písať písomky samostatne. Postupom času však 

odpovedal a písal písomky spolu s ostatnými spolužiakmi v triede. Rovnako tak mu pomáhala s nastavovaním 

technických kompenzačných pomôcok (napr. lupou). Pri porovnaní pred aktívnym pôsobením pedagogickej 

asistentky v triede a výraznej individuálnej pomoci žiakovi a po jej pôsobení bolo badať rozdiely vo výsledkoch 

vzdelávania aj v jazykovej úrovni k lepšiemu. 

Multidisciplinárna spolupráca  

 

Školská integrácia žiaka so ZZ a OMJ 

 

Na základe uskutočnených vyšetrení a preštudovania zdravotnej dokumentácie mohla škola (so 

súhlasom ZZ) žiaka evidovať ako žiaka individuálne integrovaného zrakovo postihnutého. V IVP 

škola zohľadňovala aj OMJ, pričom pre výchovno-vzdelávací proces bolo potrebné zachytiť aj 

nevyhnutné podmienky na prácu zrakovo postihnutého žiaka, ako aj žiaka s OMJ tak, aby sa s nimi 

mohol oboznámiť každý vyučujúci. 
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Vplyv diagnózy žiaka na výchovno-vzdelávací proces 

Vzhľadom na objektívne prekážky v podobe zdravotného znevýhodnenia sa žiak vzdelával podľa IVP od 

druhého ročníka. Okrem prihliadania na zdravotné znevýhodnenie sa vo výchovno-vzdelávacom procese 

prihliadalo aj na OMJ.  Slabozrakosť žiaka prispievala k jeho nesústredeností, k hypoaktivite. Počas vyučovania 

potreboval výraznejšiu pomoc najmä na hodinách slovenského jazyka. Špeciálny pedagóg a pedagogickí 

asistenti na škole sa venovali hlavne vyučovaciemu procesu. Vzdelávanie a výsledky žiaka pri zohľadnení jeho 

ťažkostí a obmedzení, pri využívaní dostupných kompenzačných pomôcok a využívaní pedagogickej asistentky 

sa zlepšovali. Problémy však pretrvávali pri sociálnych interakciách v kolektíve triedy – s kolektívom a triednou 

klímou sa na škole nepracovalo. 

 

Špeciálny pedagóg na škole spolupracoval s triednou učiteľkou a každý rok posielal na žiadosť triednej učiteľky 

žiaka na vyšetrenie do CŠPP. Správy z vyšetrení vo všeobecnosti skonštatovali, že výsledky sú skreslené a ťažšie 

merateľné z dôvodu jeho nedostatočnej jazykovej úrovne.  

 

Špeciálny pedagóg komunikoval so špeciálnou pedagogičkou v CŠPP najmä z dôvodu úpravy triedy, nastavenia 

špecifických postupov vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj z dôvodov využívania rôznych 

kompenzačných pomôcok.  

 

Pedagogická asistentka bola v spolupráci najmä s triednou učiteľkou. Pracovala so žiakom podľa postupov, na 

ktorých sa v priebehu roka dohadovali s jednotlivými vyučujúcimi. Na pedagogických radách a metodických 

združeniach sa jednotliví vyučujúci, špeciálny pedagóg a triedna učiteľka dohadovali aj na postupoch 

a prípadných zmenách zapracovania do IVP žiaka. Návrhy prestupu na inú školu počas druhého a tretieho 

ročníka pani učiteľka predkladala najmä z dôvodu pretrvávajúcich problémov v žiakovom správaní. Na základe 

neustálych konfliktov, fyzických atakov a vyčleňovania z kolektívu usudzovala, že by preňho mohlo byť lepšie, 

ak by navštevoval školu pre slabozrakých. Rodičia, podľa svojich vyjadrení najmä z logistických dôvodov (škola 

pre nich bola ďaleko a nemali by do nej ako dochádzať), s takouto alternatívou nesúhlasili.  

 

Školský podporný tím (školská psychologička, sociálna pedagogička) nastúpil na školu v čase, keď 

bol žiak v štvrtom ročníku. Školská psychologička a sociálna pedagogička po preštudovaní 

dostupných výsledkov vyšetrení z každého ročníka, z rozhovoru s triednou učiteľkou 

a pedagogickou asistentkou usúdili, že je nutné začať pracovať s triednym kolektívom. Triednej 

učiteľke bola navrhnutá pravidelná práca s kolektívom. Raz do týždňa počas štvrtého ročníka ŠPT začal 

organizovať skupinové aktivity. Cieľom stretávaní bolo zlepšiť klímu a vzťahy v triede, zmierniť konflikty medzi 

žiakmi. Na začiatku skupinových stretnutí sociálna pedagogička vykonala v triede sociometriu, z ktorej 

vyplynulo, že outsiderom triedy bol žiak, ale ani medzi ostatnými deťmi nie sú rozvinuté priateľstvá. Deti sa 

v triede necítili bezpečne a medzi sebou si navzájom nedôverovali, veľmi často sa do popredia dostávala 

otázka spravodlivosti. Žiak sa im zdal zvýhodňovaný, pedagogického asistenta vnímali ako niekoho, kto mu 

našepkáva. Pri individuálnych rozhovoroch s deťmi, keď popisovali jednotlivé konflikty, ktoré sa udiali, vnímali, 

že jeho príliš osobný kontakt je vecou provokácie. Nebolo im zrejmé, že narúšanie osobného priestoru je 

záležitosťou žiakovej slabozrakosti. Pri skupinových rozhovoroch, zážitkových aktivitách a hrách, ktoré ŠPT 

zameriaval na empatizovanie a pochopenie správania žiaka s hendikepom, sa mnohé nepochopené záležitosti 

medzi deťmi vyjasnili. V hodnotiacom dotazníku administrovanom školskou psychologičkou, ktorý bol použitý 

na začiatku stretávania a po 16 týždňoch, bolo badať viditeľné rozdiely. Rovnako tak viditeľné rozdiely 

zaznamenala pri vyhodnocovaní sociálna pedagogička v sociometrii. Klíma a vzťahy v triede sa podľa slov 

pedagogickej asistentky, jednotlivých vyučujúcich, ako aj samotných žiakov zlepšili.  
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ŠPT organizoval pravidelné stretnutia a porady s pedagogickými asistentmi, taktiež poskytoval konzultácie 

a poradenstvo pre učiteľov. Z porady s pedagogickými asistentmi vyšiel návrh od jednej z asistentiek, aby 

prišlo k návratu žiaka do ŠKD. ZZ už ho však nechceli prihlásiť, využili iný návrh, že by bolo prospešné prihlásiť 

ho na krúžok spevu organizovaný základnou umeleckou školou. Venovanie sa krúžku ZZ oceňovali, pretože sa 

ich dieťa na jednotlivé hodiny spevu tešilo. Pri konzultácii triedna učiteľka informovala, že vzťahy v triede sa 

mierne upravili, ku konfliktom prichádza menej často, a za veľmi pozitívne hodnotili to, že neprichádza 

k fyzickým atakom medzi jednotlivými žiakmi.  

 

Odporúčania, návrhy na zlepšenie a inovácie 

 

Žiak svojím napredovaním v slovenskom jazyku a svojou schopnosťou samostatne pracovať 

dokázal, že práca pedagogických a odborných zamestnancov v spolupráci s rodinou by mohla byť 

považovaná za príkladnú. Vždy však existuje priestor na zlepšenie. V prípade, ak ide o akokoľvek 

integrované dieťa alebo dieťa s OMJ, je veľmi dôležité zamerať sa na celý kolektív triedy, ako aj na 

potreby jednotlivca. Žiaci v školách sú veľmi citliví na spravodlivosť a rovnosť pravidiel, preto je prospešné, 

aby mali zodpovedané svoje otázky o integrácii (prítomnosť asistenta v triede, výnimky pri písomkách, 

špeciálne zaobchádzanie, nutnosť kompenzačných pomôcok).  Je vhodné venovať sa preventívnym aktivitám 

v triedach, ktorými predídeme konfliktom. Tieto aktivity môže viesť triedny učiteľ s podporou ŠPT, prípadne 

ŠPT samotný. Na pozitívnu klímu v triede sa dá zamerať aj prostredníctvom ranných kruhov na školách. 

Vzdelávať sa o tom, ako viesť ranné kruhy, môžu pedagogickí a odborní zamestnanci napr. prostredníctvom 

inklucentra. V prípade konfliktného správania, akéhokoľvek jednotlivca, tak ako to bolo v tomto prípade, nie 

je primerané trestať žiaka vylúčením z ŠKD, rovnako aj posadenie žiaka samého do lavice je skôr narúšaním 

integrácie a neprospelo k napraveniu situácie v triede. Odporúčané je v takýchto prípadoch obrátiť sa na ŠPT, 

ak na škole ŠPT nie je, je vhodné obrátiť sa na CPPPaP. CPPPaP organizuje preventívne aktivity, ale tiež môže 

byť nápomocné pri vzdelávaní pedagógov vo veciach inklúzie a integrácie na školách. Ďalšia nemenej 

podstatná vec na podporu a šírenie povedomia o inklúzii je zvýšená komunikácia a podpora triedneho učiteľa, 

ako aj organizovanie porád podporného tímu s pedagogickými asistentmi. 

 

Doplňujúce informácie 

 

Na školy sa často nazerá v spoločenskom ponímaní ako na vzdelávacie inštitúcie, pričom na 

výchovný rozmer nie je kladený dostatočný dôraz. V prípade nášho žiaka boli zabezpečené 

spôsoby, ako žiaka vzdelávať, avšak na to, ako pomôcť inkluzívnemu prístupu v triede, sa škola v 

tom čase nezamerala. Jeho vylúčenie z ŠKD malo za následok, že žiaci svojho spolužiaka oveľa viac 

vylučovali aj počas prestávok. Triedna učiteľka často argumentovala, že jeho zdravotné oslabenie je dôvodom 

na preradenie do špeciálnej školy a že mu pomôže v socializácii. Aj z tohto dôvodu sa po príchode ŠPT na školu 

školská psychologička a sociálna pedagogička zamerali na rozhovory s triednou učiteľkou. Po stretnutiach s 

pani učiteľkou prišlo k dohode, ako ďalej postupovať. Všetci v danom procese hodnotili, že záujem o každého 

z nich a podpora, ktorú začali dostávať, pomohla k usporiadaniu vzťahov. Pri konflikte žiakov v triede sa často 

nehľadajú príčiny, nevenuje sa pozornosť prevencii, ale naopak, rozmýšľa sa o trestoch. Až v čase, keď sa 

začalo nazerať na dôvody správania jednotlivcov v skupine, bolo im možné pomôcť. V štvrtom ročníku žiak 

nielen dokázal na mnohých hodinách pracovať samostatne, ale usporiadali sa aj vzťahy medzi žiakmi 

navzájom.  
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