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Anotácia 

Žiak vo veku 14 rokov s ťažkosťami v učení, zrealizované psychologické a špeciálno-pedagogické 

vyšetrenie s diagnostickými výsledkami:  vývinová porucha učenia, porucha aktivity a pozornosti. 

Pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Okrem vývinových porúch učenia sa u neho 

prejavujú aj poruchy správania, boli zrealizované individuálne a skupinové intervencie.  

Zadefinovanie ťažkosti klienta 

V rodine žiaka je komplikovaná rodinná situácia, žije v spoločnej domácnosti viacgeneračnej 

rodiny, v ktorej je udávaný výskyt psychiatrických ochorení. Atmosféra v rodine sa vyznačuje 

emočnou labilitou a častými výkyvmi nálad. Rodinné prostredie je hlučné, s výskytom 

kontroverzie.  

Žiak navštevuje deviaty ročník základnej školy. Má dvoch súrodencov, staršieho brata a mladšiu sestru. 

Rodičia žijú v spoločnej domácnosti spolu s viacerými členmi rodiny – vo viacgeneračnej domácnosti. Matka 

trpí psychickými poruchami, opakovane je hospitalizovaná na psychiatrii. Otec sa v rodinnom prostredí 

veľmi nezdržiava, navštevuje domácnosť len sporadicky. So školou rodičia spolupracujú nekonzekventne, 

matka komunikuje s triednou učiteľkou alebo s odbornými zamestnancami len telefonicky. Na rodičovské 

združenia nechodia, nejavia záujem o svoje deti. Spolu s ním navštevuje školu aj jeho o rok mladšia sestra, 

ktorá má tiež kontroverzné správanie. 

Žiak je dieťaťom z rizikovej gravidity, pôrod sekciou v termíne. Je prostredným z troch súrodencov. Prekonal 

bežné detské ochorenia. Jeho problémové správanie je dlhodobého charakteru, ovplyvnené  jeho 

zdravotným znevýhodnením a prostredím, v ktorom vyrastá. Žiak navštevoval predškolské zariadenie. 

Povinnú školskú dochádzku začal plniť od šiestich rokov. Ťažkosti v správaní sa prejavili už na prvom stupni. 

Často vyrušoval, pútal pozornosť vyučujúceho alebo spolužiakov. Neskôr sa k problémovému správaniu 

pridali ťažkosti v učení. Čítal bez porozumenia, písmo bolo nečitateľné, matematické zručnosti neosvojené, 

s oslabenou priestorovou orientáciou. Často dochádzalo ku konfliktom medzi spolužiakmi. Počas 

vyučovacieho procesu sa na hodinách nudil, nejavil záujem o učenie, neustále vyrušoval a provokoval 

vyučujúcich. Jeho infantilné správanie sprevádzala neistota a nízka sebadôvera. Žiak mal veľmi pomalé 

pracovné tempo, výrazne dekoncentrovanú pozornosť a oscilujúce výkony. Pri neúspechu často odmietal 

vykonávať akúkoľvek činnosť.   

Žiak dodnes nejaví záujem o učenie, nenosí školské pomôcky, jeho domáca príprava absentuje. Neustále 

narúša vyučovací proces, v kolektíve je neobľúbený, spolužiaci sa ho boja, aj preto budí dojem vodcu. Ak nie 

je prítomný na školskom vyučovaní, atmosféra v triede je pokojnejšia. Dá sa spolupracovať aj so žiakmi, 

s ktorými sa kamaráti. Nepotrebujú sa predvádzať a viac sa zapájajú do vyučovacieho procesu. V jeho 

prítomnosti sa vytvára v triede skupinka agresorov, ktorí navzájom k sebe inklinujú, predvádzajú sa pred 

spolužiakmi a učiteľmi počas hodín alebo prestávok.  

Koordinácia klienta – vstup do multidisciplinárnej spolupráce 

Návrh na odborné psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie iniciovala triedna učiteľka, 

na druhom stupni. Žiak nastúpil do zariadenia v piatom ročníku zo základnej školy z inej obce, 

s výraznými ťažkosťami v čítaní, písaní a počítaní. Ťažkosti v učení sa začali prejavovať a ovplyvnili 

správanie žiaka.  

V adaptačnom procese, v období, kedy žiak prestúpil do nového školského zariadenia práve pri prechode na 

druhý stupeň, sa začali prejavovať výkyvy v jeho správaní. Prítomné symptómy ADHD a vývinových porúch 
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učenia začali zasahovať nielen do života dieťaťa, ale aj do jeho rodinných či rovesníckych vzťahov. 

Dezinhibícia v sociálnych vzťahoch, nedbalosť v rizikových situáciách a impulzívne porušovanie pravidiel 

potvrdzovali diagnózu. Triedna učiteľka upozornila rodičov na slabý prospech žiaka a jeho neprimerané 

správanie. Po konzultácii triedneho učiteľa so zákonným zástupcom mu bola vypísaná a podaná žiadosť 

o psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie. Poradenské zariadenie si vybrali rodičia na základe 

odporúčania triednej učiteľky. Po odbornom psychologickom a špeciálno-pedagogickom vyšetrení bolo 

rodičom odporúčané vyšetrenie v neurologickej ambulancii, za účelom potvrdenia hyperkinetickej poruchy. 

Neurologické vyšetrenie potvrdilo prítomnosť syndrómu ADHD. 

Diagnostická fáza 

Prvé psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie žiak absolvoval v Súkromnom centre 

špeciálno-pedagogického poradenstva. Integrácia nastala v piatom ročníku, na základe 

nerovnomerného vývinu školských zručností na báze organicity CNS a diagnostikovaného 

zdravotného znevýhodnenia – susp. Vývinovej poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, 

kalkulasténia, susp. syndróm ADHD, porucha pozornosti, pracovného tempa a aktivity. 

 

Z diagnostiky poradenského zariadenia vyplývalo, že u žiaka vznikli výrazné deficity v oblasti vizuálnej 

diferenciácie – nenašiel zrakom rovnaké slová, zamieňal hlásky, prehadzoval poradie, zamieňal tvarovo 

podobné písmená, vynechával slabiky. Výrazný deficit sa potvrdil aj v dvojdimenzionálnej orientácii              

/v 2D priestore pri prekresľovaní obrázkov/, vo vizuálno-auditívnej oblasti /pri práci s písmenami/a naopak 

v auditívno-vizuálnej /pri rozlišovaní písmen/. Mierny deficit mu bol zistený v oblasti vizuálnej diferenciácie 

/rozlišovanie detailov obrázkov a  rozdielnosti slov/,  vizuálnej pamäte /veľmi krátke podržanie v pamäti, 

ktoré je spôsobené oslabenou vizuomotorickou koordináciou a osciláciou pozornosti/. Auditívne členenie 

a diferenciácia v norme. Taktilno - kinestetické vnímanie a vnímanie schémy tela v norme . 

 

V šiestom ročníku absolvoval rediagnostiku v rovnakom poradenskom zariadení. Z výsledkov vyšetrenia 

vyplýva, že u neho došlo k zmierneniu v oblasti vizuálnej diferenciácie – zistený mierny deficit. Výrazný 

deficit pretrvával naďalej v dvojdimenzionálnej orientácii, vo vizuálno-auditívnej oblasti a v auditívno-

vizuálnej oblasti. 

 

V siedmom ročníku, počas rediagnostického vyšetrenia mu bolo zistené, že v určitých oblastiach došlo 

k zhoršeniu a v niektorých oblastiach došlo k  zmierneniu výrazných deficitov. Progres nastal v oblastiach 

vizuálno-auditívnej a v auditívno-vizuálnej orientácii – mierny deficit. V oblasti auditívnej pamäte sa potvrdil 

výrazný deficit, kedy sa preukázali výrazné nedostatky v schopnosti prijať, fixovať a následne si vybaviť 

krátky text. 

 

Počas poslednej rediagnostiky mu neboli zistené žiadne výrazné deficity. Došlo u neho k zmierneniu 

viacerých oblastí, čo môžeme pripisovať vzdelávaciemu programu, podľa ktorého bol žiak vzdelávaný 

a ktorého súčasťou bol aj predmet – Rozvoj špecifických funkcií. V domácej príprave u žiaka nedošlo 

k žiadnej zmene, ani k zlepšeniu. 
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Poradenská fáza 

Aktuálne je maloletý žiakom deviateho ročníka, pravidelne navštevuje poradenské zariadenie, 

postupuje podľa IVVP, ktorý mu stanovuje triedny učiteľ v spolupráci so školským špeciálnym 

pedagógom a ostatnými vyučujúcimi žiaka. Chlapec patrí k žiakom so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami. Vzdelávaný je podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými 

poruchami učenia. Jeho zdravotné znevýhodnenie vyplýva z diagnostikovanej vývinovej poruchy učenia – 

zmiešaná porucha školských zručností a poruchy aktivity a pozornosti – ADHD syndróm s prejavmi poruchy 

správania. Žiak je v starostlivosti detského neurológa. 

 

Žiak pravidelne raz ročne absolvoval psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie za účelom zistenia 

aktuálneho zdravotného stavu žiaka. Z výsledkov psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia 

vyplývalo, že je potrebné absolvovať predmet špeciálno-pedagogickej podpory – RŠF /rozvoj špecifických 

funkcií/ v školskom zariadení jedenkrát do týždňa. Taktiež mal v odporúčaniach špeciálno-pedagogickej 

správy uvedené, že žiak potrebuje individuálny prístup vo všetkých technických a prírodovedných 

predmetoch a odporúča sa oslobodenie z klasifikácie cudzích jazykov. 

Terapeutická fáza - rehabilitačná fáza 

Na základe odporúčaní Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva bol žiakovi vypracovaný 

individuálny výchovno-vzdelávací program. Vzdelávaný je podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov 

s vývinovými poruchami učenia, ktorého súčasťou je aj predmet – RŠF. Žiak ho absolvuje podľa rámcového 

učebného plánu príslušného ročníka. 

Počas reedukácie sa odborníci zameriavajú na rozvoj vizuálnej oblasti, hlavne vizuálnu diferenciáciu 

a auditívnu pamäť. V oblasti priestorovej orientácie sa zameriavajú na nedostatky v dvojdimenzionálnej 

orientácii. Taktiež je potrebné rozvíjať aj intermodálne vzťahy = zrakovo-sluchovú oblasť a naopak sluchovo-

zrakovú oblasť. Žiak sa na hodinách vyjadruje vulgárne, často máva pripomienky k práci, alebo k činnostiam 

na hodine. Sústavne narúša vyučovací proces, je flegmatický, apatický bez záujmu. Pri práci pôsobí 

neochotne, pohodlne, vždy odovzdá prácu ako posledný bez spätnej väzby. Naďalej u neho pretrváva 

infantilné správanie sprevádzané vulgarizmom a agresivitou. Svoje nízke sebavedomie, vyplývajúce zo 

zdravotného znevýhodnenia, zakrýva svojím deštruktívnym správaním.  

Predmet ILI / individuálnu logopedickú intervenciu / žiak nepotrebuje, nepotvrdila sa u neho narušená 

komunikačná schopnosť.  

V rámci disponibilných hodín má žiak nahradený predmet ILI jednou hodinou matematiky týždenne. 

 

V rámci disponibilných hodín má žiak jednu hodinu matematiky týždenne naviac, ktorá je náhradou za 

predmet špeciálno-pedagogickej podpory, ktorý žiak zo svojho zdravotného znevýhodnenia nepotrebuje 

absolvovať.  

K zlepšeniu školských úspechov dopomôže aj systematická a pravidelná domáca príprava na vyučovanie. Pri 

neprimeranom správaní žiaka sa odporúča dať žiakovi najavo svoj postoj – čo sa od neho očakáva, dohodnúť 

jasné pravidlá správania sa a dodržiavať ich. Vysvetliť mu dôsledky nevhodného správania. 
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Prevencia 

Z iniciatívy odborných zamestnancov školy /školský psychológ a špeciálny pedagóg/ bola pre 

žiakov s vývinovými poruchami učenia zrealizovaná diagnostika učebných štýlov. Po orientačnej 

diagnostike bol so žiakom zrealizovaný individuálny rozhovor, kde bol žiak informovaný 

o výsledkoch testu a bolo mu vysvetlené, aký učebný štýl mu vyhovuje /kinestetický učebný štýl/ a na čo by 

sa mal pri získavaní vedomostí zamerať. V rámci prevencie neprimeraného a nevhodného správania, akým je 

šikana a kyberšikana, boli so žiakmi ôsmeho a deviateho ročníka organizované cielené a plánované 

skupinové stretnutia za účelom preventívneho opatrenia tejto problematiky, a taktiež boli so žiakmi 

realizované aktivity zamerané na zisťovanie sociálnej klímy v triede. 

Kariérové poradenstvo  

Kariérové poradenstvo v školskom zariadení poskytuje výchovný poradca. Odborné poradenstvo v oblasti 

výberu stredných škôl alebo odborných profesií je v kompetencii odborných zamestnancov školy /psychológ 

a špeciálny pedagóg/, ktorí môžu tiež pomáhať rodičom a žiakom pri výbere vhodnej profesie, či školy.  

U žiaka bolo realizované kariérne poradenstvo zo strany výchovného poradcu formou individuálneho 

stretnutia, ktoré má výchovný poradca pravidelne každý rok so žiakmi ôsmeho a deviateho ročníka. 

Výchovný poradca pomáha žiakom hľadať a nájsť informácie o SŠ a rôznych povolaniach na internete 

/s dôrazom na školskú webovú stránku/.  

Každoročne sa pre žiakov v ôsmom ročníku konajú prednášky k predbežnému výberu strednej školy. Žiaci 

následne na to predbežne informujú výchovného poradcu o svojom záujme študovať na strednej škole, 

vypisujú tlačivo o predbežnom záujme  štúdia na strednej škole. Pre žiakov deviateho ročníka sa organizujú 

rôzne preventívne aktivity o uplatňovaní sa na trhu práce. Na stránke školy sú zverejnené webstránky, ktoré 

žiakom môžu pomôcť pri výbere škôl. Organizujú sa prezentácie zástupcov stredných škôl v priestoroch 

školy, alebo majú žiaci možnosť navštíviť vhodnú strednú školu počas dní otvorených dverí. 

Multidisciplinárna spolupráca  

Od prvého diagnostického vyšetrenia bola spolupráca školy s poradenským zariadením na veľmi 

dobrej a profesionálnej úrovni. Žiakovi bola každoročne realizovaná rediagnostika 

psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia. Zo strany Súkromného CŠPP boli pre 

žiaka vypracované kompletné odporúčania pre prácu so žiakom a hodnotenie žiaka.  

Spolupráca triedneho učiteľa s rodinou stagnovala, pretože rodičia sa nezúčastňovali na rodičovskom 

združení, na výzvy triednej učiteľky reagovali sporadicky. Situácia v rodine je veľmi komplikovaná, 

viacgeneračné bývanie v spoločnom dome, psychické problémy matky a agresivita otca. Triedna učiteľka 

žiakovi mnohé priestupky tolerovala a problémy žiaka nadľahčovala, s úmyslom žiakovi pomôcť tým, že mu 

nebude komplikovať život, lebo „chlapec má dosť problémov v rodine a sám so sebou“. Problémy v triede sa 

snažila riešiť najlepšie ako vedela, individuálnymi rozhovormi so žiakom, napomenutiami triedneho učiteľa 

alebo napomenutím riaditeľa školy. Agresívne správanie žiaka vyústilo do konfliktu v triede, kde sa žiaci 

rozdelili na dve skupiny: agresorov a ich obete. Dievčatá z triedy sa boli niekoľkokrát sťažovať vedeniu školy, 

že sa boja chlapcov v triede. 

Vedenie školy požiadalo odborných zamestnancov, aby zmapovali situáciu v triede. Školská psychologička 

spolu so školskou špeciálnou pedagogičkou zrealizovali so žiakmi aktivitu na zistenie sociálnej klímy v triede. 

Anonymnými dotazníkmi bolo zistené, koho sa žiaci v triede boja a prečo, aké sú skutočné vzťahy medzi 

žiakmi a triednym učiteľom. Vzťahy v triede sú veľmi narušené, problémy sú s disciplínou, s prijatím autority, 
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konflikty a výsmechy, dlhodobo pretrvávajúce konflikty medzi spolužiakmi, deti si verbálne aj fyzicky 

ubližujú, viditeľné „skupinkové“ delenie. 

 Odborní zamestnanci školy upovedomili vedenie školy o situácii v triede. Následne sa nastavil preventívny 

program zameraný na šikanu a kyberšikanu, na podporu vzťahov detí a stmeľovanie kolektívu. 

Prostredníctvom skupinovej intervencie sa pracovalo pravidelne s triedou, minimálne raz za týždeň, 

v priebehu troch mesiacov, t.j. do konca školského roka.  

Vedenie školy spolu s odbornými zamestnancami školy sa zhodlo na tom, že v rámci výchovného opatrenia 

bude najvhodnejšie zmeniť triedneho učiteľa žiaka, a tým sa zamedzí „neúmyselné zatajovanie“ informácií 

vedeniu školy alebo odborným zamestnancom školy, ktorí tak môžu včas nastaviť preventívny program pre 

celú triedu a zlepšiť sociálnu klímu v triede. 

Odporúčania, návrhy na zlepšenie a inovácie 

Sociálno - patologické javy v školskom prostredí sú na Slovensku ešte stále „tabu“. Rodičia ani 

deti nechcú, alebo odmietajú riešiť problémy s odborníkmi. Pedagogickí zamestnanci sa snažia 

riešiť situáciu ako vedia, chýbajú im však odborné kompetencie, alebo situáciu nadľahčujú, 

nepovažujú  napr. výsmech za problém šikany, napriek tomu, že majú o šikane dostatok 

informácií. V mnohých prípadoch dochádza aj zo strany rodičov k nadľahčeniu postoja k šikane, ako aj 

k samotným agresorom. Dieťa ospravedlňujú tým, že aj oni boli v detstve šikanovaní zo strany spolužiakov 

a že ich táto skúsenosť  „posilnila“.    

V školách chýba pomoc odborných zamestnancov, ktorí by mali čas a priestor na prácu so žiakmi so 

zdravotným znevýhodnením, ale aj na žiakov, ktorí sa ocitnú v ťažkej životnej situácii, alebo žiakov 

pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Triednické hodiny sú väčšinou využívané na 

riešenie bežných výchovno-vzdelávacích problémov, týkajúcich sa konfliktov medzi spolužiakmi v triede 

alebo medzi učiteľmi a žiakmi. Nie je tam čas na preventívne aktivity, zamerané napr. na zlepšenie soc. klímy 

v triede, na vyjadrenie pocitov a emócií, ktoré žiaci prežívajú.  

Prítomnosť psychológa by bolo vhodné využiť na školských výletoch, lyžiarskych zájazdoch alebo v škole 

v prírode, kedy by bol na to vytvorený priestor, kde by sa mohli žiaci viac otvoriť a zblížiť.  

Pri poruchách učenia sa pedagóg môže riadiť odporúčaniami z poradenského zariadenia, nedokáže však 

nastaviť reedukačný program pre žiaka. Pedagóg nedokáže žiakovi zabezpečiť špeciálno-pedagogickú 

starostlivosť, pokiaľ nie je kvalifikovaným špeciálnym pedagógom.  

Pre lepšie rodinné vzťahy a sociálne zázemie žiaka by bolo pre rodinu najvhodnejšie opustiť domácnosť, 

v ktorej sa momentálne nachádzajú a žiť v samostatnom rodinnom prostredí, bez rušivých podnetov 

ostatných členov rodiny. 

Doplňujúce informácie 

Odborní zamestnanci školy poskytujú odborné poradenstvo pre pedagogických zamestnancov a asistentov, 

ktorí so žiakmi s poruchami správania a s poruchami učenia prichádzajú do styku, ale zároveň sú 

partnerskou a pomocnou rukou pre žiakov, rodičov a vedenie školy. 



Skúsenosť multidisciplinárneho prístupu     
v rámci pedagogickej a poradenskej praxe      
 

                                                                                                                               7 

Žiak ZŠ a nepodporujúce rodinné prostredie 

 

 


