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Žiak s vývinovými poruchami učenia – dyslexia 

Anotácia  

Príklad skúsenosti multidisciplinárneho prístupu sa týka žiaka základnej školy (ZŠ), u ktorého bola 

od predškolského veku zjavná narušená komunikačná schopnosť (NKS) a porucha pozornosti. 

V školskom veku sa manifestovali vývinové poruchy učenia (VPU) – predovšetkým dyslexia. Vďaka 

spolupráci školského špeciálneho pedagóga s poradenským zariadením a vyučujúcimi, systematickej práci so 

žiakom na pôde školy a poskytovaniu poradenských služieb rodičom bol žiak úspešný vo vzdelávaní v bežnej 

ZŠ, naučil sa pracovať so svojím zdravotným znevýhodnením a čiastočne ho kompenzovať. Bol prijatý na 

strednú školu (SŠ) s maturitou podľa svojich predstáv. 

Zadefinovanie ťažkosti klienta 

Žiak s výraznými problémami v osvojovaní počiatočného čítania a písania od úplného začiatku 

primárneho vzdelávania sa dostal do starostlivosti školského špeciálneho pedagóga už na jeseň 

prvého ročníka ZŠ. Na zmienené problémy, ako aj problémy s udržaním pozornosti, nevyrovnané 

pracovné výkony a ťažkosti v sluchovej analýze a syntéze slabík a slov a slovnej pamäti upozornila školského 

špeciálneho pedagóga (ŠŠP) triedna učiteľka. ŠŠP po zhodnotení situácie a konzultácii s matkou žiaka bez 

odkladu začal systematickú špeciálnopedagogickú intervenciu v zmysle prevencie na pôde školy a odporučil 

vyšetrenie v poradenskom zariadení v mieste bydliska.  

 

Chlapec sa narodil z rizikového tehotenstva spontánnym pôrodom v termíne, s pôrodnou asfyxiou. Jeho raný 

psychomotorický vývin prebiehal v norme. V predškolskom veku mal problémy s výslovnosťou viacerých 

hlások (najmä „r“, „l“, sykavky), logopéda nenavštevoval, podľa otca sa ťažkosti zmiernili spontánne. Zaškolený 

bol po odklade povinnej školskej dochádzky. Jeho rodinné prostredie bolo vysoko podporné, chápajúce 

a motivujúce.  

 

Obaja rodičia rýchlo porozumeli potrebe venovať synovi zvýšenú podporu vo vzdelávaní. Ochotne a trvale 

spolupracovali so školou a poradenskými zariadeniami, využívali ponúkané diagnostické a terapeutické služby, 

a vlastnou angažovanosťou prispievali k synovmu napredovaniu. 

 

Vďaka včasnej intervencii odborníkov, spolupráci rodičov, ako aj individuálnemu prístupu pani učiteľky počas 

vyučovania a nastaveniu pravidelných intervencií ŠŠP bolo možné pozorovať okamžité zlepšenie efektivity 

vzdelávania žiaka. 

Koordinácia klienta – vstup do multidisciplinárnej spolupráce 

Žiak sa prvýkrát dostal do kontaktu so školským špeciálnym pedagógom na jeseň prvého ročníka 

ZŠ. Ten následne inicioval psychologické vyšetrenie v poradenskom zariadení a sprostredkoval 

pedagogickú diagnostiku učiteľa pre potreby poradenského zariadenia. Psychológ po uskutočnení 

vyšetrenia odporučil kvôli potvrdeniu, resp. vylúčeniu syndrómu ADHD zrealizovať neurologické vyšetrenie a 

vzhľadom na podozrenie na NKS a rizikový vývin pre poruchy učenia špeciálnopedagogické vyšetrenie 

v poradenskom zariadení špecializujúcom sa na deti s NKS. Neurológ potvrdil syndróm ADHD. Špeciálny 

pedagóg – logopéd v poradenskom zariadení uskutočnil špeciálnopedagogickú diagnostiku. Následne 

prebehlo konziliárne stretnutie, z ktorého vzišli odporúčania smerom ku škole (integrácia, vypracovanie 
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individuálneho vzdelávacieho programu, odporúčania pre vzdelávací proces aj špeciálnopedagogickú 

intervenciu na pôde školy) a rodinu (EEG biofeedback terapia, intenzívna logopedická starostlivosť). 

Špeciálny pedagóg – logopéd CŠPP na osobnom stretnutí prekonzultoval výsledky odborných vyšetrení 

s rodičmi žiaka a ponúkol im terapeutickú a logopedickú starostlivosť. Prebehla tiež konzultácia so školským 

špeciálnym pedagógom, kde zúčastnení prerokovali diagnostické závery, ich vplyv na vzdelávanie žiaka 

a stanovili rámcový plán intervencie v poradenskom zariadení aj v školskom prostredí.  

Kľúčovou osobou a koordinátorom starostlivosti o žiaka sa od tohto momentu stal ŠŠP. Počas celého 

vzdelávania žiaka v ZŠ plánoval a koordinoval odborné a pedagogické činnosti všetkých zúčastnených. 

Podrobne prekonzultoval s matkou žiaka závery a odporúčania z odborných vyšetrení s dôrazom na ich 

realizáciu v školskom prostredí. Následne inicioval stretnutie s triednou učiteľkou, na ktorom nastavili úpravu 

podmienok vzdelávania a princípy vypracovania individuálneho vzdelávacieho programu IVP a jeho 

prehodnotenie v stanovených časových intervaloch. Inicioval tiež kontrolné psychologické 

a špeciálnopedagogické vyšetrenia v poradenskom zariadení a vypracovanie pedagogickej diagnostiky žiaka 

pre potreby odborných zamestnancov. Podľa potreby konzultoval vzniknuté otázky s poradenským 

zariadením. Rodičom pravidelne poskytoval odborné konzultácie a poradenstvo. Obzvlášť pri prechode žiaka 

na druhý stupeň ZŠ, ale aj pri každej zmene vyučujúceho si dal ŠŠP záležať na informovaní všetkých pedagógov 

o osobitostiach vo vzdelávaní žiaka a potrebe individuálneho prístupu v jednotlivých predmetoch. 

V ôsmom ročníku bol do multidisciplinárneho tímu prizvaný kariérový poradca poradenského zariadenia, 

ktorý v spolupráci so ŠŠP poskytoval žiakovi individualizované kariérové poradenstvo. 

Diagnostická fáza 

Diagnostická fáza trvala štyri mesiace. V tomto časovom rozpätí sa uskutočnila komplexná 

diagnostika – psychologická, neurologická a špeciálnopedagogická.  

Psychologické vyšetrenie v poradenskom zariadení sa konalo počas dvoch stretnutí. V ich 

priebehu bola manifestná oslabená koncentrácia pozornosti, kolísavé pracovné tempo, problémy 

s artikuláciou, výskyt agramatizmov a problémy s pracovnou pamäťou. Záver z vyšetrenia: globálna úroveň 

intelektových schopností na dolnej hranici priemeru s výraznou disproporciou v prospech performačnej 

zložky intelektu, NKS, rizikový vývin pre špecifické poruchy učenia, suspektne ADHD. Vzhľadom na výsledky 

vyšetrenia psychológ navrhol neurologické vyšetrenie, logopedickú starostlivosť, pokračovanie starostlivosti 

ŠŠP na pôde školy a špeciálnopedagogické vyšetrenie v poradenskom zariadení zameranom na deti s NKS. 

 

Následne prebehlo neurologické vyšetrenie so záverom: ADHD, vývinové poruchy učenia. 

 

Špeciálnopedagogické vyšetrenie preukázalo NKS, oslabené rečové a jazykové schopnosti, dysláliu, 

artikulačnú neobratnosť. Tiež jednoznačný rizikový vývin pre špecifické poruchy učenia – dyslexiu, dysgrafiu, 

dysortografiu (oslabená selektívna auditívna verbálna pamäť, fonematické uvedomovanie, sluchová analýza, 

syntéza diferenciácia). V správe zo špeciálnopedagogického vyšetrenia boli zhrnuté konkrétne odporúčania 

pre vzdelávanie žiaka a vypracovanie IVP. 

 

O dva roky (v treťom ročníku ZŠ) sa počas dvoch stretnutí uskutočnilo kontrolné špeciálnopedagogické 

vyšetrenie v CŠPP zamerané predovšetkým na reč, čítanie, písanie a prácu s textom. Záver vyšetrenia: NKS – 

narušený vývin rečových a jazykových schopností s premietnutím do schopnosti učiť sa. Vyšetrenie už jasne 
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preukázalo špecifické poruchy učenia – dyslexiu. Stále oslabená bola foneticko-fonologická rovina reči, 

verbálno-akustická pracovná pamäť, vizuálne rozlišovanie (reverzie). Potešiteľný bol výrazný pozitívny posun 

v kvalite pozornosti, znížená fyzická hyperaktivita a tiež veku primerané výkony v oblasti pragmatiky, lexiky 

sémantiky. V závere správy z vyšetrenia boli uvedené podrobné odporúčania k podpore špecifických oslabení, 

techník čítania, k metodike práce s porozumením textu a k špecifikám hodnotenia predovšetkým v jazykových 

predmetoch. 

 

V šiestom ročníku ZŠ bolo na podnet školy a žiadosť rodičov opäť realizované kontrolné psychologické 

a špeciálnopedagogické vyšetrenie. 

 

Psychologické vyšetrenie preukázalo nezmenenú úroveň intelektových schopností – spodná hranica priemeru 

s výraznou diskrepanciou medzi simultánnym a sekvenčným spracovaním, kde oslabené bolo len špecificky 

sekvenčné spracúvanie podnetov. 

 

Špeciálnopedagogické vyšetrenie potvrdilo špecifické poruchy učenia – dyslexiu, rysy dysgrafie 

a dysortografie) s priemetom do všetkých predmetov a výchovno-vzdelávacieho procesu. Vyšetrenie tiež 

preukázalo zlepšené rečové schopnosti po formálnej i obsahovej stránke (primeraná veku pragmatická 

a lexikálno-sémantická rovina reči, mierne oslabenie morfologicko-syntaktickej a foneticko-fonologickej 

roviny). Súčasťou správy z vyšetrenia boli podrobné odporúčania k špecifikám školskej práce, hodnoteniu, 

individuálnej podpore žiaka a k včasnému profesionálnemu poradenstvu. 

Poradenská fáza 

Počas celého vzdelávania žiaka na ZŠ prebiehalo poradenstvo smerom k rodičom, žiakovi aj 

pedagogickým zamestnancom školy. 

 

Špeciálny pedagóg – logopéd v poradenskom zariadení poskytoval v prvých rokoch školskej dochádzky 

logopedickú starostlivosť žiakovi, zároveň poradenské vedenie matke v súvislosti s rozvojom artikulácie a reči 

v domácom prostredí. 

Školský špeciálny pedagóg v rámci poradenského procesu poskytoval odborné konzultácie matke žiaka. Ich 

cieľom bolo nastavenie účinnej podpory v rozvoji čitateľských zručností v domácom prostredí. ŠŠP matku 

oboznámil s presnými krokmi používania jednotlivých špecifických metodík čítania, konkrétne ukázal ich 

využitie pri čítaní (so žiakom) a poskytol písomný návod – postupnosť krokov pri aplikovaní metódy 

v domácom prostredí. Podobné návody vypracoval aj pre tréning ďalších oslabených oblastí. Na druhom 

stupni ZŠ sa odborné konzultácie týkali hlavne využívania efektívnych stratégií čítania a učenia. 

Poradenská činnosť ŠŠP pravidelne smerovala aj k pedagogickým zamestnancom školy. Týkala sa konkrétnych 

otázok úpravy učebných postupov a stratégií v jednotlivých predmetoch a oblastiach, prípravy 

a prehodnocovania IVP. 

Triedna učiteľka na prvom stupni ZŠ pravidelne konzultovala s matkou otázky týkajúce sa vzdelávania jej syna, 

ale aj jeho socializácie a rovesníckych vzťahov v triednom kolektíve. K domácej príprave na vyučovanie 

odporúčala matke využívanie overených vhodných kompenzačných stratégií, pomôcok a štýlov učenia, ktoré 
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žiakovi pomáhali k efektívnemu učeniu/vzdelávaniu. Viedla matku k sledovaniu biorytmu a výkonnosti syna 

v poobedňajšom čase a k správnemu nastaveniu striedania aktivít a oddychu. Odporúčala jej aj vhodné krúžky 

a mimoškolské aktivity, kde by žiak mohol v kolektíve rovesníkov zažívať prijatie, pocit úspechu a uznania. 

 

Jedenkrát bola potrebná krízová intervencia ŠŠP matke, bola realizovaná telefonicky na začiatku dištančného 

vzdelávania. Týkala sa nedostatočne nastavených podmienok pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

a prispela k zásadným zmenám a hľadaniu vhodných ciest v online vzdelávaní. ŠŠP zvolal stretnutie vedúcich 

predmetových komisií, na ktorom všetci zúčastnení dohodli pravidlá úpravy vyučovacích postupov v online 

priestore pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – posielanie študijných materiálov, zadávanie upravených 

písomných prác, predĺženie času v online testoch, individuálna práca aj overovanie vedomostí týchto žiakov 

s využitím ŠSP, prípadne asistenta učiteľa. 

Terapeutická fáza – rehabilitačná fáza 

Terapeutická fáza mala multidisciplinárny a dlhodobý charakter.  

 

V prvých dvoch rokoch školskej dochádzky bola žiakovi poskytovaná systematická logopedická starostlivosť 

a tiež biofeedback terapia v poradenskom zariadení. Logopedická starostlivosť bola zameraná na rozvoj 

artikulácie (hlavne výslovnosť sykaviek a znelých a neznelých spoluhlások) a morfologicko-syntaktickej roviny 

reči. V rovnakom zariadení chlapec absolvoval asi 40 sedení biofeedback terapie, ktoré pozitívne ovplyvnili 

kvalitu a dĺžku jeho pozornosti a výkonov v učení. Terapia alebo náprava dyslexie a jej dosahov mala charakter 

dlhodobej systematickej intenzívnej špeciálnopedagogickej reedukácie na pôde školy. Trvala prakticky počas 

celého deväťročného vzdelávania na ZŠ. 

 

Po absolvovaní odborných vyšetrení školský špeciálny pedagóg vypracoval žiakovi plán reedukácie 

vychádzajúci z výsledkov a odporúčaní v týchto vyšetreniach. Plán reedukácie pravidelne prehodnocoval 

a aktualizoval podľa úrovne výkonov žiaka, vlastnej orientačnej diagnostiky (ktorú ŠŠP vykonával spravidla 

v polročných intervaloch) a podľa rediagnostických vyšetrení uskutočnených v poradenskom zariadení. 

Veľkou výhodou bolo, že ŠŠP mal viacročné skúsenosti s reedukáciou dyslexie, s rozvojom čitateľských 

zručností žiakov s dyslexiou a tejto téme sa odborne venoval aj v rámci atestačnej práce. Ďalšou výhodou bolo 

priame prepojenie špeciálnopedagogických stratégií práce so žiakom na vyučovací proces aj domácu prípravu, 

teda jednotný prístup všetkých zúčastnených. Učitelia aj rodičia ochotne pracovali so žiakom podľa inštrukcií 

ŠŠP. 

Spočiatku bola špeciálnopedagogická starostlivosť veľmi intenzívna – v prvom a druhom ročníku ZŠ trikrát až 

štyrikrát týždenne, v treťom a štvrtom ročníku dvakrát týždenne, v piatom až siedmom ročníku jeden až 

dvakrát týždenne a v ôsmom a deviatom ročníku jedenkrát týždenne, resp. raz za dva týždne. 

 

Náplň stretnutí vychádzala z troch základných princípov: 

- vychádzať z aktuálnej úrovne výkonov žiaka (stavať na tom, čo je kvalitné, a trénovať to, čo je 

oslabené), 

- prepojiť cvičenia jednotlivých oblastí v rámci jedného kontextu, 

- koľko je možné, pracovať v súlade s preberanými témami na vyučovaní (text v čítanke, učivo biológie 

a pod.). 
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Na prvom stupni ZŠ, resp. v prvom až piatom ročníku bola hodina reedukácie spravidla zameraná na rozvoj 

troch fáz čítania: 

1. pred čítaním, 

2. samotné čítanie, resp. počas čítania, 

3. po čítaní. 

 

Pred čítaním: 

V úvode stretnutia bol žiak oboznámený s témou konkrétneho textu, s ktorým počas celého stretnutia 

pracoval. Podľa nadpisu a obrázkov sa snažil odhadnúť dej príbehu a svoj odhad zapísal (on alebo ŠŠP) 

na tabuľu.  

 

V tejto fáze ŠŠP zaradil cvičenia na rozvoj oslabených oblastí podľa plánu reedukácie a aktuálnej úrovne žiaka. 

Využil na to slovný materiál z textu, takže sa daná téma prelínala celou hodinou intervencie. Tento celostný 

prístup sa osvedčil ako oveľa efektívnejší než zaraďovanie cvičení, ktoré nesúvisia s témou. Išlo napríklad 

o tréning hláskovej analýzy a syntézy, fonematické hry so slovami typu vynechaj, pridaj, zmeň hlásku, slabiku 

– čím vzniklo nové slovo alebo pseudoslovo; určovanie prvej, poslednej hlásky v slove; rozlišovanie 

krátkych/dlhých tónov, určovanie dĺžky samohlások v slovách, ukladanie slabičných schém podľa dĺžky; 

rozlišovanie tvrdých a mäkkých slabík v slovách; tréning jazykového citu; opakovanie počutých slov a viet 

z textu; rozlišovanie reverzných figúr (vyhľadávanie a dopĺňanie b/d, a/e v slovách); práca s tvarovo 

podobnými písmenami – obťahovanie, maľovanie vo vzduchu, ukladanie drôtených písmen v priestore, 

modelovanie tvarov písmen; skladanie slov z penových či pečiatkových písmen a pod. 

 

ŠŠP využíval aj vhodne zvolené krátke didaktické hry na PC – tréning očných pohybov, vnímanie figúry 

a pozadia a iné. 

 

Čítanie, resp. počas čítania: 

Táto fáza stretnutia sa začala prípravným čítaním. ŠŠP vopred napísal ťažšie slová z textu na tabuľu, prípadne 

vytvoril pracovný list. Slová napísal s oddelenými slabikami, prípadne so zvýraznením slabík alebo rôznymi 

fontmi písma, žiak čítal tiež „slová na šnúrach“, malé pyramídky slov podľa počtu slabík a pod. V treťom 

ročníku ŠŠP zaradil do prípravného čítania aj Fernaldovej metódu, keď žiak očami vyhľadával ťažšie slová 

v texte, potom si nacvičil čítanie týchto slov a snažil sa znova podľa nich odhadnúť a doplniť dej príbehu.  

 

K samotnému čítaniu žiak využíval kompenzačné pomôcky – v období asi šiestich mesiacov v druhom ročníku 

pracoval s čítacím okienkom. Pomaly tak uvoľnil sekané slabičné čítanie a čítal plynulejšie. Neskôr používal 

záložku, ktorú mu posúval učiteľ v plynulom tempe, prípadne si text ukazoval prstom. Počas čítania sa 

osvedčilo aj dublované a striedavé čítanie, ktoré eliminovalo rýchlo nastupujúcu únavu. Striedanie metód 

čítania a pauzy medzi odsekmi bolo využité na kladenie otázok a overenie porozumenia, prípadne 

vyznačovanie významových odsekov príbehu. 

 

Žiak čítal upravené a/alebo zväčšené texty počas celého prvého stupňa ZŠ. ŠŠP vyberal na čítanie texty zo 

špeciálnych materiálov – Makovička 2, Základy čítania a iné, tiež graficky upravoval texty z čítanky, aby žiak 

mohol pracovať s rovnakým obsahom ako jeho spolužiaci. Spočiatku úprava čítankových textov spočívala vo 

zvýraznení každej druhej slabiky vo všetkých slovách, postupne len v slovách so zatvorenými slabikami alebo 

slovách so spoluhláskovými zhlukmi či dlhších alebo neznámych slovách. 
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Po čítaní: 

Hneď po prečítaní príbehu žiak konfrontoval svoj odhad deja s tým, čo si prečítal.  

Veľmi efektívne bolo cvičenie, v ktorom mal za úlohu oddeľovať hranice slov zvislou čiarou v úseku textu, 

ktorý bol napísaný bez medzier medzi slovami. Tu si žiak rozvíjal porozumenie na úrovni vety a jazykový cit vo 

vnímaní tvarov slov a koncoviek. 

 

Ďalšie aktivity v tejto fáze ŠŠP zameriaval hlavne na prácu s porozumením a pochopením významu textu. 

Využíval niektoré z týchto aktivít: žiak odpovedal na otázky špeciálneho pedagóga aj na otázky napísané, 

prerozprával príbeh, tvoril osnovu príbehu, nadpisy k významovým odsekom, prípadne skladal osnovu 

napísanú na pásikoch papiera; označil autora textu, hlavné postavy, hlavnú udalosť, rozuzlenie a pod. Na 

lepšie pochopenie významu textu sa veľmi osvedčila práca s jednoduchou stratégiou čítania s názvom 

„pyramída“, pri ktorej žiak jedným slovom pomenoval a zapísal hlavnú postavu, dvoma slovami – aká bola 

hlavná postava (dve prídavné mená zamerané na vnútornú charakteristiku postavy), troma slovami miesto, 

kde sa dej odohrával, štyrmi slovami hlavnú udalosť a piatimi slovami hlavnú myšlienku (čo nám chcel príbeh 

povedať). Významné, aj keď nie jednoduché bolo naučiť sa rozlíšiť hlavnú udalosť príbehu od hlavnej 

myšlienky. Žiak mal najprv problém vôbec porozumieť rozdiel medzi nimi, neskôr ich dokázal slovne vyjadriť 

a učil sa vypúšťať „balast“ a dodržať počet slov. Takto si trénoval naratívne schopnosti. Táto stratégia mu 

pomohla aj vo vyšších ročníkoch pri určovaní kľúčových slov v textoch. 

 

Žiak robil vďaka intenzívnej podpore zreteľné pokroky v technike čítania, napriek tomu však nečítal plynule 

a rýchlo ani na druhom stupni ZŠ. Kontrolné špeciálnopedagogické vyšetrenie v šiestom ročníku potvrdilo 

dojem ŠŠP, že žiak číta potichu lepšie a rýchlejšie ako pri hlasitom čítaní. Porozumenie čítaného bolo stále 

kvalitnejšie. ŠŠP sa uspokojil s výsledkom niekoľkoročnej intenzívnej práce so žiakom v tom zmysle, že čítanie 

sa naozaj pre neho môže stať prostriedkom k samostatnému učeniu, aj keď jeho technická stránka nie je 

najlepšia. 

 

Na druhom stupni ZŠ sa ťažisko reedukácie dyslexie prenieslo od tréningu techniky čítania a jednoduchého 

porozumenia k práci so stratégiami čítania rôznorodých textov. 

 

Jednou z výziev bola práca s odbornými textami a „vyťaženie“ informácií z nich pre samostatné učenie aj 

praktický život. Tu sa ako veľmi vhodná javila jednoduchá stratégia čítania: RAP (read – ask – pharaphrase). 

Žiak postupoval podľa troch krokov: čítaj – klaď si otázky – odpovedaj. Prečítal odsek, opýtal sa, čo je jeho 

hlavnou myšlienkou, a utvoril otázku. Potom na ňu odpovedal vlastnými slovami. Spočiatku nedokázal 

formulovať otázku a potreboval pomoc ŠŠP, neskôr bol stále samostatnejší.  

 

Neskôr sa žiak učil pod vedením ŠŠP zorientovať v konkrétnom učive pomocou jednotného návodu:  

- prečítaj nadpis učiva;  

- prezri si obrázky a prečítaj popis obrázkov;  

- prečítaj hrubo zvýraznené slová;  

- povedz, o čom je učivo;  

- čítaj celý text a stručne ho prerozprávaj.  

Najskôr mu ŠŠP kládol otázky, potom ho viedol k tvorbe sémantickej mapy (prehľadne zapísané kľúčové slová) 

a k následnej reprodukcii učiva pomocou kľúčových slov.  
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ŠŠP tiež pripravil pomôcku podľa stratégie SQ3R (Survey/preskúmaj, Questions/vytvor otázky, Read/čítaj, 

Recite/voľne prerozprávaj, Review/zosumarizuj). Zalaminoval pásiky papiera s čiastkovými úlohami: 

- prezri si text...,  

- jednou vetou napíš svoj predpoklad...,  

- prezri si podnadpisy a prečítaj prvú vetu odseku...,  

- zmeň podnadpisy na otázky...,  

- prečítaj odsek a odpovedz na otázku...,  

- nájdi kľúčové slová...  

- pokús sa vytvoriť sémantickú mapu – pomocou hesiel a kresieb...,  

- napíš krátke zhrnutie textu...,  

- prerozprávaj vlastnými slovami.  

 

Práca s touto pomôckou by si však vyžadovala dlhší čas a systematický nácvik vo viacerých odborných 

predmetoch. 

 

Žiak sa učil využívať aj stratégiu KWL (know – want – learned), vypĺňal vždy rovnakú tabuľku so stĺpčekmi:  

- Čo už o tom viem?  

- Čo by som sa chcel dozvedieť?  

- Čo som sa dozvedel?  

 

Potom prerozprával obsah zapísaného v jednotlivých stĺpcoch. Prínosom tejto stratégie bol jej „emocionálny“ 

rozmer. Otázka „Čo by som sa chcel dozvedieť?“ viedla k prínosným rozhovorom o postoji k vedomostiam 

(prečo sa učím, čo sa chcem naučiť a čo nie, čo ma zaujíma a čo nie, v čom by som chcel byť múdry...). 

 

Za zmienku stojí tiež asi dvojročný nácvik správneho porozumenia básnických textov. Pri čítaní týchto textov 

ŠŠP učil žiaka porozumieť obrazný jazyk v básnických textoch pomocou veľmi jednoduchej stratégie. Prefotil 

alebo prepísal text tak, aby bol vedľa každého verša básne priestor (linajka) na dopísanie vlastného postrehu. 

Žiak si zakaždým kládol otázku: Znamená to to, čo je tam napísané? Ak áno, označil riadok fajkou. Ak nie, 

pokúsil sa vysvetliť obraznú reč. Ak si s úlohou nevedel poradiť, vznikol priestor na diskusiu a spoločnú 

formuláciu vysvetlenia. Žiak sa tak naučil nahlas a slobodne uvažovať o básnických textoch, čo zúročil v ďalších 

ročníkoch. 

 

Pri kvante učiva na druhom stupni ZŠ nebol dostatočný priestor na systematické uplatňovanie všetkých 

zmienených stratégií (hlavne tých zložitejších), ale viaceré z nich pomohli žiakovi lepšie sa orientovať 

v učive, porozumieť mu, osvojovať si ho a neskôr aj reprodukovať. 

Prevencia 

Preventívne aktivity prebiehali v rôznych časových obdobiach a v rôznej forme.  

 

Hneď od začiatku prvého ročníka – v prípravnom období čítania sa triedna učiteľka zameriavala 

na primárnu prevenciu dyslexie a s celou triedou cielene trénovala rôznymi hravými aktivitami fonematické 

uvedomovanie. Už v tomto období sa u žiaka výrazne prejavili rizikové faktory v nadobúdaní gramotnosti, ŠŠP 

ponúkol rodičom možnosť absolvovať preventívny stimulačný program – Tréning fonematického 

uvedomovania podľa Eľkonina. Žiak ho absolvoval v priebehu piatich mesiacov vo dvojici so svojím 
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spolužiakom. Keďže táto skupinka pozostávala len z dvoch členov, bol vytvorený dostatočný časový priestor 

na individualizáciu programu, prispôsobené tempo a potrebné doplnkové aktivity. Oblastiam, v ktorých žiak 

dosahoval evidentne slabé výkony, venoval ŠŠP viac stretnutí, ako bolo stanovené v programe. Týkalo sa to 

predovšetkým hláskovej analýzy slov a narábania s hláskovou štruktúrou slov. 

 

Triedna pani učiteľka si všímala postavenie žiaka v triednom kolektíve a občasné poznámky spolužiakov na 

jeho adresu. Využila čas, ktorý žiak trávil u špeciálneho pedagóga, a viedla so žiakmi riadený rozhovor 

o fungovaní triedneho kolektívu, o rozdieloch medzi deťmi vo viacerých oblastiach, o tom, čo nikdy nemá byť 

predmetom posmechu a odstrkovania. Naopak, zamerala ich na vzájomné vyjadrovanie pozitívnych reakcií, 

povzbudenia, pochvaly. Citlivo dokázala deťom vysvetliť aj potrebné úpravy v hodnotení ich spolužiaka na 

vyučovaní. Výsledkom bolo, že žiaci sami spontánne vyjadrovali pochvalu svojmu spolužiakovi za školské 

výkony a navrhovali kladné ohodnotenie, napríklad dobrú známku za prednes básne a pod. V triede vládla 

atmosféra prijatia a pohody. 

Kariérové poradenstvo  

Kariérovú výchovu a poradenstvo žiakovi zabezpečovala kariérová poradkyňa poradenského zariadenia. 

V ôsmom ročníku absolvoval test profesionálnej orientácie s následným vyhodnotením a spoločným 

rozhovorom. Kariérová poradkyňa so žiakom prediskutovala otázku jeho záujmov a možností vzdelávania 

s ohľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie.  

 

ŠŠP už v skoršom období (od 6. ročníka ZŠ) hovoril so žiakom o jeho záujmoch a predstavách o budúcom 

štúdiu a povolaní. V siedmom ročníku dal žiakovi v časovom rozpätí jedného mesiaca vyplniť dva jednoduché 

dotazníky.  

 

Prvý dotazník obsahoval otázky:  

1. Čo by som sa chcel naučiť?  

2. Čo sa dokážem naučiť?  

3. Čo sa nechcem naučiť?  

 

V priebehu administrácie prvého dotazníka sa vytvorila krásna príležitosť k rozhovorom o význame učenia sa 

pre život – učenia sa v škole aj v praktickom živote a o životných zručnostiach. Žiak nahlas definoval oblasti 

svojich záujmov a v rozhovore so ŠŠP odhadoval svoje reálne možnosti a príležitosti. Vedel si dokonca postaviť 

aj konkrétne výzvy (doučovanie z angličtiny, pravidelný outdoorový šport). 

 

Druhý dotazník obsahoval otázky:  

1. Aký chcem byť? (Čím chcem byť?)  

2. Aký by som mohol byť? (Čím by som mohol byť?)  

3. Aký nechcem byť? (Čím by som nechcel byť?)  

 

Uvažovanie nad otázkami v tomto dotazníku bolo pre žiaka príležitosťou slovne vyjadriť svoje hodnoty a 

predstavy o sebe v blízkej aj ďalekej budúcnosti. Dokázal bez zábran formulovať, aký by chcel byť a čo pre to 

môže urobiť a aký by byť nechcel, teda akému správaniu sa chce v živote vyhnúť. Hoci sa otázky v zátvorke 

môžu zdať tým podstatným v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve, žiak uvažoval nad svojím 

budúcim povolaním v uvedenom širšom a hlbšom kontexte.  
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Dotazníky s rovnakými otázkami žiak vypĺňal aj na začiatku deviateho ročníka a mohol si konkrétne porovnať 

a sledovať, ako sa vyvíjal alebo menil v priebehu dvoch rokov.  

 

ŠŠP na začiatku deviateho ročníka žiaka v ZŠ absolvoval vzdelávanie - Inovatívne prvky v kariérovej výchove 

a kariérovom poradenstve. Ešte v rámci inovačného vzdelávania vypracovával so žiakom jeho „time 

manažment“ a portfólio kvalít – využívaných, rozvíjaných či nerozvíjaných zručností. Bola to objavná cesta pre 

oboch zúčastnených, počas ktorej zažili nadšenie z objavovania, pomenovania a vyzdvihnutia žiakových kvalít 

a zručností pre život (napr. komunikácia, spolupráca, radosť z objavovania, manuálna zručnosť, improvizácia, 

tolerancia stresu, nepohody...). Formulovali tiež možnosti rozvoja týchto zručností a ich využitia v ďalšom 

vzdelávaní a povolaní. 

 

Žiak si podal prihlášku na dve SŠ technického smeru (bez maturity a s maturitou), na ktoré bol aj prijatý. Vybral 

si strednú odbornú školu s maturitou, kde práve navštevuje prvý ročník. 

Multidisciplinárna spolupráca  

Pri práci so žiakom v rôznych obdobiach vzdelávania na ZŠ participovali odborníci z viacerých 

oblastí. Každý z nich mal svoje nezastupiteľné miesto – hneď na začiatku vzdelávania triedny učiteľ 

v rýchlej identifikácii žiakových problémov a neskôr dlhodobo v individualizovanej práci počas 

vyučovania, psychológ poradenského zariadenia v základnej diagnostike a odporučení ďalších vyšetrení – 

neurológa a špeciálneho pedagóga – logopéda. Neurológ odporučil biofeedback terapiu, špeciálny pedagóg 

– logopéd odporučil a uskutočňoval logopedickú terapiu a robil niekoľko mesiacov supervíziu školskému 

špeciálnemu pedagógovi. ŠŠP zase sieťoval všetkých zúčastnených – odborných zamestnancov, pedagógov aj 

rodičov a poskytoval im poradenstvo a dlhodobú špeciálnopedagogickú intervenciu žiakovi. Výsledkom bola 

komplexná dlhodobá starostlivosť podľa aktuálnych potrieb žiaka. 

Odporúčania, návrhy na zlepšenie a inovácie 

Medzi faktory uľahčujúce riešenie problému nesporne patrila systematická špeciálnopedagogická 

starostlivosť priamo na pôde školy, dlhodobé nasadenie rodičov v záujme napredovania ich 

dieťaťa a taktiež pozitívny vzťah žiaka k vzdelávaniu ako takému. Napriek všetkým nevýhodám 

a prekážkam plynúcim z jeho zdravotného znevýhodnenia žiak nemal žiadne dlhšie trvajúce obdobie 

znechutenia, vzdoru, odmietania prípravy do školy a podobne.  

 

ŠŠP venoval dostatok priestoru na konzultácie a poradenstvo rodičom žiaka. Slúžili na to osobné stretnutia 

v škole, ale aj občasné telefonické rozhovory, ktoré často vychádzali z aktuálnej vzniknutej situácie. Stabilný 

vzťah vzájomnej dôvery a rešpektu medzi rodičmi žiaka a ŠŠP bol veľmi prínosným prvkom počas celého 

obdobia vzdelávania žiaka na ZŠ. 

 

Na prvom stupni ZŠ bola priama či nepriama intervencia ŠŠP (voči žiakovi aj vyučujúcim) veľmi intenzívna. 

Na druhom stupni ZŠ už ŠŠP nemal dostatok časového priestoru na priame intervencie voči žiakovi. 

Intenzívnejšia špeciálnopedagogická podpora by mohla priniesť ešte lepšie ovocie v osvojovaní efektívnych 

stratégií učenia. 
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Na záver nemožno opomenúť ešte jednu vec, ktorá by prispela k zlepšeniu riešenia problému, a to je 

logopedická a špeciálnopedagogická depistáž – vyhľadávanie detí s rizikom dyslexie v období predprimárneho 

vzdelávania a následná práca s nimi v zmysle preventívnych aktivít a stimulačných programov. U rizikových 

detí je tiež prínosné už v predškolskom veku aplikovať metódu pojmového vyučovania Grunnlaget, ktorej 

cieľom je vytvoriť v mysli dieťaťa základy podporujúce mentálne procesy, ako sú pozornosť, kódovanie, pamäť 

a spätné vybavovanie. 

Doplňujúce informácie 

V poslednom ročníku ZŠ bolo veľmi príjemné sledovať, aký človek vyrastá z tohto žiaka – s dobrými ľudskými 

vlastnosťami, smelý, rozhodný a odolný. 

 

Jeho ambíciou v kariérnej oblasti je stať sa profesionálnym vojakom. Vybral si SŠ s maturitou technického 

charakteru. Technické vzdelanie a jeho výborný vzťah k outdoorovým športom tvoria dobrý základ tohto 

profesionálneho smerovania. 
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