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Dobrý deň, 

 

v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom roku 

2019/2020 dávame do pozornosti rôzne odkazy na zaujímavé materiály pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodičov. 

 

 

Túto náročnú záťažovú situáciu domácej izolácie spoločne s VAMI zvládneme. 

 

 

Kedykoľvek nás kontaktujte emailom: kopzssmeralova@gmail.com  

Poradíme, pomôžeme, usmerníme... 

 

 

Mgr. Ľuboš Lukáč, školský špeciálny pedagóg 

 

 

 

 

mailto:kopzssmeralova@gmail.com
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Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(dieťa so ŠVVP) 

 

Dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je dieťa/žiak, u ktorého boli tieto špeciálne potreby  

diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Takémuto dieťaťu/žiakovi, je potrebné na  

podporu efektívneho vzdelávania a výchovy nutné zabezpečiť ďalšie zdroje, ktoré umožnia vytvoriť nové prostredie 

zodpovedajúce jeho potrebám pri výchove a vzdelávaní. 

 

Dieťaťom/žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je dieťa/žiak 

 so zdravotným znevýhodnením 

                            o dieťa/žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným, s narušenými  

komunikačnými schopnosťami, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami alebo viacnásobným 

postihnutím). 

                             o dieťa/žiak chorý alebo zdravotne oslabený, dieťa/žiak s vývinovými poruchami (a vývinovou poruchou  

učenia, poruchou aktivity a pozornosti), tiež dieťa/žiak s poruchou správania, okrem detí, ktoré sú na základe 

rozhodnutia súdu umiestnené do špeciálneho výchovného zariadenia. 

 s nadaním 

                              o je dieťa/žiak, ktorý má v intelektovej oblasti nadpriemerné schopnosti, alebo ktorý v oblasti umenia  

alebo športu dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výsledky a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa tieto 

schopnosti u neho cielene rozvíjajú, 

 so sociálne znevýhodneného prostredia 

                              o je dieťa/žiak žijúci v prostredí, ktoré je z hľadiska sociálneho, ekonomického, kultúrneho a rodinného  

nedostatočne podnecuje rozvoj jeho emocionálnych, vôľových a mentálnych vlastností, a toto prostredie mu  

neposkytuje dostatok primeraných podnetov stimulujúcich rozvoj jeho osobnosti a nepodporuje jeho socializáciu. 

 

V prípade, že škola žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôže alebo nedokáže zabezpečiť úpravu  

podmienok pri výchove a vzdelávaní, je takýto žiak zo strany školy poškodzovaný. Preto je pri práci so žiakmi so  

špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami nutná zvýšená spolupráca školy, žiaka, jeho rodičov a poradenského  

zariadenia. 
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Špecifické poruchy učenia 

Pracovné listy 

Dyslexia 

Informačný systém KomposyT (komplexný poradenský systém), Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

(Ako pracovať s deťmi s dyslexiou, Čítanie a príčiny porúch čítania, Rozvoj jazykových schopností, Rozvoj fonologického 

uvedomovania, Problémové písmená v slabikách a slovách, Nácvik čítania slov a viet, Technika čítania, Hore Váhom, 

Príbeh o uhádnutej hádanke, Príbeh o Achillovi, Ako sa Hurban zachránil, Práca s literárnym textom, Rozvoj čítania 

s porozumením, Nácvik fonematického uvedomovania, Základná slovná zásoba – téma: Škola, Základná slovná zásoba – 

téma: Farby, Základná slovná zásoba — téma: Čísla, množné číslo podstatných mien, Základná slovná zásoba — téma: Môj 

dom, Základná slovná zásoba — téma: Geometrické tvary, Základná slovná zásoba — téma: Ľudské telo, Základná slovná 

zásoba — téma: Oblečenie, Oznamovacie a opytovacie vety — téma: Škola, Oznamovacie a opytovacie vety — téma: 

Farby, Oznamovacie a opytovacie vety — téma: Rodina, Oznamovacie a opytovacie vety — téma: Štyri ročné obdobia, 

Oznamovacie a opytovacie vety — téma: Advent, Čítanie a písanie základných výrazov — téma: Škola, Čítanie a písanie 

základných výrazov — téma: Farby, Čítanie a písanie základných výrazov — téma: Čísla, množné číslo podstatných mien, 

Čítanie a písanie základných výrazov — téma: Rodina, Čítanie a písanie základných výrazov — téma: V triede, Čítanie a 

písanie základných výrazov — téma: Štyri ročné obdobia, Čítanie a písanie základných výrazov — téma: Dni a mesiace, 

Čítanie a písanie základných výrazov — téma: Veľká noc, Čítanie a písanie základných výrazov — téma: Hračky) 

 

Dysgrafia 

Informačný systém KomposyT (komplexný poradenský systém), Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

(Čo je potrebné vedieť o dysgrafii, Prejavy dysgrafie v škole, Ako zistím, že mám v triede dieťa s dysgrafiou?, Ako pracovať 

s deťmi s dysgrafiou, Uplatnenie odporúčaní v školskej praxi, Figúra a pozadie, Orientácia na ploche a v priestore, Sluchová 

analýza a syntéza slova, Poradie slabík v slove, Utvrdzovanie tvarov písmen a spojení medzi nimi, Postup pri nácviku hlások 

„m“ a „n“, Postup pri nácviku hlások „b“ a „d“, Postup pri nácviku hlások „h“ a „ch“, Postup pri nácviku dvojhlások, Postup 

pri nácviku hlások „l“ a „k“, Postup pri nácviku hlások „k“ a „v“, Nácvik písania spoluhláskových skupín v slovách) 

 

Dysortografia 

Informačný systém KomposyT (komplexný poradenský systém), Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

(Moderné trendy v ponímaní dysortografie, Prejavy dysortografie v škole, Ako zistím, že mám v triede dieťa 

s dysortografiou?, Ako pracovať s deťmi s dysortografiou, Vývin ortografických schopností detí, Fonematická diferenciácia 

slov, Diferenciácia samohlások, Slabičná štruktúra slov, Rozlišovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások, Spoluhlásky podľa 

znelosti, spodobovanie, Vybrané slová, Diferenciácia sykaviek, Vybrané slová – opakovanie, Gramatický slovníček, 

Dodržiavanie hraníc slov, Podstatné mená, Prídavné mená, Zámená, Číslovky, Slovesá, Príslovky a predložky) 

 

 

 

 

https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/dyslexia-954.pdf
https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/dyslexia-954.pdf
https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/dysgrafia-952.pdf
https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/dysgrafia-952.pdf
https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/dysortografia-955.pdf
https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/dysortografia-955.pdf
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Narušená komunikačná schopnosť 

Pracovné listy, prezentácie, rady 

 

Ako deti naučiť správne vysloviť, K, G, L, R, S 

Lucia Palugayová, Zdroj: najmama.aktuality.sk 

 

Rady logopedičky, čo si všímať na reči dieťaťa: Aby deti rozprávali správne 

Lucia Palugayová, Zdroj: najmama.aktuality.sk 

 

Logopedické cvičenia – prezentácie určené na fixáciu vyvodenej hlásky 

Precvičuj s nami hlásky: p, b, v, f, č, š, ž, c, s, z, dž, l, k, g, ď, r Automatizácia c-s-z, 

Automatizácia č-š-ž 

Zdroj: Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, 

Brezolupy     

 

Logopedické listy- určené na precvičovanie výslovnosti hlások, rozvíjanie slovnej zásoby 

a budovanie správnych gramatických štruktúr. 

Pracovné listy: P, B, M, T, D, N, V, F, H, X, K, G, C, S, Z, J, L, R, CH, Č, Š, Ž 

Zdroj: Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, 

Brezolupy  

 

Fonetická diferenciácia – rozvoj sluchového vnímania jednotlivých hlások. 

Dobré uško – samohlásky, sykavky, rôzne hlásky 

Fonematická diferenciácia hlásky b, č, š, ž, Diferenciácia p-b I., II., t-d I., II., h-ch I. 

Zdroj: Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, 

Brezolupy 

 

Speekle - logopedický softvér, ktorý hravou formou učí deti správnu výslovnosť. 30 dní zdarma 

Zdroj: speekle.sk 

https://najmama.aktuality.sk/clanok/266191/video-domace-cvicenia-ako-deti-naucit-spravne-rozpravat/?fbclid=IwAR1nyGkPIoXUgJNJoYy4vxABTFHD_ERPSums3Yjqd137xE3FyPOA9nTxYMg
https://najmama.aktuality.sk/clanok/266191/video-domace-cvicenia-ako-deti-naucit-spravne-rozpravat/?fbclid=IwAR1nyGkPIoXUgJNJoYy4vxABTFHD_ERPSums3Yjqd137xE3FyPOA9nTxYMg
https://najmama.aktuality.sk/clanok/266006/aby-rozpravalo-spravne-rady-logopedicky-co-si-vsimat-v-reci-dietata/
https://najmama.aktuality.sk/clanok/266006/aby-rozpravalo-spravne-rady-logopedicky-co-si-vsimat-v-reci-dietata/
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/cvicenia/logopedicke-cvicenia/
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/cvicenia/logopedicke-cvicenia/
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/cvicenia/logopedicke-cvicenia/
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/cvicenia/logopedicke-cvicenia/
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/cvicenia/logopedicke-cvicenia/
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/cvicenia/logopedicke-listy/
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/cvicenia/logopedicke-listy/
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/cvicenia/logopedicke-listy/
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/cvicenia/logopedicke-listy/
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/cvicenia/logopedicke-listy/
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/cvicenia/fonematicky-sluch/
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/cvicenia/fonematicky-sluch/
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/cvicenia/fonematicky-sluch/
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/cvicenia/fonematicky-sluch/
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/cvicenia/fonematicky-sluch/
https://www.speekle.sk/
https://www.speekle.sk/
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Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním 

Pre rodičov 

Nadané deti a deti (žiaci) s nadaním 

Zdroj: Informačný systém KomposyT (komplexný poradenský systém), Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie, Vladimír Dočkal  

 

Identifikácia nadaných detí 

Zdroj: youtube.com, Šárka Potešová 

 

Ako učiť nadaných 

Zdroj: youtube.com, Šárka Potešová 

 

Sociálne a emocionálne potreby nadaných detí 

Zdroj: youtube.com, Šárka Potešová 

 

Podvýkon nadaných detí 

Zdroj: youtube.com, Šárka Potešová 

 

Dvojitá výnimočnosť 

Zdroj: youtube.com, Šárka Potešová 

 

Pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 

 

Testy finálových kôl Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov 1.-4. ročníka, 5.-9. ročníka 

Zdroj: nadanedieta.sk 

 

Logické hry pre deti 

Zdroj: Mensa.cz 

https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/nadane-deti-a-deti-ziaci-s-nadanim-dockal-769.pdf
https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/nadane-deti-a-deti-ziaci-s-nadanim-dockal-769.pdf
https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/nadane-deti-a-deti-ziaci-s-nadanim-dockal-769.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sFKOVBRSezw
https://www.youtube.com/watch?v=sFKOVBRSezw
https://www.youtube.com/watch?v=-dU-MgwaZ-4&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=-dU-MgwaZ-4&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=mhKAyluDurI&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=mhKAyluDurI&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=nQLzB0gqX-I
https://www.youtube.com/watch?v=nQLzB0gqX-I
https://www.youtube.com/watch?v=hjsgUKoNa9c&t=98s
https://www.youtube.com/watch?v=hjsgUKoNa9c&t=98s
http://nadanedieta.sk/iniciativa-rozumieme-nadanym-zverejnila-exkluzivne-testy-.html
http://nadanedieta.sk/iniciativa-rozumieme-nadanym-zverejnila-exkluzivne-testy-.html
https://deti.mensa.cz/index.php?pg=tipy--hry--online&prid=134
https://deti.mensa.cz/index.php?pg=tipy--hry--online&prid=134

