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Plán na podporu menej úspešných žiakov 

 
Základná terminológia: 
Menej úspešným žiakom je žiak, ktorý z jedného, alebo viacerých učebných predmetov 
sústavne nedosahuje učebné výsledky predpísané učebnými 
osnovami a cieľovými požiadavkami. 
V prípade žiaka, ktorý nedosahuje učebné výsledky primerané svojim schopnostiam, 
hovoríme o relatívnej školskej neúspešnosti. 
Ak žiak neprospieva na základe zníženej úrovne schopností v kombinácii s vnútornými 
a vonkajšími príčinami, hovoríme o reálnej školskej neúspešnosti. Vnútorné príčiny súvisia 
s osobnosťou žiaka, vonkajšie faktory tvoria: rodinné prostredie a škola. 
Neprospech sa chápe ako porucha v učení žiaka, ktorá mu bráni dosahovať požadované 
výsledky. 
 
Možnosti odstraňovania neprospievania žiakov: 

− Základnou zásadou  je presné a objektívne zistenie príčin neúspechu žiaka, 
pomocou pozorovania, rozhovoru, analýzy výsledkov činností, orientačnej 
psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky. 

−  Pri práci s neprospievajúcim žiakom je dôležitý pedagogický optimizmus a 
akceptácia žiaka. 

− Pedagóg musí používať vhodné metódy a individuálny prístup k žiakovi, napriek 
dodržiavaniu tejto zásady, nie je možné každé zaostávanie odstrániť. 

− Z psychologického hľadiska je dôležité, že nie je potrebné vždy len zamerať sa na 
prospech. Z hľadiska hodnotenia žiaka treba hodnotiť aj iné stránky osobnosti 
žiaka, ktoré sú pozitívne a oceniť aj malý pokrok v učení . 

 
Konkrétne opatrenia 
 
Pre žiakov so slabými rozumovými schopnosťami: 

− znížiť učebné nároky, 
− posilňovať samostatnosť myslenia, 
− pri preverovaní vedomostí – predĺžiť čas odpovede, 
− oceniť aj malé pokroky v učení, 
− slabšie výsledky žiakov v učení nahrádzať ich zapájaním do praktických 

a záujmových činností. 
 

 
Pre žiakov s medzerami vo vedomostiach: 

− zistiť, ktoré učivo žiak zanedbal, alebo zameškal (napr. kvôli chorobe) a pomocou 
didaktických testov , opakovaním učebnej látky chýbajúce učivo doplniť, 

− posúdiť, či žiak látku dobehne sám  alebo potrebuje pomoc, 



− navrhnúť postup ako učebnú látku doplniť, 
− zabezpečiť doučovanie, doučovať iba podstatné veci, 
− doučovanie spolužiakmi treba robiť na základe dobrovoľnosti a pod dohľadom 

učiteľa. 
 

Pre žiakov s nedostatočnou motiváciou: 
− zistiť, ktorých predmetov sa negatívny vzťah týka, 
− pokúsiť sa zistiť príčiny demotivácie – či sú v žiakovi, v rodine, v učiteľoch, 

v náročnosti učiva, 
− vytvoriť žiakovi príjemnú klímu, venovať mu pozornosť, poskytnúť v prípade potreby 

pomoc a vytvárať príležitosti aby žiak mohol zažívať pocit úspechu, 
− motiváciu navodzovať aj znižovaním nárokov na memorovanie učiva – poskytnúť 

žiakom možnosť povedať svoj názor, prejaviť tvorivosť, 
− ukázať prepojenie učiva na prax. 

 
Pre žiakov s nedostatkami v učebných návykoch: 

− rozvíjať u žiakov vôľu a návyky potrebné pre správne učenie, 
− pravidelne kontrolovať domáce úlohy, viesť žiaka k dodržiavaniu noriem a pravidiel, 
− učiť žiaka organizovať si čas - vytvoriť si denný a týždenný režim, čas rozvrhnúť na 

povinnosti, záujem a odpočinok, 
− osvojiť si technológiu učenia – naučiť sa štruktúrovať učivo, učiť sa podstatné veci, 
− rozvíjať samoreguláciu, rozhodnosť, vytrvalosť – učiť ich, aby si sami zadávali úlohy 

a následne ich plnenie kontrolovali, 
− plnenie úloh je potrebné kontrolovať taktne, ale dôsledne, čím postupne rozvíjame 

u žiaka sebakontrolu. 
 
Zodpovední:  
 pedagógovia, ktorých činnosť je zameraná na výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov; 
 vychovávateľky v ŠKD; 
 asistent učiteľa; 
 pedagógovia vedúci záujmovú činnosť v mimovyučovacom čase; 
 školský špeciálny pedagóg, ktorého činnosť je zameraná na diagnostickú 

a intervenčnú činnosť žiakov, špeciálnopedagogické poradenstvo - metodické 
usmerňovanie pedagogických zamestnancov, výcvik/inštruktáž rodiča. 

 riaditeľka ZŠ 
 
Všeobecné opatrenia: 
 

− Spolupráca so zákonným zástupcom menej úspešných žiakov, v dostatočnom 
časovom predstihu a v celom rozsahu poskytnúť informácie o výchovno-vzdelávacích 
problémoch žiakov tak, aby rodičia včas stačili účinne zasiahnuť. 

Zodpovední: Pedagógovia, triedny učitelia, asistent učiteľa, školský špeciálny pedagóg, 
riaditeľka ZŠ. 

 



− Participácia metodických orgánov na hlbšej analýze výchovno-vzdelávacích 
výsledkov žiakov a následné stanovenie konkrétnych efektívnych postupov na 
znižovanie školského neúspechu jednotlivých žiakov. 

Zodpovední: Metodické orgány, pedagogickí a odborní zamestnanci školy. 
 
− Využívanie inovatívnych metód, foriem práce a využívanie moderných učebných 

pomôcok.  
Zodpovední: Pedagogickí a odborní zamestnanci školy. 
 
− Systematické rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov v rámci triednických hodín, 

podľa možností aj na ostatných vyučovacích hodinách, mimovyučovacích 
a mimoškolských aktivitách. 

Zodpovední: Pedagogickí a odborní zamestnanci školy 
 

− Doučovanie v popoludňajších hodinách, stretnutia a komunikácia so zákonnými 
zástupcami žiakov, ale aj motivácia žiakov k práci v záujmových útvaroch a ich 
zapájanie do kultúrnych podujatí, čím im umožnili zažiť pocit úspechu. 

Zodpovední: Pedagogickí a odborní zamestnanci školy. 
 

− Aplikovanie celodenného systému starostlivosti o žiakov 1. a 2. ročníka a 
celodennej výchovnej starostlivosti, ktoré má pozitívny dopad na zabezpečenie 
zmysluplného trávenia voľného času, pomoc slaboprospievajúcim žiakom pri domácej 
príprave na vyučovanie. 

Zodpovední: Vychovávateľky v ŠKD. 
 

− Na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov aplikácia tréningového programu na podporu 
motorických zručností a pozornosti žiakov prvého stupňa vo výchovno-vzdelávacom 
procese (Školský program INPP – viď. Príloha č. 1 dokumentu „Plán na podporu 
menej úspešných žiakov.“) 

− V rámci špeciálno-pedagogických intervencií sa zameriavať na korekciu deficitov 
čiastkových funkcií ako možnej príčiny porúch učenia a správania. (Metodika Dr. 
Sindelar – viď. Príloha č. 2 dokumentu „Plán na podporu menej úspešných žiakov.“) 

Zodpovední: školský špeciálny pedagóg 
 

− Vytváranie funkčného odborného tímu, zloženého z pedagogických a odborných 
zamestnancov, asistenta učiteľov/vychovávateľov...). na zvyšovanie úspešnosti učenia 
sa žiakov. 

Zodpovední: riaditeľka ZŠ, školský špeciálny pedagóg, pedagógovia, asistent učiteľa. 
 

− V prípade potreby spolupracovať s odbornými zamestnancami poradenských 
zariadení a inými inštitúciami.  

Zodpovední: školský špeciálny pedagóg, pedagógovia, asistent učiteľa, riaditeľka ZŠ 
 
− Pri výchove a vzdelávaní integrovaných žiakov rešpektovať odporúčania 

poradenských zariadení. 



Zodpovední:  
 pedagógovia, ktorých činnosť je zameraná na výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov; 
 vychovávateľky v ŠKD; 
 asistent učiteľa; 
 pedagógovia vedúci záujmovú činnosť v mimovyučovacom čase; 
 školský špeciálny pedagóg, ktorého činnosť je zameraná na diagnostickú 

a intervenčnú činnosť žiakov, špeciálnopedagogické poradenstvo - metodické 
usmerňovanie pedagogických zamestnancov, výcvik/inštruktáž rodiča. 

 riaditeľka ZŠ 
 

Predchádzanie neprospievaniu žiakov a jeho odstraňovanie je úlohou celého pedagogického 
tímu, predpokladá dobrú spoluprácu a jednotnosť výchovno-vzdelávacích postupov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1  
Školský program INPP 

 
V zahraničí už dlhé roky využívajú špeciálny pohybový školský program INPP ako bežnú 
súčasť  základných škôl, či už za účelom prevencie v snahe predchádzať poruchám učenia, 
koncentrácie a nevhodného správania, alebo za účelom priamej intervencie.  
Program je zostavený tak, aby ho bolo možné aplikovať na väčšie skupiny detí.  
INPP terapia neuromotorickej nezrelosti pomáha deťom, ktorých ťažkosti majú neurologický 
základ:  

• sú spôsobené pretrvávaním nezrelých novorodeneckých  
• a nerozvinutím zrelých posturálnych reflexov, ktoré negatívne ovplyvňujú činnosť 

CNS. 
INPP napomáha aj prostredníctvom stimulácie vestibulárneho systému rozvíjať: 
motoriku, koordináciu a rovnováhu detí, v dôsledku čoho sa zvyšuje: 

• koncentrácia,  
• zmierňuje sa vnútorný nepokoj detí,  
• zmierňujú sa ťažkosti pri písaní, čítaní, či opisovaní textu,  
• zlepšuje sa priestorová orientácia i organizačné schopnosti.  

Všetky aktivity spojené s učením sú spojené s motorikou a zmyslovým vnímaním: 
Písanie si vyžaduje dobrú koordináciu oka a ruky.  
Čítanie vyžaduje plynulé pohyby očí. 
Matematika spolu s ďalšími predmetmi vyžaduje dobrú orientáciu v priestore a senzorickú 
integráciu na veľmi dobrej úrovni.  

Pri pravidelnom používaní programu, z celkového hľadiska deti začnú viac prejavovať svoj 
potenciál. Školský program INPP: 

• je neinvazívny,  
• je dlhodobý, 
• jednotlivé cvičenia sú časovo, priestorovo a fyzicky nenáročné. 

 
Je potrebné zdôrazniť, že: kľúčová zložka tohto vývinového programu spočíva - 
v pravidelnosti cvičení minimálne počas 9 -12 mesiacov. 
Najlepšie výsledky sa dosahujú, keď sa na cvičenie vyčlení 10 až 15 minút denne počas 
celého školského roka.  
Dobré výsledky sa nedosiahnu, ak sa cvičí sporadicky, teda necvičí sa každý deň. 
 
Do programu sa odporúča zapojiť aj začlenených žiakov s rôznym druhom porúch a 
postihnutia,  kontraindikáciu tvorí: telesné postihnutie, alebo taký zdravotný stav žiaka, pri 
ktorom nie je možné vykonávať jednoduché telesné pohyby. 
 
Odborná literatúra:  
GODDARD BLYTHE, Sally. 2012: Dieťa v rovnováhe – pohyb a učenie v ranom detstve. 
Partizánske: Inštitút psychoterapie a sociopatie. Tlač Expresprint, s. r. o. 2012 
GODDARD BLYTHE, Sally. 2016: Felmérő tesztek és készségfejlesztő gyakorlatok az idegrendszer 
felettségi szintjének megállapítására és fejlesztésére. INPP Budapest 2016 
 



Príloha č. 2 
 

Metóda Sindelarovej - rozvíjanie čiastkových funkcií  
 
Metóda je určená na zachytenie a nápravu čiastkových vývinových deficitov 

v spracovávaní informácií.   
Od 1. ročníka základnej školy sa používa Školská metodika, pričom horná veková 

hranica použitia tejto metódy nie je ohraničená. 
 

Podľa Brigitte Sindelar je komplexný výkon v písaní a čítaní výsledkom prepojenia 
čiastkových procesov spracovávania informácií.  
 
Brigitte Sindelar sa v metodikách pre školský vek zameriava na sledovanie: 

• schopnosti dieťaťa zamerať sa na dôležité informácie, 
(schopnosť diferenciácie figúry a pozadia, zameranie pozornosti) 

• schopnosť rozlišovať veci podobné od vecí totožných, analyzovať celok na časti, 
(schopnosti vizuálnej a auditívnej diferenciácie a členenia ako funkcie vnímania) 

• schopnpsť spojiť videný obraz s počutým slovom (potrebné k naučeniu sa písmen), 
(funkcia intermodálneho kódovania) 

• schopnosť uchovať si videnú a počutú informáciu v krátkodobej i dlhodobej pamäti, 
(schopnosť optickej, akustickej a intermodálnej krátkodobej a dlhodobej pamäti) 

• schopnosť správne vnímať a pochopiť javy a skutočnosti tak, ako nasledujú po sebe 
a tak plánovať a koordinovať svoje správanie, 

(funkcia seriality) 
• schopnosť orientovať sa na vlastnom tele a v priestore, vnímať priestorové vzťahy 

medzi predmetmi a javmi; 
(schopnosť vnímania telesnej schémy, priestorová orientácia) 
 
Na základe vykonania jednotlivých úloh v diagnostike (Deficity čiastkových funkcií, 
Sindelarová,B.: Psychodiagnostika, 2008), získame individuálny profil dieťaťa, ktorý 
upozorňuje na silné a slabé stránky základných kognitívnych funkcií. Samotná diagnostická 
metóda na zisťovanie deficitov v čiastkových funkciách nie je testovou metódou vo vlastnom 
slova zmysle, ale nástrojom k dôkladnému cielenému pozorovaniu dieťaťa.  
Cieľom testovej metódy je stanovenie individuálneho, špecifického plánu nápravy 
dieťaťa s deficitom čiastkových funkcií. 
Náprava sa realizuje v rámci predmetu RŠF (Rozvíjanie špecifických funkcií), alebo počas 
individuálnych intervencií. 
 
Vypracovala: Mgr. Oľga Zácsová, špec. pedagóg/šk. psychológ 
 
Odborná literatúra:  
PhDr. Alexandra Kastelová, PhD.: Diagnostika v špeciálnom poradenstve 


