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 Plán práce školského špeciálneho pedagóga na školský rok 2019/2020 

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického 
individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s 
mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s 
narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 
poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami 
a s poruchou správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným 
zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje 
podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení. (317/2009 Z. z. ZÁKON z 24. júna 
2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov § 22) 

Vo vzťahu k žiakom  
1. Pravidelné pozorovania žiakov v 1.ročníku – začlenenie do kolektívu, grafomotorika, adaptácia na 

požiadavky školy, pozornosť, kognitívne schopnosti, komunikačné zručnosti. Konzultovať 
pozorovania s triednou učiteľkou a s rodičmi, v prípade potreby odporúčať k odborníkovi. 
Termín: priebežne  

2. Pre žiakov 4. roč. zabezpečiť senzomotorický tréning INPP na rozvíjanie neuromotorickej zrelosti. 
Cvičenie realizovať každý deň. 
Termín: priebežne 

3. Realizovať individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s 
ťažkosťami v učení a v správaní. 
Termín: priebežne 

4. Pravidelne realizuje špeciálno-pedagogické intervencie so žiakmi s ťažkosťami v učení, zvlášť so 
žiakmi s vývinovými poruchami učenia. 
Termín: priebežne 

5. Kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliadať na používanie 
kompenzačných pomôcok odporúčaných zariadeniami CPPPaP. 
Termín: priebežne 

6. Pre žiakov talentovaných, nadaných zabezpečiť dohľad nad realizáciou činností a aktivít, ktoré 
rozvíjajú ich nadanie a talent. 
Termín: priebežne v spolupráci s pedagógmi 

7. Poskytovať poradenstvo a terapie pre žiakov podľa potreby – integrovaní žiaci, žiaci s poruchami 
správania, žiaci s emočnými poruchami. 
Termín: priebežne 

8. Podľa potreby poskytovať triednym kolektívom sociálno-psychologické stretnutia a jednotlivcom 
a konzultácie. 
Termín: priebežne 

9. Zúčastniť sa zápisu do 1.ročníka – zamerať pozornosť na deti nezrelé, s problémami 
v grafomotorike, v zameraní pozornosti, v ťažkostiach s adaptáciou na nové prostredie. 
Konzultovať pozorovania s rodičmi, v prípade potreby odporúčať k odborníkovi. 
Termín: 2020 apríl  

Vo vzťahu k učiteľom  
10. Spolupráca s vyučujúcimi pri vypracovávaní IVVP pre žiakov individuálne začlenených. 

Termín: september - október 2019 
11. Podľa potreby poskytovať učiteľom konzultácie a pomoc pri riešení školských problémov so 

žiakmi. 
Termín: priebežne 

 



 
Vo vzťahu k rodičom  

12. Poskytovať rodičom individuálne poradenstvo v oblastiach výchovy, rodinných problémov, 
emočných problémov, odporučiť odborné pracoviská. 
Termín: priebežne 

13. Zúčastniť sa podľa potreby rodičovských združení. 
Termín: priebežne 
 
Vo vzťahu k iným zariadeniam 

14. Spolupracovať so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie – integrovaní žiaci, poskytnúť 
pomoc rodičom pri vybavení termínov pre svoje dieťa (v CPPPaP, CŠPP a pod.) 
Termín: priebežne 

15. Spolupracovať s materskými školami, poskytnúť informácie pedagógom a rodičom v materských 
školách o školskej zrelosti a iných výchovných problémoch. 
Termín: január 2018 

16. Poskytnúť materským školám a rodičom detí realizáciu depistáže u detí predškolského veku 
v priestoroch materskej školy. 
Termín: február 2018 
 

Vo vzťahu k vzdelávaniu sa v profesii  
17. Aktívne sa zúčastniť v procese celoživotného vzdelávania. 

Termín: priebežne 
 
V Gbelciach, 23. 8. 2019        
 
Mgr. Oľga Zácsová, špeciálny pedagóg 
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