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Projekt  

„Cielené zaradenie detí a mládeže so špecifickými   vzdelávacími potrebami do prirodzenej 

vrstovníckej skupiny“   
je schválený pre spolufinancovanie z Operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR – ČR  

a je vedený pod registračným číslom 22420320030. 

 

Príklad dobrej praxe 

 

Názov príkladu dobrej praxe: Inklúzia detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami … 
Názov organizácie,  
v ktorej sa vykonávala pilotáž: 

Spojená škola internátna Považská Bystrica 

Adresa organizácie,  
v ktorej sa vykonávala pilotáž: 

SNP 1653/152,017 07 Považská Bystrica 

     Kraj, štát Trenčiansky kraj 
Kľúčové slová: 

intaktné deti, deti s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, tolerancia, negatívne správanie, 

pozitívna klíma 

Ciele PDP: 

Prevencia sociálno-patologických javov a negatívnych foriem správania v našej škole, ale 

i mimo nej formou budovania dobrých vzťahov so svojimi intaktnými rovesníkmi, tolerancie 

a podpory komunikácie.   

Východiská PDP: 
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Deti s mentálnym postihnutím v  rámci sebahodnotenia sa neustále stretávaj ú 

s negatívnymi vplyvmi, či už je to negatívne hodnotenie  výkonov dieťaťa 

rodinnými  príslušníkmi , ale aj intaktnej, vekovo rovnakej skupiny detí , kde 

sa stretávame s  ignoráciou a podceňovaním dieťaťa  z dôvodu jeho odlišnosti .  

V škole pôsobia  nové faktory –  úspech a  neúspech, hodnotenie jeho výkonov 

zo strany rovesníkov. Na formulovaní sebaponímania sa podieľa aj to, ako je 

jednotlivec hodnotený inými ľuďmi, ako on sám vníma toto hodnotenie 

a akceptáciu seba inými. Problém pozitívneho sebahodnotenia sa zn ásobuje 

v období puberty, kedy si deti uvedomujú svoju odlišnosť .  Kritické 

hodnotenie zo strany intaktných rovesníkov ich citovo zraňuje, čo sa 

v mnohých prípadoch prejavuje poruchami správania, šikanou . Keďže 

nežiadúce javy sa objavil i i  v Spojenej škole internátnej v  Považskej 

Bystrici , je potrebné ich riešiť. Počas vyučovania nevzniká dostatočný 

priestor na elimináciu uvedených negatív. V ýchodisko vidím realizáciou 

projektu orientovaného mimo vyučovania ,  v ktorom sa zameriame na 

vzájomné poznávanie sa ,  spoluprácu a  komunikáciu, a  tým zlepšenie 

vzájomných vzťahov  pomocou špecificky usmerňovaných  praktických  

činnosti , zážitkovou formou  v škole, aj  mimo nej .  Chceme tak dosiahnuť 

zlepšenie školskej klímy  a  inklúzie detí do prirodzenej vrstovníckej skupiny. Cieľovú 

skupinu tvoria deti  s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 7. ročníka vo veku 12-14 

rokov a intaktné deti vyhľadávajúce  voľnočasové aktivity. Zloženie detí sa podľa záujmov 

počas aktivít menilo, všetky aktivity však absolvovalo 1 dievčatko s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia. 

 

1) Stručná anotácia PDP: 

Projekt Cielené zaradenie detí a mládeže so špecifickými   vzdelávacími potrebami do 

prirodzenej vrstovníckej skupiny  poskytol  intaktným deťom aj  deťom so  špecifickými 

vzdelávacími potrebami spoločné  zážitky prostredníctvom rôznych tvorivých  aktivít v základnej 

umeleckej škole, ale aj na výletoch, či v Spojenej škole internátnej Považská Bystrica. 
 

2) Ciele súvisiace s kľúčovými kompetenciami prierezových tém (PT): 

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 
Žiak 

-  je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

-  uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými 

prichádza do kontaktu,  

-  rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne, 

-  na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie, 
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-  správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, 

-  preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny, 

-  nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi harmonické vzťahy,  

   

kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

-  prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,   

 

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 
-  rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni a skúsenostiam 

navrhuje riešenia na ich prekonanie, 

 

osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým 

medziľudským vzťahom, 

-  je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí, 

-  dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,  

-  je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, 

 

kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 

kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa 

-  získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach. 

 

3) Popis realizácie príkladu dobrej praxe: 

 

Realizácia projektu prebehla v mesiacoch apríl, máj, jún 2015 vo voľnom čase. Stretnutia prebiehali väčšinou 

jedenkrát v týždni, 2 až 7 hodín, podľa časovej náročnosti aktivít.  

Prvá aktivita „Nájdi si kamaráta“ prebehla v základnej umeleckej škole, kde deti s mentálnym postihnutím 

absolvovali výstavu výtvarných prác detí rovnakého vekového zloženia. Vnímali sme ju ako prípravnú fázu  

začlenenia do kolektívu intaktných detí. Mali možnosť nahliadnuť do tried pracujúcich detí, komunikovať s 

nimi. Spoločnou besedou sme sa venovali témam úzko prepojených s inklúziou  – problematike  odlišností 

a spoločných znakov intaktných detí a detí s mentálnym postihnutím, spolužitia,  vzťahov medzi deťmi. Deti na 

základe modelových situácií nachádzali riešenie konfliktného  správania. 

Druhou aktivitou  „Nájdi si kamaráta“ sa deti s mentálnym postihnutím začlenili do prirodzenej vrstovníckej 

skupiny a pomocou aktivít tvorivej dielničky  v priestoroch ZUŠ kooperovali na spoločných prácach na tému 

„pozri sa okolo seba“.  Každý zažil úspech, diela sa vydarili. Najdôležitejší bol však samotný proces, kedy 

skúsenejší žiaci pomáhali menej zručným. V rámci relaxácie prebehol nácvik autogénneho tréningu.   

Treťou spoločnou aktivitou „Pozri sa okolo seba“ bol výlet do okolitej prírody, pričom deti počas cesty riešili 

rôzne úlohy na rozvoj vzájomného poznávania sa, tolerancie, odstraňovania negatívneho správania sa, 

využívajúc metódu rolových hier.  
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Štvrtá aktivita „Pozri sa okolo seba“ je zameraná na využívanie  technických prostriedkov komunikácie. Žiaci 

vyhodnocovali  výlet, spracovali zážitky a fotografie príspevkom do školského časopisu prostredníctvom 

tabletu, s prepojením na notebook. Aj počas tohto stretnutia nechýbala relaxačná zložka – prvky muzikoterapie, 

prostredníctvom ktorých sa žiaci učia zvládať negatívne emócie, podporovať schopnosť empatie s ostatnými 

deťmi, zlepšiť interakčné zručnosti. 

Piatou zážitkovou aktivitou je cesta „po stopách kapitána Jožka Váhavého z Váhu Nosice“, kedy sme sa 

zamerali na rozvoj spoločensky akceptovateľného správania a schopností asertívne riešiť problémy (bez 

agresie), schopností prejavovať a prežívať vlastné emócie a adekvátne ich spracovávať, rozvoj vzájomnej 

komunikácie. Počas výletu v Nosickej priehrade sme spoločne riešili modelové situácie, pričom sme sa snažili 

dodržiavať pravidlá skupiny. 

Šiesta aktivita zameraná  na upevnenie  pozitívnej klímy v skupine „po stopách kapitána Jožka Váhavého 

z Váhu“ sa konala v Piešťanoch. Zážitkovou, hrovou formou riešili jednotlivé problémové úlohy, ktoré sa 

vyskytli počas celodenného výletu.  

Siedmou aktivitou nazvanou „Postav Považskobystrický hrad“  sme spoločne s intaktnými deťmi vytvorili 

neformálnu skupinu a štrukturovanou hrou sme posilovali komunikačné zručnosti, vzájomnú empatiu, lepšiu 

kooperáciu skupiny. Záver patril muzikoterapii prostredníctvom Orffovho inštrumentária. Všetky aktivity 

vykonávala triedna učiteľka s dobrovoľníkmi,  vychádzajúc z poznania základnej skupiny. 

 
4) Evaluácia - záverečné zhodnotenie realizácie (klady, zápory a ďalšie doporučenia): 

 

Zážitkové učenie sa je jednou z najúčinnejších foriem učenia sa. Hry a zážitkové aktivity, atraktívne prostredie 

prírody deti uvoľnilo, spolužiaci sa lepšie spoznali v prostredí mimo školy, čo veľmi oceňujem. Nastala u nich 

väčšia spolupatričnosť, ohľaduplnosť,  sebahodnotenie s ohľadom na intaktnú vrstovnícku skupinu sa zvýšilo. 

Podceňovanie sa, ktoré sa v hojnej miere vyskytovalo pred začatím projektových aktivít, takmer vymizlo. 

Cieľom aktivít  bola prevencia sociálno-patologických javov a nežiadúcich foriem správania v našej škole, ale 

i mimo nej formou budovania dobrých vzťahov so svojimi intaktnými rovesníkmi, tolerancie a podpory 

komunikácie.  Zlepšenie klímy triedy dokazuje, že cieľ sa podarilo naplniť. 

Do budúcna by som ocenila väčšiu finančnú podporu mimoškolských aktivít s ohľadom na finančné zaťaženie 

rodičov pochádzajúcich zo  sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

 

5) Zoznam príloh: 

(metodické materiály, publikácie, metodické listy, skriptá, ...) 

Fotodokumentácia 
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   Projekt „ Cielené zaradenie detí a mládeže so špecifickými vzdelávacími potrebami do 
prirodzenej  vrstovníckej skupiny - 3 R I “, ktorý je realizovaný v období 2014 - 2015, je 
financovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a spolufinancovaný 
štátnymi rozpočtami Slovenskej republiky a Českej republiky.  
   Projekt je podporený z Operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská 
republika – Česká republika 2007 - 2013. 
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