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Manažérske zhrnutie: 

 

Anotácia  Klubu písomných komunikačných zručností 

 

Miesto konania klubu: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov,  

študijný odbor: 6323 00 K hotelová akadémia, 

stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A. 

 

Vedúci klubu: Mgr. Ľudmila Harčariková. 

 

Klub písomných komunikačných zručností bude zameraný na aplikáciu nadobudnutých 

čitateľských - komunikačných a IKT zručností na hodinách Administratívy a korešpondencie 

(ADK) ale ja na premetoch Informatika a Ruský jazyk. Hlavným cieľom bude pripraviť žiakov 

pre trh práce.  

 

  

Kľúčové slová 

Administratíva a korešpondencia. IKT. Ruský jazyk. Individuálne tematické plány. Metodika.  

EduPage. Integrovaní žiaci. Tematické výchovno-vzdelávacie plány. 

Téma stretnutia:  

 

Definovanie problémov pri výuke integrovaných žiakov a metodika tvorby TVVP pre 

integrovaných žiakov. 

 

Hlavné body: 

 

V súčasnej dobe môžeme pozitívne hodnotiť proces včleňovania žiakov so špeciálnymi 

potrebami do procesu výučby medzi žiakov bez špeciálnych potrieb. Ku ich začleňovaniu do 

bežného života prispieva aj proces integrácie týchto žiakov v školách. Žiaci so špeciálnymi 

potrebami vyžadujú individuálny prístup pedagóga a preto je nevyhnutné vytvárať individuálne 

výchovno-vzdelávacie plány pre potreby týchto žiakov v jednotlivých predmetoch.  

 

Pri tvorbe výchovno-vzdelávacích plánov pre integrovaných žiakov, je potrebné poznať 

a prihliadať na legislatívne východiská problematiky, odbornú terminológiu a aplikovať  závery 

diagnostiky do individuálneho plánu. Vhodne vytvorený plán pomáha vyučujúcim využívať 

individuálny prístup na vyučovacích hodinách, aplikovať vhodné edukačné postupy a metódy. 

Dôležitým momentom pri výučbe integrovaných žiakov je aj spolupráca vyučujúcich a rodičov 

vzdelávaného žiaka. 

 

Pri vypracovaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu je potrebné zosúladiť štátny 

vzdelávací program, vyučovacie ciele, metódy a postupy vyučovania, špeciálno-pedagogický 

servis a učebné pomôcky.  

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program si pedagógovia vypracúvajú pre každý predmet, v 

ktorom žiak preukazuje nedostatky. Individuálny výchovno-vzdelávací program sa obvykle 

vypracováva na obdobie jedného roku, resp. aj na kratšie obdobie. Jeho vypracovaniu 



predchádza  diagnostikovanie žiaka. V individuálnom výchovno-vzdelávacom programe má byť 

jasne vyjadrený aj spôsob hodnotenia a klasifikácie žiaka.   

 

Na stretnutí pedagogického klubu sme diskutovali o vhodných pedagogických postupoch, 

pomocou ktorých  pedagógovia uľahčia žiakom pochopenie preberaného učiva. 

 

 

Ciele stretnutia: 

- Podeliť sa s informáciami a skúsenosťami pri vytváraní výchovno-vzdelávacích plánov 

pre integrovaných žiakov. 

Všeobecné ciele:  

- Vymieňať si skúsenosti so stanovením výchovných cieľov, metód a postupov pri výučbe 

žiakov so špeciálnymi potrebami.  

Špecifické ciele: 

- Motivovať vyučujúcich ku empatii. 

Výchovné ciele: 

- Posilňovať u vyučujúcich potrebu študovať materiály o  žiakoch so špeciálnymi 

potrebami. 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

 

- Posilniť potrebu zvyšovania kompetencií čitateľskej, informatickej gramotnosti aj 

u integrovaných žiakov, v súvislosti s ich uplatnením na trhu práce.  
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