
Školský logopéd 

Reč je najdokonalejšia schopnosť človeka. Vývin reči však nie vždy prebieha optimálne. 

Najčastejším rečovým problémom detí predškolského a raného školského veku je odborne 

dyslália – narušená zvuková rovina reči, alebo inak povedané nesprávna výslovnosť. Tá môže 

negatívne ovplyvniť proces zvládania čítania a písania, kvôli čomu je dôležité aby sa 

nesprávna výslovnosť odstránila čo najskôr.  

Logopéd pracuje aj s deťmi, ktoré majú iné formy narušenej komunikačnej schopnosti. Sú 

nimi aj zajakavosť, dyslexia, dysortografia, ale aj vývinová jazyková porucha alebo inak 

dysfázia.  

Školský logopéd pracuje v priestoroch školy, počas vyučovania. Poskytuje deťom intervenciu 

formou hrových aktivít.  

Náplň práce školského logopéda: 

• Vykonať depistáž a identifikovať deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

• Vyšetrenie narušenej komunikačnej schopnosti a tvorba terapeutického plánu. 

• Individuálna a skupinová práca s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou.  

• Rozvoj sluchového vnímania, motoriky artikulačných orgánov, aktívnej a pasívnej 

slovnej zásoby, pamäťových schopností.  

• Korekcia narušenej zvukovej roviny reči – vyvodenie, fixácia a automatizácia hlások.  

• Korekcia čitateľských a gramatických zručností v rámci hodín ILI (integrovaní žiaci) 

alebo na žiadosť rodiča či učiteľa.  

Spolupráca s rodičmi 

• Oboznámenie rodičov s postupom cvičení.  

• Konzultácie ku cvičeniu na doma a správnemu napredovaniu.  

 

Spolupráce s vedením školy, špeciálnym pedagógom, psychológom a triednymi učiteľmi 

• Objavovať nedostatky v reči detí a ich príčiny. 

• Prehodnocovanie potreby logopedickej intervencie u detí s narušenou komunikačnou 

schopnosťou, vyčlenenie a zaradenie detí do terapie.  

• V spolupráci s triednymi učiteľmi a špeciálnym pedagógom prehodnocovať potreby 

logopedickej starostlivosti a odporúčanie žiaka do logopedickej poradne. 

 

  



Školský špeciálny pedagóg 

Snaží sa podať pomocnú ruku deťom, ktorým bola odborníkmi diagnostikovaná špecifická 

porucha učenia, porucha správania, ktoré majú telesné alebo zmyslové postihnutie, deťom s 

narušenou komunikačnou schopnosťou . Na základe odporúčania poradenského zariadenie sa 

deti s vyššie spomenutými znevýhodneniami môžu vzdelávať formou integrácie – začlenenia. 

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga 

• Priama práca so žiakmi, ktorým bola diagnostikovaná špecifická vývinová porucha 

učenia. 

• Vykonanie depistáže a identifikácia detí s poruchami učenia.  

• Odporúčať diagnostiku a rediagnostiku žiakov (podľa predpisov) 

• Riešenie problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

• V prípade potreby zabezpečenie pomôcky deťom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (tabuľky a pod.) 

• Korekcia čítania – metóda Splývavého čítania (SFUMATO) 

• Zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

• Vypracovanie dokumentov k integrácii žiakov.   

 

Čo znamená integrácia - začlenenie?  

Znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného (hendikepovaného) žiaka do bežnej základnej 

školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v 

daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. 

Rozhodnutie o prijatí žiaka, ako začleneného do základnej školy, vydáva riaditeľ školy na 

základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského 

zariadenia. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní 

vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga je vypracovať pre deti  

Individuálny výchovno-vzdelávací plán. Hodnotenie integrovaných žiakov je v súlade s 

Metodickými pokynmi, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR. 

 

Spolupráca s rodičmi  

• Oboznámenie rodičov s postupom cvičení.  

• Kompletizácia dokumentácie dieťaťa. 

• Konzultácia Individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu s rodičmi.  

Spolupráce s vedením školy, logopédom, psychológom a triednymi učiteľmi 

• Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových 

učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. 

• Pomáha učiteľovi riešiť problémy žiakov so ŠVVP, ktoré sa objavili vo výchovno-

vzdelávacom procese a narušili priebeh vyučovacej hodiny. 

 


