
Školský podporný tím 

 

 

1. Škola disponuje v súlade s § 130 školského zákona a § 84 a zákona 138/2019 Z. z. 

školským podporným tímom v zložení:  viď Plán ŠPT. Tím úzko spolupracuje s 

triednymi učiteľmi, predmetovými učiteľmi, vychovávateľmi, zákonnými zástupcami, 

žiakmi a zariadeniami v systéme prevencie a poradenstva, v príp. potreby realizuje 

spoluprácu s inými externými zariadeniami na mimorezortnej úrovni. Vždy v spolupráci 

s VP , zástupkyňami riaditeľky a RŠ.  

2. Členovia tímu majú príslušné špecializované vzdelávania určené na výkon svojich 

profesií a poskytujú metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a zákonným 

zástupcom, preventívne a intervenčné činnosti a aktivity na rozvoj inkluzívnej podpory 

žiakom. Metódy práce: intervencie a reflexie so žiakmi, pedagogickými 

zamestnancami, zákonnými zástupcami po konflikte alebo náročnej situácii; mediácia a 

podpora spolupráce rodiča a učiteľa, kariérové poradenstvo žiakom a rodičom, 

preventívne programy v triedach, depistáže v jednotlivých ročníkoch; diskusie 

a vzdelávania zamerané na zlepšenie klímy školy a skvalitnenie inkluzívneho prostredia 

školy, účasť na triednych aktívoch a i.  

3. Činnosť školského podporného tímu sa riadi pracovnou náplňou určenou riaditeľom 

školy, školským vzdelávacím programom a plánom činností, ktoré sú uvedené aj na 

webových stránkach školy. 

4. Školský podporný tím svoje činnosti zamerané na jednotlivca alebo vybranú skupinu 

žiakov s cieľom špecifickej starostlivosti (riešenie šikanovania, podporné programy a 

pod.) vykonáva v súčinnosti so zákonnými zástupcami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plán činností školského podporného tímu Základnej školy Veľká Ida 

 

Plán práce školského podporného tímu na školský rok 2022/2023 

 

Cieľom školského podporného tímu je: 

 

1. Zmapovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov s problémami v 

správaní a poruchami správania (monitoring a pozorovanie správania detí v rôznych častiach 

školy (triedy, šatne, telocvičňa, chodby, školská jedáleň a pod.).  

2. Vykonávať odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania sociálneho 

poradenstva, najmä pre žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne 

znevýhodneného prostredia alebo inak znevýhodneným deťom a žiakom, ich zákonným 

zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy.  

3. Spolupráca s rodičmi, radou školy, radou rodičov, pedagogickou radou  

➢ pomoc pri riešení problémových situácií rodinného prostredia, koncipovanie 

odporúčaní pre ďalšie odborné inštitúcie, pomoc pri vypisovaní tlačív, žiadostí a inej 

dokumentácie (ÚPSVaR, odborné ambulancie, zriaďovateľ školy, polícia a pod.),  

➢ vo vzťahu k rodičom poskytovať poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti 

prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov,  

➢ konzultácie pre rodičov žiakov so SZP, ŠVVP  

➢ účasť na zasadnutiach ZRŠ, pracovných poradách, zasadnutiach pedagogických rád, 

informovanie kolegov.  

4. Evidencia správ riešených prípadov, správ z vyšetrení, v zmysle návrhov postupu 

poradenských inštitúcií  

➢ viesť presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,  

➢ poskytovať pomoc a podporu žiakom pochádzajúcim dysfunkčných a sociálne 

znevýhodnených rodín.  

5. Spolupráca s pedagogickými zamestnancami  

➢ spolupracovať s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri nastavení vhodného 

prístupu k slabo prospievajúcim a neprospievajúcim žiakom, žiakom pochádzajúcim zo 

SZP,  

➢ spolupracovať s ostatnými odbornými a inými pedagogickými zamestnancami školy pri 

zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka, žiaka pochádzajúceho zo 



SZP, slaboprospievajúceho a neprospievajúceho žiaka (špeciálny pedagóg, výchovná 

poradkyňa, triedni učitelia, ostatní vyučujúci, pedagogickí asistenti),  

➢ konzultovať a intenzívne komunikovať s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými 

zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov, najmä rizikového správania, 

záškoláctva, agresie, šikanovania, delikvencie a syndrómu CAN,  

➢ spolupracovať s odbornými zamestnancami CPPPaP a CŠPP (spolupracujúci 

psychológ, spolupracujúci špeciálny pedagóg, spolupracujúci logopéd a pod.), rodičmi, 

lekármi či inými administratívnymi silami.  

6. Výchovno-vzdelávací proces  

➢ poskytovať podporu žiakom pochádzajúcim z dysfunkčných a sociálne 

znevýhodnených rodín,  

➢ vychádzať z individuálnych vlastností, schopností a špecifických potrieb každého 

dieťaťa,  

➢ venovať osobitnú pozornosť deťom zo sociálne a emocionálne znevýhodneného 

prostredia, deťom vyžadujúcim si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú 

pomoc, alebo individuálnu zdravotnú starostlivosť,  

➢ pracovať pravidelne s triednym kolektívom na vytváraní lepšej atmosféry a klímy v 

triede, s cieľom predchádzať konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,  

➢ konzultácie pre deti podľa potreby a pohovory s deťmi so SZP, ŠVVP.  

7. Pripravovať súhrnné podklady  

➢ viesť evidenciu detí, ktoré zanedbávajú školskú dochádzku (vymeškané 

neospravedlnené hodiny, hlásenia pre ÚPSVaR a zriaďovateľa-odbor školstva MsÚ),  

➢ vybavovať a vyhodnocovať korešpondenciu, dokumentáciu (hodnotenia žiakov) pre 

ÚPSVaR (oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately), policajný zbor 

(miestna polícia, mestská polícia, kriminálna polícia).  

8. V spolupráci s koordinátorom výchovy, externými preventistami sa v rámci 

jednotlivých aktivít zamerať na:  

➢ prehlbovanie sebapoznania, sebaúcty a sebaprijatia (rešpekt k sebe),  

➢ budovať rešpekt k rodičom, učiteľom, druhým osobám,  

➢ rozvíjať osobné a sociálne kompetencie žiakov (starostlivosť o priateľstvo, spolupráca, 

aktívne počúvanie a pod.),  

➢ vytvárať s deťmi a deťom priateľské a podporujúce prostredie,  

➢ zamerať sa na špecifické problémy ľudských práv: zranení a dotknutí ľudia, egoizmus, 

pasivita nespravodlivosť, ľudia so špeciálnymi potrebami,  



➢ pripravovať písomné podklady konkrétnych problémov žiakov, navrhnúť okamžité 

riešenie situácie a návrh na ďalší postup.  

9. Spolupracovať pri poradenstve v oblasti profesijnej orientácie žiakov slabo 

prospievajúcich a neprospievajúcich, žiakov so ŠVVP, zo SZP, a pri realizácii 

celoplošného testovania žiakov 9.ročníkov (spolupráca s výchovným poradcom, triednym 

učiteľom, ostatnými vyučujúcimi, školským špeciálnym pedagógom).  

10. Spolupracovať pri zápise detí do 1.ročníkov ZŠ, pri testovaní žiakov (T5, T9, 

KOMPARO a pod.)  

11. Osobné vzdelávanie  

➢ dopĺňať si vzdelanie samoštúdiom,  

➢ účasť na odborných školeniach, seminároch, webinároch,  

➢ zapájanie sa do projektovej činnosti školy.  

 

Konkrétne úlohy preventívnych aktivít:  

 

➢ V rámci akcie „Európsky týždeň boja proti drogám“ zorganizovať športové a kultúrne 

aktivity zamerané na propagáciu zdravého životného štýlu a zmysluplné trávenie 

voľného času.  

➢ Realizovať triednické hodiny na 1. a 2. stupni pod vedením členov ŠPT, podľa potreby 

kooperovať na triednických hodinách, poskytovať podporu a spoluprácu s triednymi 

učiteľmi. 

➢ Prevencia zneužitia maloletých cez internet a zneužitia osobných údajov - preventívny 

program (vlastný preventívny program školy doplnený o interaktívne prezentácie a 

modelové situácie určené pre daný ročník).  

➢ Preventívne aktivity k Európskemu týždňu boja proti drogám (tvorba a realizácia ankety 

s deťmi, tvorba a realizácia výtvarných prác spojená s následnou diskusiou, 

protidrogová kampaň školy v meste, realizácia hier s protidrogovou tematikou priamo 

v triedach).  

➢ Zásady poskytovania prvej pomoci (praktické ukážky ako správne podať prvú pomoc v 

rôznych krízových situáciách).  

➢ Prevencia šikanovania a kyberšikanovania v škole – vlastný preventívny program.  

➢ Koordinačné stretnutie k problematike násilia na deťoch. Národný program ,,Podpora 

ochrany detí pred násilím“ (spolupráca so zriaďovateľom a inštitúciou ÚPSVaR).  

➢ Odborný seminár o prevencii závislostí a sociálno-patologických javov.  



➢ Preventívny program Rozprávková prevencia, Sladkosti závislosťou, Alkohol a iné 

drogy - pre žiakov 1.- 4. ročníka (v spolupráci so zriaďovateľom).  

➢ Projekt ,,Týždeň zdravej výživy v ZŠ“ (podpora telesného a duševného zdravia žiakov, 

aktivity pre žiakov 1. a 2.stupňa).  

➢ Program boja proti drogám- pre žiakov 2. stupňa.  

➢ Prevencia užívania alkoholu a tabaku - vlastný preventívny projekt školy.  

➢ Preventívne činnosti školy v rámci celoslovenskej školskej kampane Červené stužky v 

súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS.  

➢ Zvyšovanie informovanosti žiakov o rizikách vyplývajúcich z využívania internetu a 

sociálnych sietí, stimulácia kritických postojov detí k nevhodným mediálnym obsahom, 

ochrana žiakov pri používaní internetu a aktívne vzdelávanie žiakov v oblasti správania 

sa. Preventívne aktivity v internetovom (kybernetickom) priestore s využitím 

internetových zdrojov: www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk.  

➢ Prevencia šikanovania - preventívny program školy.  

➢ Preventívny program Atmosféra v triede 

➢ Preventívny program Cesta pozitívnej zmeny 

 

Záver školského roka: 

➢ Zhodnotiť činnosť ŠPT v uplynulom školskom roku  

➢ Zúčastniť sa na teambuildingu so všetkými zamestnancami školy. 

➢ Doplniť a skompletizovať dokumentáciu žiakov v starostlivosti ŠPT. 

 

Vypracoval:  Mgr. Stela Hajdučeková – sociálny pedagóg 

 

Členovia ŠPT:  PaedDr. Anna Plávková – špeciálny pedagóg 

Bc. Radka Siváková – asistent učiteľa 

Lenka Bocskorášová – asistent učiteľa 

Veronika Lassú – asistent učiteľa 

Mgr. Blanka Müllerová – vedúca MZ – 1.  roč. 

   Mgr. Andrea Fedorová – vedúca MZ -   2.- 4. roč. 

Mgr. Eva Timárová – vedúca PK prírodovedných predmetov 

Ing. Monika Stahovcová – vedúca PK výchovných predmetov,    

                                                                            – výchovná poradkyňa 

Mgr. Mária Černá – vedúca PK jazykov 



Mgr. Gabriela Gallayová – vedúca PK spoločenskovedných predmetov, 

      –  koordinátorka prevencie šikanovania 

Mgr. Ján Zámbory – vedúci MZ ŠT 

Mgr. Mária Hajduková – koordinátorka PPDZ( prevencia 

                                         protidrogových  závislostí) 

Mgr. Gabriela Abošiová – koordinátorka ŠPZ 

     

                                                                                  

 

 

 


