
ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM 
Realizuje a zameriava sa na:  

- Individuálne a skupinou intervencie zamerané na rôzne témy podľa potreby 
- Mediáciu a podporu spolupráce rodiča a učiteľa  
- Kariérne poradenstvo žiakom/rodičom  
- Preventívne programy, besedy, diskusie 
- Depistáže 
- Vzdelávania 
- Integrácie žiakov a vytváranie IVP žiaka  

V bežných činnostiach fungujú členovia tímu samostatne a vykonávajú činnosti, ktoré má 
každý v svojej náplni. 

Cieľová skupina 

Žiaci, rodičia a zamestnanci školy. 

  
Školský podporný tím tvoria: 

Učiteľ, triedny učiteľ, asistenti učiteľa, rodičia, kariérový poradca, výchovný poradca, školský 
psychológ, špeciálny pedagóg, vedúci pedagogickí zamestnanci, prizvaní externí odborníci, 
CPPPaP,  SCŠPP, prizvané externé štátne orgány a prizvané o.z. 

  

Školský podporný tím pracuje na nasledovných troch úrovniach 

U1 - bežná podpora a práca učiteľov s podporou asistenta na hodine i cez 
prestávky riešenie problémov triednymi učiteľmi, komunikácia s rodičmi. Centrom tejto 
úrovne je triedny učiteľ a asistent s rodičom ako najdôležitejšie vzťahové osoby okolo žiaka. 

Kariérový poradca pomáha pri prestupe na vyšší stupeň vzdelávania a pomáha zosúlaďovať 
IVP žiaka a smerovanie jeho ďalšieho kariérového smerovania. V rámci prevencie aktívne 
pôsobí školský psychológ podpornými programami, aktivitami, sústredeniami, akciami – v 
úzkej spolupráci s triednymi učiteľmi, členmi podporného tímu v preventívnej práci a 
identifikácii rizík a zdrojov žiakov. 

Aplikácia opatrení: Oboznámení pedagogickí a odborní zamestnanci sú realizujú a aplikujú 
závery a opatrenia. 

U2 - špecifická intervencia a pomoc deťom v riziku. 

Žiaci pravidelne ohrození neúspechom alebo emočnými ťažkosťami vyžadujúci dlhodobejšiu a 
odbornú starostlivosť. Podľa typu problému na tejto úrovni zasahuje jednotlivo psychológ, 
špeciálny pedagóg, resp. liečebný pedagóg a/alebo logopéd (terapia, poradenstvo, 
sprevádzanie, reedukácie, podpora a usmernenie učiteľov) a pod. Na tejto úrovni sa poskytuje 
žiakovi alebo menšej skupine žiakov špecifická podpora. Jednotliví odborní zamestnanci tvoria 
podporný tím, úzko spolupracujú medzi sebou i s učiteľmi a pokúšajú sa postupne inkluzívne 
vrátiť problém späť na úroveň 1. Informácie sa zdieľajú podľa dôvernosti s triednym učiteľom, 
vyučujúcimi učiteľmi a ostatnými pedagogickými zamestnancami. 

Aplikácia opatrení: Oboznámení pedagogickí a odborní zamestnanci sú realizujú a aplikujú 
závery a opatrenia. 



U3 - komplexná starostlivosť o vážne ohrozené deti i rodiny. 

Na tejto úrovni tím postupuje v úzkej spolupráci s učiteľmi, riaditeľom, sociálnym pedagógom 
a inými zložkami pre pomoc deťom či rodine v prípade krízovej intervencii pri smrti blízkej 
osoby, prípady týranie a vážneho zanedbávania, ohrozenia žiaka, traumatického rozvodu, 
porúch správania, ťažšieho zdravotného znevýhodnenia a i. . Informácie sa zdieľajú podľa 

dôvernosti s triednym učiteľom, vyučujúcimi učiteľmi a ostatnými pedagogickými 
zamestnancami. 

Aplikácia opatrení: Oboznámení pedagogickí a odborní zamestnanci sú realizujú a aplikujú 
závery a opatrenia. 

Materiálne zabezpečenie: Vedenie školy zabezpečuje podľa potreby špeciálne vyučovacie 
pomôcky, kompenzačné pomôcky, špeciálne učebnice, odbornú literatúru, ak je to v záujme 
žiaka a jeho začlenenia sa do kolektívu podľa požiadaviek členom školského podporného tímu. 

Výchovné poradenstvo – Mgr. Erika Figuli (figuli@sospknazia.sk, 0907 926 411) 

Asistenti učiteľa – Mgr. Mária Zemenčíková (zemencikova@sospknazia.sk); Mgr Ľudmila 
Mrázovská (mrazovska@sospknazia.sk) 
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