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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

Študujeme poruchy učenia. Téma: poruchy matematických schopností. Spoločné štúdium témy. 

Prinesenie kauzistických prípadov. Náhľad úspešných metód, ktoré kolegovia využívajú. Diskusia. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1/ úvodné privítanie, pozbieranie tém na tento klub, privítanie prítomných 

2/zvedomenie si tém na tento školský klub 

3/Poruchy matematických schopností- čo to je, čím sa prejavuje u detí. Kazuistiky. 

4/úspešné metódy, ktoré využili naše kolegyne pri pomoci žiakom s týmto problémom 

5/štúdium – pravidelné štúdium liečebnej pedagogiky 

 

 

Zhrnutie 

V tejto časti sme hovorili o  špecifickej poruche učenia, pri ktorej má dieťa problém s chápaním 

základných matematických pojmov – o dyskalkúlii. Stihli sme si iba tento problém definovať ako - 

porucha matematických schopností, ktorú nemožno vysvetliť mentálnou retardáciou ani nevhodným 

spôsobom vyučovania 

Dyskalkúlia postihuje najmä oblasť matematiky, ale neexistuje jedna celistvá matematická schopnosť. 

Keď dieťa rieši matematickú úlohu, musí zvládnuť problém verbálny (zadanie úlohy, odpoveď na 

otázku), priestorový (geometrické úlohy, písanie číslic v správnom poradí, písomné násobenie a 

delenie), problém s usudzovaním, pamäťou a iné. Symptómy dyskalkúlie sa môžu vyskytovať v 

rôznych oblastiach. Dieťa s dyskalkúliou nechápe matematické pojmy, predstavy, operácie, pravidlá a 

formulácie, napriek tomu, že matematike venuje dostatok času. Má nedostatočné matematické 

myslenie a predstavivosť. Problémy s čítaním ani písaním nemá. Verbálny prejav je na veľmi dobrej 

úrovni. Problém nastane vtedy, keď sa v texte objaví matematická symbolika. Dieťa môže začať 

jednotlivé čísla zamieňať, nahrádzať inými písmenami alebo symbolmi alebo ich dokonca vôbec 



nespoznáva. 

Podobný problém ako s matematikou, má dieťa s dyskalkúliou i v čítaní z nôt. Hudobný zápis je 

realizovaný v symbolike, ktorá je pre takéto dieťa podobnou záhadou ako matematické pojmy. Preto 

môže mať dyskalkulik s hudobným vzdelaním problémy. Dieťa s dyskalkúliou môže byť vnútorne 

nevyrovnané. Môže mať problém s predstavami a plánovaním ekonomických súvislostí. Dospelí 

dyskalkulici majú problém s akýmkoľvek plánovaním vlastného rozpočtu, ekonomikou, šetrením, 

úverom, skrátka všetko, čo sa týka sveta peňazí, je pre nich ťažko pochopiteľné. 

Dyskalkulické dieťa môže mať problémy i s koordináciou pohybu, napriek tomu, že je po fyzickej 

stránke úplne v poriadku. Má problém udržať rytmus a pamätať si následnosť krokov, napríklad v 

tanci alebo pri cvičeniach ako je karate. Tiež mu môže robiť ťažkosti pochopiť pravidlá športových 

hier, ľahko môže byť dezorientované v príliš rýchlej hre ako je futbal alebo volejbal a môže sa stať, že 

sa v nej takpovediac stratí. Preto sa väčšinou dieťa takýmto hrám vyhýba. To platí i pri strategických 

hrách. Majú ohraničené schopnosti pri strategickom plánovaní hier (šach a pod). 

Napriek ťažkostiam, ktoré dyskalkulické dieťa má, vie si dobre zapamätať tlačený text, Majú 

spravidla výborný verbálny prejav, dobre čítajú a píšu. Mávajú poetické schopnosti vyjadrovania. 

Zaujímajú sa o vedu, pokiaľ táto nevyžaduje matematické chápanie problematiky. môžu vynikať vo 

výtvarnom umení. 

 Matematické schopnosti sú tvorené jednotlivými zložkami ako uvádza Novák, ktorá zasahuje 

oblasti: 
1) zrakového a sluchového vnímania 

2) priestorovej orientácie 

3) pamäťovej 

4) verbálnej (slovné označovanie) 

5) lexickej (čitateľskej) 

6) grafickej (písomnej) 

7) operacionálnej, resp. numerickej 

8) usudzovania 

Následne sme sa pozreli na kazuistiky jednotlivých detí s týmito ťažkosťami. 

 
Nasledujúca téma: Témy našich kolegov: deti, ktoré v kolektíve nie sú nápadné, ale potrebujú 

pozornosť. 10.2.2020 

 

13. Závery a odporúčania: 
Hovorili sme spoločne o ťažkostiach v v matematike. Definovali sme si prejavy dyskalkúlie, aby sme 

ich mohli lepšie identifikovať u žiakov 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Miroslava Tagar 
15. Dátum 21. 1. 2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Slávka Šebová 
18. Dátum 21. 1. 2020 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu. 



 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva 

sa skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia 

klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše 

20.  

21. Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                

22.  

23.  

 

 

 

 



                                                                              

 

Priori tná os:  Vzdelávanie  

Špeci fický c ieľ :  1.1.1  Zvýšiť inkluz ívnosť a  rovnaký pr ístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a  zlepšiť výsledky a 

kompetencie  det í  a  žiakov  

Prij ímateľ:  Súkromná základná ško la waldor fská,  Brat i slava ,  

Vihor latská  10,  ďalej  len SZŠW  

Názov  projektu:  Inkluzívna škola  ako  uč iaca  sa organizácia  

Kód ITMS projektu:  312011R551  

Názov pedagogického klubu:  INKLUKLUB 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava 

Dátum konania stretnutia: 20. 1. 2020 

Trvanie stretnutia: od 7. 30 hod do 10. 30 hod. 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Miroslava Tagar  SZŠW 

2. Maťová Tatiana   SZŠW 

3. Linda Chudá  SZŠW 

4. Jana Tobolová  SZŠW 

5. Jana Karasová  SZŠW 

6. Ľubica Marcinčinová  SZŠW 

7. Renata Kubečková  SZŠW 

8. Soňa Hajtmanová  SZŠW 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

 

 

 


