
     
 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 
                   M. Urbana 160/45,  Námestovo 
 

Pozorovacia schéma k špeciálnopedagogickému vyšetreniu 
 

Meno a priezvisko žiaka:.................................................................    Dátum narodenia: ......................................... 

Bydlisko: ................................................................................................................... ................................................ 

Škola: .................................................................................................................................................... ....................                                

Triedny učiteľ (aj tel.kontakt): ........................................................    Dátum poslednej špec. správy: .................... 

Ročník: ..............                                                                                  Dátum vyplnenia: ........................................ 

Známky a hodnotenie na poslednom koncoročnom (1/2 ročnom) vysvedčení:  

SJL:  M:  Cudzí j:  iné predmety: 

  

 

V nasledujúcej časti posúďte  učenie a správanie sa žiaka, študenta a potom zakrúžkujte pri každej položke 

číslicu 1 – 5 podľa toho, ako to vnímate. Súčasne podčiarknite tie nižšie ponúkané slová, prípadne doplňte 

ďalšie, ktoré výstižne popisujú nedostatky alebo prednosti dieťaťa. 

 

1.  Čitateľské schopnosti 

 

           1                               2                               3                          4                           5 

            ___________________________________________________ 
            výborné                                          priemerné                                  slabé 

• dvojité čítanie, trhané čítanie, domýšľa si, číta bez porozumenia, číta pomerne plynulo, číta plynulo, intonácia – 

správna/nesprávna. * 

 

2. Pravopis 

 

           1                               2                               3                          4                           5 

            ___________________________________________________ 

            výborný                                          priemerný                                  slabý 
• zamieňa písmená, prehadzuje písmená v slovách, vynecháva písmená, nerešpektuje hranice slov, spodobovanie 

– uplatňuje/neuplatňuje, mäkké – tvrdé slabiky – uplatňuje/neuplatňuje, gramatické pravidlá 

uplatňuje/neuplatňuje, slovne ich ovláda/neovláda, diakritické znamienka uplatňuje/neuplatňuje, píše neúhľadne, 

píše pomaly. * 

 

3.            Matematické schopnosti 

 

            1                               2                               3                          4                           5  

            ___________________________________________________ 

            výborné                                          priemerné                                  slabé 

• zamieňa číslice, píše ich zrkadlovo, v opačnom poradí, prehadzuje číslice v viacciferných číslach, 

nezvláda/zvláda počítanie v obore do 10, zvláda počítanie v obore do 10 len s pomocou názoru, prechod cez 10 

mu robí/nerobí problém, prechod cez 100  mu robí/nerobí problém, pozícia čísel je zvládnutá/ 

neistá/nezvládnutá, slovné úlohy mu robia/nerobia problém, píše neúhľadne, chaoticky, píše pomaly. * 

 

4.  Schopnosť učiť sa 

 

           1                               2                               3                          4                           5  

            ___________________________________________________ 
            výborne                                          priemerne                                  slabo 

 koncentrácia stála/nestála, dokáže/nedokáže si zapamätať učivo, dokáže/nedokáže samostatne pracovať, 

rozdiely medzi prácou v triede a pri individuálnom kontakte s učiteľom. * 

 

 

 



5. Komunikácia a sociálne schopnosti 

 

           1                               2                               3                          4                           5  

            ___________________________________________________ 
            výborné                                          priemerné                                  slabé 

 

•komunikácia s dospelými, komunikácia s rovesníkmi, izolácia v kolektíve, neochotný zapojiť sa, schopnosť 

skamarátiť sa, spolupráca s druhými. * 

 

6. Správanie k druhým žiakom  

 

           1                               2                               3                          4                           5  

            ___________________________________________________ 
           pozitívne                                                                                             negatívne 

 

•agresívne, napáda iných žiakov, nadáva, provokuje, vyrušuje, ničí prácu iných. * 

 
7. Správanie k učiteľom a ďalším pracovníkom školy 

 

            1                               2                               3                          4                           5 

            ___________________________________________________ 
               pozitívne                                                                                            negatívne 

 

•verbálne agresívny, telesne agresívny, nespolupracujúci, drzý, podkopáva autoritu, negatívne reakcie na 

príkazy, negatívne reakcie na pokarhanie. * 

 

8.      Aké špeciálno-vzdelávacie pomôcky,  postupy využíva počas vyučovania? 

 žiadne, notebook, kalkulačka, gramatické tabuľky, zaznamenávanie odpovedí priamo do hárku, ústne/ 

písomné preferovanie skúšania, predĺženie času o 25%,50 %, 100%, práca s asistentom. * 

 

..................................................................................................................................................................... ..............  

 . 

9.    Zúčastňuje sa  intervencií u (školského) špeciálneho pedagóga?    ÁNO   /     NIE 

10.   Ak áno, ako často?  

          1x do týždňa         /      1x do mesiaca    /        častejšie        /                individuálne, podľa potreby 

   

11.    V ktorých vyučovacích predmetoch  má žiak slabé výsledky?   ............................................................. 
  

              ............................................................................................................................. ...................................... 

 

12.    V ktorých vyučovacích predmetoch  má žiak vynikajúce výsledky? 

 

              ............................................................................................................................. ...................................... 

 

13.     Tu opíšte Vaše iné postrehy, v ktorých vidíte neprospievanie žiaka, ktoré bránia k podaniu          

            výkonu, na  ktorý má predpoklad: 

 

...................................................................................................................................... ........................................... 

 

................................................................................................................................................ ................................. 

 

 

14. Prosíme o kópiu IVVP, ktorého  je súčasťou i hodnotenie dosiahnutých  výsledkov a nedostatkov. 

 

____________ 

* hodiace sa podčiarknite! 

 

Vyplnením pozorovacej schémy nám umožníte objektívnejšie posúdiť stav žiaka.  

Ak nám chcete odovzdať ďalšie doplňujúce informácie využite druhú stranu pozorovacej schémy. 

Ďakujeme.  

S pozdravom kolektív CŠPP Námestovo. 
 


