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Metodické odporúčania pre pedagogických a odborných zamestnancov 
pracujúcich na školách v systéme výchovného poradenstva a prevencie  

  

 
   
Vážené riaditeľky, vážení riaditelia,  

vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o predĺžení prerušenia vyučovania na 

školách a školských zariadeniach do odvolania, zasielame Vám metodické usmernenie k činnosti 

pedagogických a odborných zamestnancov resp. odborných tímov, ktorí na školách realizujú činnosť 

v rámci výchovného poradenstva a prevencie (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny 

pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd, asistent učiteľa).  

 

 Pedagogickým a odborným zamestnancom (ďalej PZ/OZ) odporúčame sledovať webovú  

stránku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie www.vudpap.sk, na 

ktorej budú priebežne zverejňované relevantné informácie.  

 Na uvedenej stránke sú už zverejnené linky primárne psychologickej a špeciálnopedagogickej 

podpory, ktoré môžu využiť pre vlastnú potrebu, alebo ich môžu odporučiť kolegom, rodičom, 

žiakom a širokej verejnosti:    

o koronavirus@vudpap.sk (nonstop) 

o Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (pracovné dni 

od 9:30 do 14:30) 

o Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00 do 18:00) 

o Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov CPPPaP a ČSPP: 0910 186 

627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00). 

 Odporúčame zvážiť možnosť zriadenia školskej pohotovostnej telefonickej/mailovej linky, 

ktorú bude zabezpečovať školský psychológ resp. špeciálny pedagóg a na ktorú sa môžu žiaci  

i rodičia žiakov v prípade potreby obrátiť.  

 V prípade, že neviete/nemôžete zrealizovať školskú krízovú linku, zverejnite na webovej 

stránke školy krízové linky na príslušné spádové poradenské zariadenie (CPPPaP, CŠPP) a na 

krízové linky podpory VÚDPaP. 

 PZ/OZ pokračujú vo vykonávaní svojej činnosti online formou, ktorú určil riaditeľ školy v  

závislosti od konkrétnych podmienok školy. 

 Odporúčame PZ/OZ zmapovať si možnosti online komunikácie so žiakmi so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) a tomu prispôsobiť svoju činnosť (telefonický 

kontakt, videokonferencie, mailový kontakt ap.). 

 Odporúčame PZ/OZ vzájomne koordinovať svoju činnosť, byť v pravidelnom kontakte 

s ostatnými učiteľmi v škole a komunikovať s nimi o spôsobe podpory vo vyučovaní žiakov so  

ŠVVP – modifikácia pracovných listov, textov a cvičení do prehľadnejšej a pre žiakov 

zrozumiteľnejšej podoby napr. tvorenie „easy to read“ textov, pojmových máp, tabuliek, 

grafov ap. 
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 V závislosti od zvolenej formy komunikácie, odporúčame PZ/OZ v pravidelných intervaloch 

kontaktovať žiakov so ŠVVP a ich rodičov a pomáhať im v ich domácom vyučovaní. Rodičom 

žiakov so ŠVVP poskytnúť informácie o špecifikách vyučovania, vysvetliť im edukačné postupy 

ako pracovať so svojim dieťaťom. 

 Ďalej odporúčame PZ/OZ venovať zvýšenú pozornosť „rizikovým“ žiakom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít a využiť pri tom 

spoluprácu s terénnymi pracovníkmi komunitných centier napr. formou mailového alebo 

osobného doručenia  pracovných listov, vzdelávacích textov či edukačných videí do komunít. 

Motivovať rodičov týchto žiakov k spolupráci pri domácom vzdelávaní, poukázať na možnosť 

vzdelávania aj prostredníctvom pravidelného televízneho vysielania.  

 Odporúčame PZ/OZ využívať vo svojej činnosti podporné materiály  a námety, ktoré budú 

priebežne zverejňované aj na webovej stránke VÚDPaP. Zverejnené budú aj webové linky 

rôznych edukačných portálov, z ktorých môžu čerpať inšpiráciu. 

 Zároveň vyzývame PZ/OZ, aby nás kontaktovali so svojimi podnetmi a návrhmi, s ktorými im 

vieme byť nápomocní.  

  

Metodické odporúčania budeme priebežne aktualizovať a zverejňovať ich na webovom sídle 

VÚDPaP, facebookovej stránke VÚDPaP a na portáli www.ucimenadialku.sk. Želáme Vám pevné 

zdravie a všetko dobré.  

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 24. marca 2020    kolektív odborných zamestnancov VÚDPaP 
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