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Vec: Odporúčania pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami                            

pri online skúšaní a hodnotení 

 
Na základe mimoriadnej situácie ohľadom pandémie COVID – 19 a podnetov zo strany žiakov              

so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a ich rodičov, ktorí avizujú ťažkosti v online 

preverovaní vedomostí a hodnotení, odporúčame pri dištančnom vzdelávaní vytvárať 

nasledovné podmienky:   

 

 Navyšovať čas na čítanie online zadaní, prípadne dať zadania žiakom k dispozícii 

v časovom predstihu. 

 Navyšovať čas na vypracovanie online úloh, alebo rozdeliť testovanie na dve časti, 

prípadne znížiť počet/rozsah úloh, či inak upraviť test (podľa uváženia pedagóga). 

 Dohodnúť online formu spätnej väzby. Ak dieťa niečomu nerozumie, odporúčame 

poskytnúť usmernenie aj počas testovania (napr. cez mail, alebo inou formou...). 

 Podľa možností jednotlivých konkrétnych predmetov dať žiakom k dispozícii online 

vzorové testy, podľa ktorých si môžu učivo precvičovať aktívnou formou (jednozložkový 

typ učenia - auditívne vnímanie výkladu pedagóga, alebo vizuálne samoštúdium podľa 

poznámok pedagóga je pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami príliš 

náročné a málo efektívne). 

 Odporúčame hodnotiť s toleranciou a prihliadnutím na diagnózu dieťaťa. 

 Pokiaľ dieťa zlyhalo, vytvoriť priestor na dovysvetlenie učiva a opravu známky. 

 Odporúčame pedagógom využívať vlastnú kreativitu a alternatívne spôsoby učenia                    

pri skúšaní a hodnotení žiakov s vývinovými poruchami učenia online formou.  

 Podporovať vytváranie kompenzačných stratégií v online priestore na základe 

individuálnych silných stránok každého jedného dieťaťa.  

 Pokiaľ je dieťa choré, v liečbe a pripája sa na online výuku, odporúčame rešpektovať jeho 

aktuálnu indispozíciu, nežiadať výkon, neskúšať, nehodnotiť. Nechať dieťa                                     

v „úspornom režime“ pozorovať online vyučovanie. Opätovne skúšať a hodnotiť až po 

dohode, keď si dieťa dôležité učivo doberie (pedagóg môže vybrať to najdôležitejšie, aby  

sa vyhlo preťaženiu v čase rekonvalescencie). 

 Pedagóg môže podľa vlastného uváženia redukovať rozsah domácich úloh pre deti so 

špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. 

 

Ďakujeme za ústretovosť a porozumenie. 
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