
 

KEDY 

2.4.2020  
9.00 – 15.00 hod. 
Registrácia 8.30 – 9.00 hod. 

 

ORGANIZAČNÉ INFO 

Účastník dostane potvrdenie 

o účasti  

 

Workshop je bezplatný 

 

Cestovné hradí vysielajúca 

organizácia 
  

 

Prihlásenie/registrácia:    

najneskôr do 15.3. 2020  

formou elektronického formulára 

TU: 

 

• Registrácia je záväzná, na 

seminár je však možné 

vyslať náhradníka   

 

• Počet účastníkov je 

limitovaný kapacitou 

vzdelávacej miestnosti  

 

• Získané registračné údaje 

slúžia pre potreby 

organizátorov  seminára  

 

 

METODICKÝ WORKSHOP 

INTEGRÁCIA NA STREDNEJ  

ŠKOLE  ŠKOLE 

SCŠPP NÁMESTOVO A TRSTENÁ  

 
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA METODICKÝ WORKSHOP   

 

INTEGRÁCIA A STREDNÁ ŠKOLA  

 

• Ak aj vo Vašej strednej škole pociťujete potrebu ujasniť si niektoré otázky 

vzdelávania formou integrácie, potom je náš workshop určený práve Vám.  

• Cieľom  nášho stretnutia bude  výmena skúseností a informácií, týkajúcich sa 

integrácie žiakov so ŠVVP v stredných školách. 

  

Z OBSAHU WORKSHOPU 

• Prihlášky a prijímanie žiakov so ŠVVP do stredných škôl 

o legislatívne východiská 

o zaužívané postupy 

o požiadavky stredných škôl smerom k poradniam  

• IVP na strednej škole – skúsenosti, dobrá prax  

• Záverečné skúšky, maturita – osobitosti u žiakov so ŠVVP v zmysle platnej 

legislatívy, odporúčania k úpravám vykonania skúšok zo strany poradní  

• Vzájomná spolupráca poradne so SŠ – možnosti, požiadavky škôl, 

skúsenosti, dobrá prax 

WORKSHOP JE URČENÝ  

PRE ŠKOLSKÝCH ŠPECIÁLNY PEDAGÓGOV STREDNÝCH ŠKÔL   

PRE VÝCHOVNÝCH PORADCOV STREDNÝCH ŠKÔL, KTORÍ SÚ POVERENÍ 

RIEŠENÍM OTÁZOK INTEGRÁCIE VO SVOJEJ ŠKOLE  

LEKTORI 

PAEDDR. TATIANA GANDELOVÁ  

Špeciálna pedagogička, riaditeľka  SCŠPP ABC Námestovo 

PAEDDR MARCELA SKOČÍKOVÁ, PHD.  

Špeciálna pedagogička SCŠPP, výchovná poradkyňa ZŠ, školská špeciálna 

pedagogička s dlhoročnou praxou 

http://www.icmorava.sk/profesijny-rozvoj/programy-profesijneho-rozvoja/


    

 

Organizátor si vyhradzuje 

právo na zmeny alebo zrušenie 

workshopu.  

 

O prípadných zmenách alebo  

zrušení budú prihlásení vopred 

informovaní mailom alebo 

telefonicky.  

 

 

BLIŽŠIE INFO: 

  

+421 948 878 876 

  

 

 

centrala@euporadna.sk 

riaditelstvo@euporadna.sk  

 

 

www.euporadna.sk  

 

 

 

  

KDE  

Priestory  

Súkromného centra špeciálno—pedag. poradenstva  ABC SCŠPP   

Elokované pracovisko Tvrdošín  

Trojičné nám.191 

027 01 Tvrdošín   

 

(Priestory poradne sa nachádzajú na námestí pri kostole, v budove nad 

VUB a Orange, 1.poschodie, vchod od kostola. Parkovanie je možné pri 

Lídli alebo v parku pred kostolom).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami     

 

PaedDr. Tatiana Gandelová  

Riaditeľka SCŠPP  
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