
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 
2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 
kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 
Pionierska 9, 96231 

4. Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej 
škole A. Sládkoviča Sliač 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011S553 
6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub - rozvoja čitateľskej 

gramotnosti u detí so ŠVVP 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 25.11.2020 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

Pionierska 9, 96231 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Lucia Höherová 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.zssliac.edupage.org 

 
11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  
Práca so žiakmi s poruchami pozornosti a aktivity. 
 
 
 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 
V poradí šieste stretnutie „Pedagogického klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti u detí so ŠVVP“ 
v školskom roku 2020/2021 nadväzovalo na tému piateho stretnutia „Žiak s poruchami pozornosti 
a aktivity“ a jeho priebeh bol podľa plánu PK ŠVVP nasledovný: 
1. Špecifiká práce so žiakmi s poruchami pozornosti a aktivity. 
2. Vhodné námety a hry na rozvoj pozornosti v podmienkach základných škôl. 
3. Diskusia, návrhy na zlepšenia a výmena skúseností. 

 

V úvode sme plynule nadviazali na tému predošlého stretnutia a koordinátorka klubu predstavila 
členom klubu prezentáciu spracovanú na základe článku z portálu www.eduworld.sk „22 vecí, ktoré 
by ste o deťoch s ADHD mali vedieť“ pričom v rámci jednotlivých bodov členovia klubu spoločne 
diskutovali. 
Následne boli členky klubu informačne oboznámené s ďalšími užitočnými článkami, ktoré sú 
k danej téme uverejnené na portáli www.eduworld.sk.  
V ďalšej časti stretnutia koordinátorka klubu oboznámila členov klubu s obsahom prezentácie                
„Hry na rozvoj pozornosti v podmienkach ZŠ“, ktorá bola sprístupnená účastníkom workshopu 
organizovaného v CPPPaP Zvolen.  

Následne boli členky klubu oboznámené s vybranou odbornou literatúrou k danej problematike a aj 
nižšie uvedenými dostupnými online materiálmi a www. stránkami, kde možno nájsť v prípade 
hlbšieho záujmu k danej téme viac užitočných informácií. 

V závere stretnutia bola až do jeho konca zaradená vecná diskusia členov klubu ohľadne práce so 
žiakmi s ADD a ADHD na ZŠ A. Sládkoviča Sliač. 

13. Závery a odporúčania: 
Nadobudnuté teoretické poznatky doplnené praktickými príkladmi odporúčame členom klubu 
využívať v rámci svojej pedagogickej praxe.  
Nadväzujúc na tému piateho stretnutia klubu k problematike „Žiak s poruchami pozornosti 
a aktivity“ dávame ďalej do pedagogickej pozornosti nasledovné www odkazy:  
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/7472/dietata-s-adhd-poztivne-schopnosti 
https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/1767/22-veci-ktore-by-ste-o-detoch-s-add-adhd-mali-vediet 
https://eduworld.sk/cd/dominika-neprasova/5218/adhd---porucha-pozornosti-s-hyperaktivitou 
https://eduworld.sk/cd/dominika-neprasova/6457/mylne-predstavy-a-myty-o-adhd 
https://eduworld.sk/cd/vierka-mednanska/4770/10-hier-na-podporu-pozornosti-u-deti 
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/2325/hry-na-rozvoj-detskej-pozornosti-postrehu-a-
rychlosti 
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/571/ako-pomoct-dietatu-v-zlepsovani-jeho-pozornosti 
https://www.rodinka.sk/predskolak/poruchy-ucenia-a-pozornosti/15-tipov-pre-deti-s-poruchami-
pozornosti/ 
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZUF/20159/HRY-A-AKTIVITY-VHODNE-PRO-DETI-S-ADHD-SKOLNIHO-VEKU-PRIMARNE-1-
STUPNE---INSPIRACE-DO-SKOLNIHO-I-DOMACIHO-PROSTREDI---1-CAST.html/ 
https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/a_mulicakova_t_ustohalova_farebny_svet_v_skole_psychomotoricke_hry.pdf 

http://www.cpppap.svsbb.sk/files/im_psv_srcpd.html#.X_3WAuhKjmY 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Lucia Höherová 
15. Dátum 25.11.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Mariana Sláviková 
18. Dátum 25.11.2020 
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. 

 
 
 
 
 
 
 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

Prior i tná os :  Vzd elávanie  

Šp ec if ický  c ieľ :  1 .1.1  Zvýš i ť  in k luz ívnosť  a  rovn aký p r ís tup  ku kv al i tnému  

vzdelávan iu  a  z lepš i ť  vý s led ky a  komp etenc ie d et í  a  ž iakov  

Pr i j ímateľ :  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

Názov p rojektu:  Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole A. 
Sládkoviča Sliač 

Kód ITMS projektu :  312011S553 

Názov p edagogického k lubu:  Pedagogický klub - rozvoja čitateľskej gramotnosti u detí so 
ŠVVP 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

Dátum konania stretnutia: 25.11.2020 

Trvanie stretnutia: od 13:30 hod do 16:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Lucia Höherová  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

2. Mgr. Eva Lichá  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

3. Mgr. Dana Brestovanská  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

4. Mgr. Renata Martinská  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

5. Mgr. Alexandra Mihálová  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

6. Mgr. Ingrid Majerská  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

7. Ing. Martina Höherová  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

8. Mgr. Mariana Sláviková  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

 

 

 



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

 č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


