
 

 

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 06.04.2021 
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 žiakom so ŠVVP v školskom klube detí. 
Pedagogika M. Montessori. 
 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
Priebeh v poradí trinásteho stretnutia „Pedagogického klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti u detí so 
ŠVVP“ v školskom roku 2020/2021 bol oproti pôvodnému plánu PK ŠVVP upravený nasledovne: 
 

1. Práca so žiakom so ŠVVP v školskom klube detí. 
2. Pedagogika M. Montessori. 
3. Diskusia a výmena skúseností. 
 

Vzhľadom k tomu, že sa trinásteho stretnutia klubu ŠVVP nemohla zúčastniť vedúca klubu – školská 
špeciálna pedagogička, bol pôvodne plánovaný program stretnutia upravený a zaradené boli dve 
zaujímavé a užitočné témy z oblasti práce so žiakmi so ŠVVP. 
 

V prvej časti stretnutia predstavila koordinátorka klubu ostatným členom materiál, vydaný MPC 
Banská Bystrica, od autorky Mgr. Adriany Žlebekovej, „Práca so žiakom so ŠVVP v školskom klube 
detí“. Téma bola zaradená z dôvodu, že v ŠKD sa naskytá okrem iného možný priestor i na 
individuálnu činnosť so žiakom so ŠVVP a zároveň realizované aktivity sú vedené hravou formou, čo 
u týchto žiakov odstraňuje stres z pocitu učenia sa a skúšania vedomostí. 
Materiál osvedčenej skúsenosti odbornej praxe, ktorý sme si prešli obsahuje predstavenie programu 
pre žiakov so ŠVVP, vhodného na realizáciu najmä v ŠKD a je zostavený z výtvarných, hudobných  
a telesných aktivít, so zameraním sa na plnenie špecifických cieľov. Jednotlivé úlohy napomáhajú pri 
odstraňovaní problémov integrovaného žiaka. Prvá časť obsahuje teóriu k danej problematike – 
výchove mimo vyučovania, ŠKD, oblasti školskej integrácie a druhá časť je samotnou ukážkou 
programu a jeho vplyvu na rozvoj schopností žiaka.  
Po prejdení informácii z materiálu bola zaradená krátka diskusia k prebratej téme. 
 

V rámci druhej časti stretnutia bola zaradená práca s materiálom „Pomôž mi, aby som to urobil sám“ 
Úvod do pedagogiky M. Montessori.  
V materiáli vydanom MPC Bratislava autorky rozoberajú výnimočnosť Montessori pedagogiky. 
Z obsiahleho materiálu sme prvú a tretiu kapitolu prebehli len informačne a bližšie sme sa oboznámili 
s jeho druhou kapitolou, ktorá je zameraná na partnerskú komunikáciu.  
Prešli sme si časť 2.1 „Rešpekt ako základný aspekt vzťahov, výchovy a hľadania konsenzu“, časť 2.3 
„Riziká autorít, trestov a odmien“  a časť 2.3 „Riešenia namiesto trestov“.  
 

Následne bola zaradená diskusia k preberaným témam, ktorá sa viedla v príjemnom duchu až do konca 
stretnutia. 

1. Závery a odporúčania: 
Nadobudnuté teoretické poznatky doplnené praktickými príkladmi odporúčame členom klubu 
využívať v rámci svojej pedagogickej praxe.  
V rámci obsahového zamerania trinásteho stretnutia pedagogického klubu dávame do pedagogickej 
pozornosti nasledovné www odkazy:  
- https://archiv.mpc-
edu.sk/sites/default/files/publikacie/i._kosov___z._kore_ov___e._cinov__pom___mi__aby_som_to_u
robil_s_m.__vod_do_pedagogiky_m._montessori.pdf 
- https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova9/subor/Slovacek_Minova.pdf 
- https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KLP/2014_Inkluzivna_klima_-_final.pdf 
-https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/5_ops_zlebekova_adriana_-
_praca_so_ziakom_so_svvp_v_skolskom_klube_deti_0.pdf 
- https://www.montemama.sk/na-stiahnutie 
- https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/4741/montessori-metoda-filozofia 
- https://eduworld.sk/cd/redakcia/545/19-prikazani-marie-montessori-pre-rodicov 
- https://eduworld.sk/tg/5/10/montessori-vychova-a-vzdelavanie 
  

2. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Lucia Höherová 
3. Dátum 06.04.2021 
4. Podpis  
5. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Mariana Sláviková 
6. Dátum 06.04.2021 
7. 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: 06.04.2021 

Trvanie stretnutia: od 13:00 hod do 16:00 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 

    

    

    

 


