
 

 

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 02.06.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

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

správy 
www.zssliac.edupage.org 

 
11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  
 
Žiak so SZP. 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti u detí zo SZP. 
 



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

1. Špecifiká vzdelávacieho procesu u detí zo SZP na ZŠ A. Sládkoviča, Sliač. 
2. Návrhy, možnosti, skúsenosti, riešenia v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti u žiakov zo SZP. 
3. Diskusia – rôzne. 

 

V úvode vedúca klubu naviazala na tému predošlého stretnutia klubu a preberanú problematiku žiak 
so SZP, priblížila problematiku pre podmienky našej školy v súvislosti so žiakmi so SZP, ktorí 
momentálne navštevujú ZŠ A. Sládkoviča Sliač.  
 

V rámci bodu jedna, ďalej vedúca pracovala s materiálom „Príručka pre asistenta učiteľa (so 
zameraním na možnosti jeho pomoci v procese mediácie na škole)“ od autoriek Dagmar Kopčanová - 
Eva Farkašová, VÚDPaP.  
Materiál obsahuje užitočné informácie, s ktorými sa členky oboznámili, a ktoré sú využiteľné pre 
pedagogickú prax, či už učiteľov alebo asistentov učiteľa.  
Obsahovo je rozdelený na nasledovné časti: 

1. Povolanie asistenta učiteľa. 
2. Sociálno-kultúrne špecifiká rómskeho žiaka. 
3. Rómski asistenti učiteľa. 
4. Nekonfliktné riešenie sporov v školskom prostredí – mediácia. 
5. Potvrdenie o vzájomnej dohode. 
6. Formy mediácie. 
7. Opatrenia pre zvládnutie mediácie v škole – možnosť zapojenia asistenta učiteľa. 

 

V rámci bodu dva vedúca klubu predstavila členkám klubu článok od autoriek Lenky Mazákovej  
a Tatiany Dubayovej „Čitateľská gramotnosť žiakov primárnej školy v kontexte sociálneho  
znevýhodnenia“.   
Autorky sa v príspevku venujú problematike čitateľskej gramotnosti žiakov základných škôl  
v kontexte sociálneho znevýhodnenia, jej charakteristike, dôležitosti, úzkej spojitosti s podmienkami 
v rodinnom prostredí, úskaliam pri jej osvojovaní a možnostiam jej diagnostiky. 
Príspevok popisuje aj prvé použitie medzinárodne známeho diagnostického nástroja EGRA 
adaptovaného na podmienky Slovenskej republiky. Prostredníctvom výsledkov zrealizovaného 
porovnania čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka ZŠ zo sociálne znevýhodneného a intaktného 
prostredia chceli autorky poukázať na rozdiely, ktoré je potrebné stierať v záujme ďalšieho 
vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, a teda aj v záujme ich plynulého 
bezproblémového zaradenia sa do bežného života.  
Príspevok obsahuje množstvo zdrojov aj v rámci použitej literatúry, o ktoré sa možno v prípade 
záujmu rozšírenia informácií v tejto oblasti oprieť. 
 

V závere stretnutia bola zaradená vzhľadom na krátkosť času už len krátka diskusia k preberaným 
témam. 

13. Závery a odporúčania: 
Nadobudnuté teoretické poznatky doplnené praktickými príkladmi odporúčame členom klubu 
využívať v rámci svojej pedagogickej praxe.  
V rámci obsahového zamerania devätnásteho stretnutia pedagogického klubu dávame do 
pedagogickej pozornosti nasledovné www odkazy:  
- https://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/publikacie/kniznica/prirucka_asistenta_ucitela.pdf 
K problematike rozvoja čitateľskej gramotnosti u žiakov so SZP dávame ďalej do pedagogickej 
pozornosti nasledovné www odkazy:  
- https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Dubayova1/subor/mazakova.pdf 
  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Eva Lichá 
15. Dátum 02.06.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Mariana Sláviková 
18. Dátum 02.06.2021 
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: 02.06.2021 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

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

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

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

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

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

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

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

8. Mgr. Zuzana Šupová  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 

    

    

    

 


