
 

 

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 08.06.2021 
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  
 
Záverečné zasadnutie a vyhodnotenie doterajšej činnosti klubu - rozvoja čitateľskej 
gramotnosti u detí so ŠVVP. 
 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
Priebeh v poradí dvadsiateho stretnutia „Pedagogického klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti u detí 
so ŠVVP“ v školskom roku 2020/2021 – záverečného zasadnutia bol podľa plánu PK ŠVVP 
nasledovný: 
1. Vyhodnotenie dosiahnutých školských výsledkov žiakov so ŠVVP a spolupráce s rodičmi za 
uplynulý školský rok. 
2. Zhodnotenie výsledkov a prínosu PK rozvoja čitateľskej gramotnosti u žiakov so ŠVVP. 
3. Diskusia – rôzne. 
 

V rámci prvej časti stretnutia klubu boli zúčastnenými zhodnotené dosahované výsledky a práca 
žiakov so ŠVVP počas uplynulého pol roka.  
Rozoberali sa podrobnejšie najmä problematické prípady žiakov so ŠVVP a prípady slabo 
prospievajúcich žiakov, diskutovalo sa o možnostiach zlepšenia podmienok žiakov so ŠVVP,  
o vhodnosti použitia rôznych metód a kompenzačných pomôcok u jednotlivých žiakov, ohľadne 
možných zlepšení v jednotlivých deficitoch, atď... 

V rámci bodu dva, vedúca klubu stručne vyhodnotila činnosť pedagogického klubu za uplynulé dva 
roky, pripomenula témy, ktorým sa v rámci 40tich stretnutí klubu venovala pozornosť  
a poďakovala členkám klubu za výbornú spoluprácu počas celého dvojročného fungovania klubu.  

Následne členovia klubu v rámci diskusie spoločne zhodnotili dvojročné obdobie činnosti 
Pedagogického klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti u žiakov so ŠVVP, otvorene diskutovali 
ohľadne prínosov činnosti klubu, pozitívach i negatívach, možných zlepšeniach a vhodných 
oblastiach a témach z pedagogickej praxe, ktorým by bolo vhodné a potrebné sa venovať v prípade 
realizácie obdobných projektov. 

Keďže od marca 2020, nastali celosvetovo spoločenské zmeny z dôvodu pandémie COVID 19 a aj 
samotné vzdelávanie sa viac, či menej presunulo do online priestoru, takýmto zmenám sa musela 
flexibilne prispôsobiť aj práca a vzdelávanie pedagóga.  
Nakoľko sa vzhľadom na rôzne obmedzenia, nemohli ľudia a ani pedagógovia stretávať v takej 
miere, ako sme boli doposiaľ zvyknutí a boli obmedzené aj vzdelávacie aktivity prezenčnou formou, 
vznikol priestor a potreba pre vznik rôznych foriem online vzdelávania a vzdelávacích aktivít.  
My sme počas činnosti pedagogického klubu tiež využili možnosti online vzdelávania, ktoré sa nám 
naskytli a z množstva dostupných online vzdelávaní a webinárov sme vyberali vzdelávania 
realizované odborníkmi v oblasti práce so žiakmi so ŠVVP, inklúzie a v oblasti rozvoja čitateľskej 
gramotnosti, ktoré boli vhodné zaradiť k jednotlivým stretnutiam a korešpondovali s preberanými 
témami podľa plánu klubu. Po zhliadnutí online webinárov a vzdelávaní sme vždy následne novo 
načerpané informácie a ich prínos pre našu pedagogickú prax vecne rozdiskutovali.   
 

V rámci bodu tri členovia klubu v príjemnej atmosfére až do konca posledného stretnutia klubu 
ŠVVP diskutovali na témy z ich bežnej pedagogickej praxe. 

13. Závery a odporúčania: 
Teoretické poznatky doplnené praktickými príkladmi, vymenené informácie ohľadne osvedčených 
skúseností z oblasti práce so žiakmi so ŠVVP a z oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti, ktoré 
členovia klubu nadobudli počas jednotlivých stretnutí v rámci školského roka 2019/2020 
a 2020/2021, odporúčame členom klubu využívať v rámci svojej pedagogickej praxe. 

Prínos činnosti Pedagogického klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti u žiakov so ŠVVP, hodnotíme 
vysoko pozitívne, nakoľko členovia klubu mali v rámci činnosti klubu priestor pre koordinované 
skupinové vzdelávanie, dostatočný prísun nových informácií z oblasti práce so žiakmi so ŠVVP 
a z oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti u týchto žiakov, možnosť pravidelných diskusií na rôzne 
potrebné a užitočné témy, čo sa pozitívne premietlo aj v ich pedagogickej praxi, nielen v oblasti 
práce so žiakmi so ŠVVP ale i v ich celkovej pedagogickej činnosti. 
 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Martina Höherová 
15. Dátum 08.06.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Mariana Sláviková 
18. Dátum 08.06.2021 
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: 08.06.2021 

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 

    

    

    

 


