
 

 

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 20.10.2020 
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  
Inkluzívne vzdelávanie.  
Inkluzívny tím. 
 
 
 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

V poradí štvrté stretnutie „Pedagogického klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti u detí so ŠVVP“ 
v školskom roku 2020/2021  bolo zamerané na tému „Inkluzívne vzdelávanie v podmienkach 
základných škôl SR“ a priebeh stretnutia bol podľa plánu PK ŠVVP nasledovný: 
 

1. Inkluzívne vzdelávanie. 
2. Priblíženie problematiky zavádzania inkluzívneho vzdelávania v podmienkach ZŠ SR. 
3. Inkluzívny tím a jeho funkcie. 
4. Diskusia a výmena skúseností. 

V úvode stretnutia vedúca klubu vstručnosti priblížila členom klubu filozofiu inkluzívneho 
vzdelávania a popísala rozdiel medzi integráciou a inklúziou. 

Následne v rámci bodu dva koordinátorka klubu oboznámila členov klubu s nižšie uvedenými 
voľne dostupnými online verziami metodických príručiek spracovaných k inkluzívnemu vzdelávaniu:  

1)  Metodická príručka vydaná ŠPÚ „Metodika podporujúca inkluzívne vzdelávanie v školách“. 
2)  Metodická príručka vydaná MPC „Pedagogický model inkluzívneho vzdelávania na 

základných školách“ „PRINED – PRojekt INkluzívnej EDukácie“. 

Vzhľadom na veľký rozsah problematiky, bol v tejto časti len stručne predstavený obsah oboch 
materiálov, pre ich priblíženie a následne možné čerpanie informácii v prípade hlbšieho záujmu 
členov klubu o danú problematiku. 

Následne koordinátorka klubu predstavila členom klubu výber ďalších zdrojov z odbornej literatúry 
k danej problematike a výber užitočných online materiálov, www stránok a článkov k danej téme, 
z ktorých niektoré  dávame nižšie do pozornosti formou www odkazov. 

V ďalšej časti stretnutia vedúca klubu v krátkosti zhrnula problematiku fungovania inkluzívneho 
tímu, jeho zloženia a náplne práce členov tímu, priblížila dôležité zásady fungovania a komunikácie 
členov tímu na základných školách vo všeobecnosti a následne sa zamerala v stručnosti 
na fungovanie inkluzívneho tímu v podmienkach ZŠ A. Sládkoviča Sliač. 

V závere stretnutia bola zaradená diskusia a výmena skúseností členov klubu k téme stretnutia. 
13. Závery a odporúčania: 

Nadobudnuté teoretické poznatky doplnené praktickými príkladmi odporúčame členom klubu 
využívať v rámci svojej pedagogickej praxe a k problematike inkluzívneho vzdelávania dávame do 
pedagogickej pozornosti nasledovné www odkazy na online zdroje:  
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/projekty/eea_grants/metodika-podporujuca-
inkluzivne-vzdelavanie-skolach.pdf 
http://prined.mpc-edu.sk/index.php/na-stiahnutie?task=getdownloadlink&tmpl=component&id=102 
https://inklukoalicia.sk/inkluzivne-vzdelavanie/ 
https://www.ktochyba.sk/webroot/video/index-inkluzie.pdf 
https://www.minedu.sk/data/att/14615.pdf 
https://www.pdf.umb.sk/cms/saveDataFilePublic.php?uid=rsabo&path=BAn88Noqz9NYbGn_3lHg
GlIOSElQnKhQo0cOjZUMuS994PE0PeGHlCsWlmvy-
Z2DbQ4SObinL988qiEf_3EU7Ka4zWmrz1CbtJcEfGTd1nxNp1FyYl2MUKkbnFai86TB 
https://www.european-agency.org/file/19303/download?token=hki0xMPV 
http://chcemevedietviac.sk/inkluzia-sanca-urobit-z-integracie-vyhodu-do-zivota/ 
https://eduworld.sk/cd/ts/4819/skola-inkluzionistov-ma-na-zakladnych-skolach-pomoct-s-inkluziou 
https://eduworld.sk/cd/viera-hincova/6271/o-inkluzii-neuvazujeme-a-nehovorime-spravne-zostali-
sme-zaseknuti-v-mentalnom-modeli-z-minuleho-storocia 
 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Lucia Höherová 
15. Dátum 20.10.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Mariana Sláviková 
18. Dátum 20.10.2020 
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: 20.10.2020 

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 

    

    

    

 


