
 

 

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 13.04.2021 
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  
 
Mentálne postihnutie. 
Práca so žiakmi s mentálnym postihnutím na ZŠ. 
Vizualizácia ako súčasť edukácie detí a žiakov so ŠVVP. 
 



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

1. Prezentácia na tému: Žiak s mentálnym postihnutím „MP“ na ZŠ. 
2. Oboznámenie sa s vhodnými námetmi, metódami a postupmi, ktoré je vhodné využívať pri 

práci so žiakmi s MP. 
3. Výber materiálov k samoštúdiu. 
4. Vizualizácia ako súčasť edukácie detí a žiakov so ŠVVP. 
5. Diskusia a výmena skúseností. 

 
V úvode stretnutia vedúca klubu oboznámila členky klubu formou pripravenej prezentácie „Práca so 
žiakmi s mentálnym postihnutím na ZŠ“ s problematikou práce so žiakom s mentálnym postihnutím 
v podmienkach ZŠ. Stručne popísala základné druhy MP, odporúčané postupy pri edukácii žiakov 
s MP a odporúčané špeciálnopedagogické metódy využívané pri práci so žiakmi s MP. 

V rámci bodu dva sme sa prostredníctvom materiálu Štátnej školskej inšpekcie „ Kompenzačné 
pomôcky“ oboznámili z bežne využívanými kompenzačnými pomôckami, ktoré  sú využívané v rámci 
výchovno – vzdelávacieho procesu u žiakov mentálnym postihnutím. 

Následne vedúca klubu stručne popísala možné problémy, ktoré môžu vzniknúť pri vzdelávaní žiakov 
s MP podľa učebných osnov ŠZŠ v bežných triedach v základných školách.  

 
 

V ďalšej časti stretnutia koordinátorka klubu oboznámila členky klubu s vybranými materiálmi 
a www. odkazmi k hlavnej téme stretnutia „MP“.  
Bližšie sme sa následne zaoberali materiálom vydaným MPC Bratislava, od autorky PaedDr, Jany 
Verešovej, PhD. „Vizualizácia ako súčasť edukácie detí a žiakov so ŠVVP“.  
Prešli sme si možnosti využívania  vizualizácie v procese učenia, vybrané kategórie pojmových 
máp, zdôvodnili vhodnosť metódy vizualizácie u detí a žiakov so ŠVVP a rozobrali konkrétne ukážky 
využitia vizualizácie v edukačnom procese detí a žiakov so ŠVVP.  

V závere stretnutia bola zaradená krátka diskusia členov klubu k prebratým témam stretnutia. 
13. Závery a odporúčania: 

Nadobudnuté teoretické poznatky doplnené praktickými príkladmi odporúčame členom klubu 
využívať v rámci svojej pedagogickej praxe. 
V rámci obsahového zamerania štrnásteho stretnutia pedagogického klubu dávame do pedagogickej 
pozornosti nasledovné www odkazy:  
- https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-
file/krcahova_sestakova_web-224.pdf-  
- https://analyza.todarozum.sk/docs/19082218430002ker0/ 
https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/KOMPENZACNE_PO
MOCKY.pdf 
- http://www.zpmpvsr.sk/dokum/dohovorOSN.pdf 
- https://www.unipo.sk/public/media/20141/2016_HLEBOVA_Vybrane_kapitoly.pdf 
- https://archiv.mpc-edu.sk/sk/node/3677 
- https://www.researchgate.net/profile/Bibiana-
Hlebova/publication/346416237_Diagnostika_a_stimulacia_citatelskej_kompetencie_ziakov_so_stred
nym_stupnom_mentalneho_postihnutia/links/5fc0c3e9458515b797785218/Diagnostika-a-stimulacia-
citatelskej-kompetencie-ziakov-so-strednym-stupnom-mentalneho-postihnutia.pdf 
- https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/12_ops_harmadova_marcela_-
_vytvarny_prejav_ziakov_s_mentalnym_postihnutim_ako_diagnosticky_nastroj.pdf 
- https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/4_ops_taisova_lydia_-
_rozvijanie_aktivnej_a_pasivnej_slovnej_zasoby_u_ziakov_s_mentalnym_postihnutim_0.pd
f 
- https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/pincakova_ustohalova_ziaci_mp.pdf 
- https://archiv.mpc-
edu.sk/sites/default/files/publikacie/j._veresova_vizualizacia_ako_sucast_edukacie_deti_a_zi
akov_so_svvp.pdf 



- https://mpc-
edu.sk/sites/default/files/publikacie/a_mulicakova_t_ustohalova_farebny_svet_v_skole_psychomotori
cke_hry.pdf 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Lucia Höherová 
15. Dátum 13.04.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Mariana Sláviková 
18. Dátum 13.04.2021 
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: 13.04.2021 

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 

    

    

    

 


