
 

 

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 04.05.2021 
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  
 
Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou na ZŠ. 
 



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

1. Voľba koordinátora pedagogického klubu a privítanie nového člena klubu. 
2. Oboznámenie sa s vhodnými terapiami NKS, námetmi, metódami, postupmi a pomôckami, ktoré 

je vhodné využívať pri práci so žiakmi s NKS. 
3. Diskusia a výmena skúseností. 

 

V úvode stretnutia klubu bola vedúcou klubu privítaná nová členka Mgr. Zuzana Šupová a spomedzi 
zúčastnených členov navrhnutá ako koordinátorka klubu Ing. Martina Höherová, čo prítomné členky 
jednohlasne zakceptovali. 
 

Následne vedúca klubu nadviazala na tému predošlého stretnutia a opierajúc sa o odporúčania 
CŠPPaP Zvolen oboznámila členky s možnými terapiami NKS a následne s odporúčanými metódami, 
postupmi a kompenzačnými pomôckami, ktoré sú využívané pri práci so žiakmi s NKS na ZŠ. 
 

Následne v krátkosti predstavila členom výber užitočných www. stránok a materiálov k danej 
problematike, z ktorých časť uvádzame v záveroch a odporúčaniach, u niektorých zdrojov, upozornila 
najmä na použitú literatúru. 
V rámci tejto časti obsahovo predstavila a preklikala dva vybrané užitočné webináre, ktoré dala do 
pozornosti členkám klubu pre prípad záujmu. 
Prvý od spoločnosti Raabe „Ako naučiť deti orientovať sa v čase?“ a druhý z dielne Výskumného 
ústavu detskej psychológie a patopsychológie „Implementácia metódy rozvíjania jazykových 
schopností podľa Eľkonina“. 
  

V závere stretnutia bola zaradená dlhšia diskusia k téme narušená komunikačná schopnosť, ktorá bola 
témou posledných dvoch stretnutí, kde mali členky klubu možnosť rozdiskutovať informácie 
z minulotýždňového stretnutia a informácie z pozretého webinára, možnosť porozprávať sa 
a vymeniť si navzájom skúsenosti so svojej bohatej pedagogickej praxe v súvislosti s ich prácou so 
žiakmi poväčšine prvého stupňa a diagnózou narušená komunikačná schopnosť. 

13. Závery a odporúčania: 
Nadobudnuté teoretické poznatky doplnené praktickými príkladmi odporúčame členom klubu 
využívať v rámci svojej pedagogickej praxe.  
V rámci obsahového zamerania sedemnásteho stretnutia pedagogického klubu dávame do 
pedagogickej pozornosti nasledovné www odkazy:  
- https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/KOMPENZACNE_POMOCKY.pdf 
- https://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity-webinare?webinar_id=99 
- https://vudpap.sk/webinar-47-implementacia-metody-rozvijania-jazykovych-schopnosti-podla-
elkonina/  
- https://csppzv.webnode.sk/metodicke-materialy/sluchove-postihnutie/narusena-komunikacna-
schopnost/terapie-narusenej-komunikacnej-schopnosti/ 
- https://www.cpppapmartin.sk/na_stiahnutie/Dieta_s_narusenou_komunikacnou_schopnostou.pdf 
- https://cpppappb.webnode.sk/_files/200000227-
5502e55031/Metodick%C3%BD%20materi%C3%A1l%20pre%20pedag%C3%B3gov-
%20%C5%BEiak%20s%20NKS.pdf 
- https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/7595/hry-a-aktivity-na-upokojenie-ziakov 
- https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/4015/15-aktivit-na-podporu-socialnych-a-
emocionalnych-zrucnosti-ziakov 
- https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/8482/15-sposobov-ktore-pomahaju--odburavat-stres-a-
formovat-pozornost-ziakov 
  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Martina Höherová 
15. Dátum 04.05.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Mariana Sláviková 
18. Dátum 04.05.2021 
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: 04.05.2021 

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 

    

    

    

 


