
 

 

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 02.02.2021 
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  
 
Zdravotné postihnutia. 
Žiakmi s telesným postihnutím na základnej škole. 
 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
Téma v poradí ôsmeho stretnutia „Pedagogického klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti u detí so 
ŠVVP“ v školskom roku 2020/2021 bola oproti pôvodnému plánu klubu zmenená a došlo k zámene 
tém ôsmeho a desiateho stretnutia z  plánu PK ŠVVP. 
 

Priebeh ôsmeho stretnutia klubu bol nasledovný: 
1. Zdravotné postihnutia. 
2. Telesné postihnutie a práca so žiakmi s telesným postihnutím v podmienkach bežnej ZŠ. 
3. Kompenzačné pomôcky odporúčané pre žiakov s telesným postihnutím. 
4. Diskusia a výmena skúseností. 
5. Webinár – „Ako rozvíjať motoriku detí s ťažkosťami v učení“. 

 

V úvode stretnutia vedúca klubu uviedla členov klubu do problematiky zhrnutím informácií, čo spadá 
pod jednotlivé zdravotné postihnutia a ako je táto terminológia vymedzená v školskom zákone, 
následne bola členkám klubu informačne priblížená „Koncepcia výchovy a vzdelávania detí so 
zdravotným postihnutím“ zverejnená na minedu.sk (viď link závery a odporúčania). 
 

V rámci bodu dva boli členky klubu informačne oboznámené s materiálom k téme telesného 
postihnutia - zostaveným Mgr. Ľubicou Fečkovou - “Dieťa s telesným postihnutím a dôležité pojmy„ 
/http://www.stpke.sk/PDF_CSPP/Dieta_s_telesnym_postihnutim.pdf/. 

 

Vzhľadom k tomu, že momentálne na škole žiaka s telesným postihnutím nemáme, prešli sme v rámci 
bodu tri priamo k ukážke materiálu Štátnej školskej inšpekcie „ Kompenzačné pomôcky“ a priblížili 
si kompenzačné pomôcky bežne využívané v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu u žiakov 
s telesným postihnutím. 
 

K téme zdravotných postihnutí koordinátorka klubu následne prečítala členkám klubu výber 
z inšpiratívneho článku zverejneného na portáli Eduworld  od autora J. Miškolciho: „Nemôžeme sa 
tváriť, že deti s postihnutím neexistujú.“ 
Následne informačne oboznámila členov klubu s vybranými článkami a materiálmi k téme 
zdravotných postihnutí, s dôrazom na práva zdravotne postihnutých detí v oblasti vzdelávania. 
 

Na bod jedna až štyri nadväzovala následne krátka diskusia členov klubu, kde si členovia vzájomne 
vymenili informácie, názory, skúsenosti k prebraným témam.  
 

V závere stretnutia bol s ohľadom na zameranie klubu a aj s ohľadom na nadchádzajúce témy 
stretnutí klubu, týkajúce sa zdravotných postihnutí na posledných 45 minút zaradený webinár „Ako 
rozvíjať motoriku detí s ťažkosťami v učení“, ktorý obsahoval množstvo typov a odporúčaní ako 
pomôcť deťom v oblasti rozvoja motorických zručností.  

- Závery a odporúčania: 
Nadobudnuté teoretické poznatky doplnené praktickými príkladmi odporúčame členom klubu 
využívať v rámci svojej pedagogickej praxe.  
K problematike „Žiak s telesným postihnutím v podmienkach bežnej ZŠ“ a k ďalším témam 
stretnutia dávame do pedagogickej pozornosti nasledovné www odkazy na vybrané články 
a materiály z oblasti práce so žiakmi so ŠVVP: 
https://www.minedu.sk/4818-sk/koncepcia-vychovy-a-vzdelavania-deti-so-zdravotnym-postihnutim/ 
- https://www.skolskyportal.sk/vzdelavanie-vychova/dieta-s-telesnym-postihnutim-v-skole 
- http://www.stpke.sk/PDF_CSPP/Dieta_s_telesnym_postihnutim.pdf 
- https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/KOMPENZACNE_POMOCKY.pdf 
- http://is.komposyt.com/pre-odbornikov/specialno-pedagogicka-

cinnost/Metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/preview-file/metodicko-informacny-material-so-
zameranim-sa-na-prof-rozhodovanie-ziakov-so-zo-a-tp-726.pdf 

- https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/2905/j-miskolci-nemozeme-sa-tvarit-ze-deti-s-postihnutim-
neexistuju 

- https://www.platformarodin.sk/rodiciarodicom/prispevky-pre-ztp/ 
- http://www.nrozp-mosty.sk/o-com-je-dohovor.html 
- http://www.nrozp-mosty.sk/zo-zivota/item/849-

desatoroprerodi%C4%8Dovdet%C3%ADsozdravotn%C3%BDmpostihnut%C3%ADm.html 
- http://www.zpmpvsr.sk/dokum/dohovorOSN.pdf 
- https://vudpap.sk/webinar-ako-rozvijat-motoriku-u-deti-s-tazkostami-v-uceni/ 
  



13. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Lucia Höherová 
14. Dátum 02.02.2021 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Mariana Sláviková 
17. Dátum 02.02.2021 
18. 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: 02.02.2021 

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 

    

    

    

 


