
 

 

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 20.04.2021 
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  
 
Sluchové postihnutie a práca so žiakmi so sluchovým postihnutím na základnej škole. 
Spolupráca školy, rodiny, poradenských zariadení u žiakov so ŠVVP. 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
Program v poradí pätnásteho stretnutia „Pedagogického klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti u detí 
so ŠVVP“ v školskom roku 2020/2021 bol oproti pôvodnému plánu PK ŠVVP poupravený 
nasledovne: 
 

1. Sluchové postihnutie a práca so žiakmi so sluchovým postihnutím na ZŠ. 
2. Oboznámenie sa s vhodnými námetmi, metódami, postupmi  

a kompenzačnými pomôckami, ktoré je možné využívať pri práci so žiakmi so SP. 
3. Spolupráca s poradenskými zariadeniami CPPPaPa a CŠPPaP. 
4. Dôležitosť spolupráce rodiny a školy u žiaka so ŠVVP. 
5. Diskusia a výmena skúseností. 

 
U úvode stretnutia vedúca klubu oboznámila členky klubu s programom stretnutia a rozdelenia 
stretnutia do dvoch častí podľa rôznych tém a plynule prešla k prvej časti, v rámci ktorej popísala 
najmä základné špecifiká práce so žiakom so sluchovým postihnutím.  
Problematiku priblížila opierajúc sa o informácie zverejnenej na www stránke CŠPP Zvolen, ktorá má 
danú tému stručne, ale pre naše potreby výstižne spracovanú /https://csppzv.webnode.sk/metodicke-
materialy/sluchove-postihnutie/. 
Následne čerpajúc z materiálu Štátnej školskej inšpekcie prečítala kompenzačné pomôcky, ktoré sa 
bežne podľa potreby využívajú v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu u žiakov so sluchovým 
postihnutím. 

Vzhľadom k tomu, že momentálne nemáme na škole žiaka so ŠVVP z dôvodu sluchového postihnutia, 
informačne bola zo strany koordinátora klubu, členom klubu priblížená prezentácia „Sluchovo 
postihnutý pacient...“ a predstavená online voľne dostupná literatúra, články, webináre  a ďalšie 
materiály vhodné na doplnenie informácií v prípade potreby k danej téme (výber viď odkazy 
v záveroch a odporúčaniach).  
 

V druhej časti stretnutia priblížila vedúca klubu spoluprácu školy, rodiny a poradenských zariadení - 
hlavných aktérov integrácie žiaka so ŠVVP, opierajúc sa pritom o materiál „Sprievodca integráciou 
v základných školách … na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu“ / https://inklucentrum.sk/wp-
content/uploads/2020/04/SPRIEVODCA-integr%C3%A1ciou.pdf /,  z ktorého vybrala diagramovo 
spracovaný postup integrácie, popísala informačne stručne jednotlivých aktérov procesu integrácie 
a zamerala sa najmä na poradenské zariadenia a popis ich činnosti, v spolupráci so školou a rodinou 
dieťaťa/žiaka so ŠVVP.  

Vzhľadom na rozsiahlosť oboch tém a krátkosť času koordinátorka klubu informačne priblížila 
členkám klubu vybrané online dostupné materiály a články k téme „Význam spolupráce školy 
a rodiny“ s veľkým dôrazom potreby tejto spolupráce obzvlášť u žiakov so ŠVVP a k téme „Školy 
otvorenej rodičom“, viď nižšie a ďalšie uvedené vo forme www.odkazov v záveroch a odporúčaniach. 
- Ing. Carmen Scholzová „Význam spolupráce školy a rodiny.“ 
- PaedDr. Silvia Šuverová, PhD „Interpersonálne kompetencie učiteľa vo vzťahu k rodičom dieťaťa so 

ŠVVP.“. 
- Mgr. Monika Tomovčíková „Ako vytvoriť dobrú lokálnu komunitu zapojenú do politiky školy.“ 
- Mgr. Dušana Bieleszová – „Strategické partnerstvo rodiny a školy - základné princípy získavania 

dôvery.“ 
V závere stretnutia bola zaradená už len krátka diskusia k téme druhej časti stretnutia, s tým, že sa 
k danej téme v rámci diskusie vrátime, podľa možností ešte v rámci ďalších stretnutí klubu. 

13. Závery a odporúčania: 
Nadobudnuté teoretické poznatky doplnené praktickými príkladmi odporúčame členom klubu 
využívať v rámci svojej pedagogickej praxe.  

K problematike „Žiak so sluchovým postihnutím“ dávame do pedagogickej pozornosti nasledovné 
www odkazy:  
https://csppzv.webnode.sk/metodicke-materialy/sluchove-postihnutie/ 
https://www.fedu.uniba.sk/uploads/media/PSP_vybrane_kapitoly.pdf 
http://www.csppno.sk/metodiky/metodicke%20materialy%20surdopedia.pdf 
https://vudpap.sk/webinar-c-4-ako-rozvijat-sluchove-vnimanie-u-deti-s-tazkostami-v-uceni/  



https://vudpap.sk/zostrih-z-webinara-distancne-vzdelavanie-ziakov-so-sluchovym-postihnutim-v-
skolskej-inkluzii/ 
https://download.upce.cz/fzs/sluchovo_postihnuty_pacient.ppt 
https://is.muni.cz/th/ntlvi/DP_Kupciova_Vplyv_multisenzorickeho_pristupu_na_rozvoj_porozumenia
_a_fantazie_deti_so_sluchovym_postihnutim.pdf 
https://www.komposyt.sk/pre-ziakov/spravny-vyber-skoly-uspesna-kariera/preview-file/brozurka-4-
sluchovep-press-992.pdf 
- https://slideplayer.cz/slide/14593157/ 

K problematike „Spolupráca školy a rodiny u žiaka so ŠVVP“ dávame do pedagogickej pozornosti 
nasledovné www odkazy: 
-https://inklucentrum.sk/wp-content/uploads/2020/04/SPRIEVODCA-integr%C3%A1ciou.pdf 
- https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/3_ops_scholzova_carmen_-
_vyznam_spoluprace_rodiny_a_skoly.pdf 
- https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Istvan1/subor/Suverova.pdf 
- https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/strategicke-partnerstvo-rodiny- 
a-skoly-zakladne-principy-ziskavania-dovery.m-151.html 
- https://www.skolskyportal.sk/skola-rodina/formy-spoluprace-skoly-rodicov 
- https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/11/Ako-vytvorit-dobru-lokalnu-komunitu-zapojenu-do-
politiky-skoly..pdf 
- https://vudpap.sk/zostrih-z-webinara-lokalna-komunita-zapojena-do-politiky-skoly/ 
- https://www.cpppap.sk/data/05_4.kapitola.pdf 
- https://www.skola21.sk/kniznica/spolupraca/spolupraca-s-rodicmi/dalej  
  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Lucia Höherová 
14. Dátum 20.04.2021 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Mariana Sláviková 
17. Dátum 20.04.2021 
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: 20.04.2021 

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 

    

    

    

 


