
 

 

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 02.09.2020 
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  
 
Úvodné stretnutie pedagogického klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti u detí so ŠVVP. 
Predstavenie činnosti, cieľov, prerokovanie, doplnenie a schválenie plánu práce, voľba koordinátora 
a vedúceho pedagogického klubu. 
 
 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 
1. Stručné predstavenie činnosti pedagogického klubu v novom školskom roku 2020/2021. 
2. Voľba koordinátora a vedúceho pedagogického klubu. 
3. Prerokovanie plánu práce. 
4. Návrhy na doplnenie plánu práce. 
5. Schválenie plánu práce. 
6. Možnosti vzdelávacích aktivít v oblasti práce so žiakmi so ŠVVP  v školskom roku 2020/2021. 
7. Diskusia. 

 
Na úvodnom stretnutí pedagogického klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti u detí so ŠVVP sa 
členovia klubu podrobne oboznámili s plánovanou činnosťou pedagogického klubu v školskom 
roku 2020/2021.  
V úvode boli členovia oboznámení s výmenou člena a teda prijatím nového člena klubu – 
pedagogickej asistentky Ing. Martiny Höherovej. Potom nasledovala voľba vedúceho  
a koordinátora klubu.  
Vedúcou pedagogického klubu sa stala špeciálna pedagogička ZŠ A. Sládkoviča  Mgr. Mariana 
Sláviková a koordinátorom klubu pedagogická asistentka Ing. Lucia Höherová. 
Následne boli prerokované témy jednotlivých plánovaných stretnutí pedagogického klubu, pričom 
boli do plánu práce na školský rok 2020/2021 doplnené a zaktualizované činnosti podľa 
požiadaviek a aktuálnych potrieb riešenia problémových tém jednotlivých členov klubu, v oblasti 
práce so žiakmi so ŠVVP. 
Po vzájomnej dohode členov boli stanovené konkrétne termíny stretnutí, ktoré boli doplnené do 
plánu pracovných činností PK, s tým že termíny jednotlivých stretnutí sa môžu upravovať 
priebežne podľa aktuálnej situácie vznikajúcej počas školského roka. 
Po jednohlasnom schválení plánu práce sa prešlo k aktuálnym možnostiam absolvovania 
vzdelávacích aktivít v školskom roku 2020/2021 (workshopy, odborné prednášky, možnosti 
absolvovania akreditovaného vzdelávania a vzhľadom na aktuálnu situáciu najmä webináre 
a online vzdelávania....).  

Následne členovia klubu do konca úvodného stretnutia diskutovali ohľadne nástupu žiakov po 
prázdninách a preberali aktuálne povinnosti, ktoré ich čakajú v novom školskom roku. 

13. Závery a odporúčania: 
 
Členovia klubu jednohlasne schválili plán práce, v zmysle ktorého budú postupovať nasledujúci 
školský rok 2020/2021. 

Členovia klubu zobrali na vedomie ponuku vzdelávacích aktivít a ich absolvovanie, si každý uváži 
podľa aktuálnych možností a pracovných povinností. 
Z webinárov, ktoré sú aktuálne v ponuke a následne dostupné online v archívoch vyberáme 
nasledovné webináre k problematike rozvoja čitateľskej gramotnosti: 
https://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity-webinare?webinar_id=31 
https://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity-webinare?webinar_id=55 
https://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity-webinare?webinar_id=69 
https://www.inspiracia.live/ponuka/262/ako-deti-efektivne-pripravit-na-citanie-s-porozumenim-
aktualizacne-vzdelavanie 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Lucia Höherová 
15. Dátum 02.09.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Mariana Sláviková 
18. Dátum 02.09.2020 
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: 02.09.2020 

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 

    

    

    

 


