
 

 

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 23.03.2021 
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  
 
Zrakové postihnutie. 



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

1. Žiak so zrakovým postihnutím. 
2. Oboznámenie sa s  vhodnými námetmi, metódami, postupmi a pomôckami, ktoré je vhodné 

využívať pri práci so žiakmi so zrakovým postihnutím. 
3. Oboznámenie sa s kompenzačnými pomôckami a s ich používaním. 
4. Diskusia a výmena skúseností. 
5. Webinár – „Ako rozvíjať zrakové vnímanie u dieťaťa s ťažkosťami v učení.“ 

 

V úvode stretnutia vedúca klubu uviedla členky do problematiky práce so žiakom so zrakovým 
postihnutím, pričom pracovala s materiálom  osvedčenej pedagogickej skúsenosti edukačnej praxe od 
autorky  RNDr. Márie Rovňaníkovej s názvom „Špecifiká práce so žiakmi so zrakovým 
postihnutím“. 
Popísali sme si zrakové postihnutie, jeho delenie, uviedli možné bariéry v živote zrakovo 
postihnutého, venovali sa edukácii žiaka so zrakovým postihnutím a špecifikám vzdelávania zrakovo 
postihnutých žiakov, informačne sme prešli kapitoly: podmienky úspešnej integrácie detí so 
zrakovým postihnutím, individuálny výchovno-vzdelávací program a proces individuálnej integrácie 
žiaka so zrakovým postihnutím. 

V rámci bodu tri 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 so zrakovým postihnutím. 

 

Vzhľadom k tomu, že na škole máme žiaka so silným zrakovým postihnutím, boli priebežne 
teoretické informácie bohato dopĺňané zo strany školskej špeciálnej pedagogičky, triednej učiteľky aj 
pedagogickej asistentky. V rámci následnej diskusie si členovia vzájomne vymieňali informácie, 
názory a skúsenosti zo svojej pedagogickej praxe. 
 

V závere stretnutia bol s ohľadom na tému stretnutia a aj s ohľadom na nadchádzajúce témy ďalších 
stretnutí klubu na posledných 40 minút zaradený webinár „Ako rozvíjať zrakové vnímanie u dieťaťa  
s ťažkosťami v učení.“, ktorý obsahoval množstvo typov a odporúčaní z tejto oblasti. 

V rámci záverov a odporúčaní sú nižšie uvedené ďalšie informačné zdroje z oblasti práce so žiakmi 
so zrakovým postihnutím, s ktorými boli členky oboznámené len informačne, no ostali im formou 
odkazov k dispozícii. 

13. Závery a odporúčania: 
Nadobudnuté teoretické poznatky doplnené praktickými príkladmi odporúčame členom klubu 
využívať v rámci svojej pedagogickej praxe.  
K problematike „Žiak zo zrakovým postihnutím“ dávame do pedagogickej pozornosti nasledovné 
www odkazy:  
-https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/12_ops_rovnanikova_maria_-
_specifika_prace_so_ziakmi_so_zrakovym_postihnutim.pdf 
- https://vudpap.sk/webinar-ako-rozvijat-zrakove-vnimanie-u-dietata-s-tazkostami-v-uceni/  
- https://vudpap.sk/webinar-49-interaktivne-vzdelavanie-v-online/ 
- http://www.zsjanzh.edu.sk/subory/specialny/metodika.pdf 
- https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/specialno-pedagogicka-
cinnost/Metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/preview-file/metodicko-informacny-material-pre-
ziakov-so-zp-a-ich-uplatnenie-sa-na-trhu-prace-725.pdf 
- https://cezap.sk/projekty/archiv-projektov/projekt-matra-integracia-ziakov-so-zrakovym-
postihnutim-v-zakladnych-skolach/kompenzacne-pomocky-pre-zrakovo-postihnutych/view 
  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Lucia Höherová 
15. Dátum 23.03.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Mariana Sláviková 
18. Dátum 23.03.2021 
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: 23.03.2021 

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 

    

    

    

 


