
 

 

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 30.03.2021 
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  
 
Práca so žiakmi so zrakovým postihnutím na základnej škole. 
Psychomotorické hry. 



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

1. Práca so žiakmi so zrakovým postihnutím. 
2. Relaxačné aktivity a hry. 
3. Diskusia a výmena skúseností. 
4. Webinár „Ako rozvíjať orientáciu v priestore u detí s ťažkosťami v učení“. 
 

V rámci bodu jedna stretnutia sme plynule nadviazali na tému predošlého stretnutia klubu  
a informačne sme si priblížili rozsiahlu publikáciu „Pedagogika zrakovo postihnutých“.  
Bližšie sme sa venovali kapitole podmienkam integrácie a edukačným stratégiám u jednotlivcov so 
zrakovým postihnutím. 

 

V rámci bodu dva boli členky klubu oboznámené s článkom, ktorý sa venoval netradičným 
didaktickým hrám vhodným pre deti so zrakovým postihnutím, vonkajším hrám pre nevidiacich 
a slabozrakých a počítačovým hrám pre nevidiaci a slabozrakých. 
 

Následne členky klubu pracovali s materiálom „Farebný svet v škole psychomotorické hry“ od 
autoriek Andrei Muličákovej a Teťany Ustohalovej.  
Objasnili si čo je to psychomotorická hra, uviedli aspekty psychomotorických hier (stimulačné 
a rozvíjajúce; rehabilitačné a aspekty spoločenské a sociálne) a priblížili sme si rôzne možnosti 
využitia psychomotorických hier a ich zaradenia do edukačného procesu.  
V rámci druhej kapitoly publikácie sme si prešli súbor psychomotorických hier s popisom aktivít detí. 
 

Po oboznámení s materiálom sme prešli k diskusii a výmene skúseností s oblasti práce so žiakmi so 
ŠVVP, ktorá sa viedla v duchu výmeny skúseností v oblasti využívania herných aktivít v rámci 
vyučovacieho procesu a voľnočasových aktivít žiakov. 
 

Na záverečných 40 minút bol vzhľadom na dôležitosť posilňovania priestorovej orientácie u žiakov 
so ŠVVP zaradený odborný webinár - „Ako rozvíjať orientáciu v priestore u detí s ťažkosťami 
v učení“.  
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 hlavnej témy stretnutia dávame ďalej do pedagogickej pozornosti nasledovné www 
odkazy:  
- https://www.fedu.uniba.sk/uploads/media/PZP_vybrane_kapitoly.pdf 
- https://vudpap.sk/webinar-c-5-ako-rozvijat-orientaciu-v-priestore-u-deti-s-tazkostami-v-uceni/ 

- https://www.nrozp.sk/soc-rehabilitacia/zrakovo-postihnuti 
- https://mpc-
edu.sk/sites/default/files/publikacie/a_mulicakova_t_ustohalova_farebny_svet_v_skole_psychomot
oricke_hry.pdf 
- https://3lobit.sk/snoezelen-a-zrakove-postihnutie/ 
-https://arhdecor.ru/sk/the-ceiling/netradicionnye-didakticheskie-igry-dlya-detei-s-narusheniem-
zreniya.html 
- https://unss.sk/publikacie/#casopisy-skn 
- https://unss.sk/audioknihy-a-elektronicke-knihy/ 
  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Lucia Höherová 
15. Dátum 30.03.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Mariana Sláviková 
18. Dátum 30.03.2021 
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: 30.03.2021 

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 

    

    

    

 


