
 

 

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 Stredná odborná škola dopravná 
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6. Názov pedagogického klubu  Klub všeobecno-vzdelávacích učiteľov 
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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: 

 

vývinové poruchy učenia,  podmienky edukácie, špeciálny pedagóg, dištančné vzdelávanie 

 

Krátka anotácia: 

 

Rámcovým programom klubového stretnutia bola analýza problémových situácií v nových 

podmienkach  počas dištančného vzdelávania a návrh spôsobov ich riešenia 

 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

       Téma: Špecifiká práce so žiakmi ŠVVP 

                  Analýza problémových situácií a spôsoby ich riešenia 

 

 

1. Vymedzenie cieľa a základných pojmov 

2. Skúsenosti s prácou so žiakmi so ŠVVP počas DV 

3. Návrhy riešenia problémových situácií 

 

1. Členkou nášho klubu je Mgr. Viera Kolesárová, ktorá je súčasne aj špeciálnou pedagogičkou. 

Zopakovala informácie o základných materiáloch a východiskách práce so žiakmi so ŠVVP. 

2. Členky klubu diskutovali o svojich skúsenostiach s integrovanými žiakmi v nových, 

špecifických podmienkach dištančného vzdelávania. Zhodli sa na tom, že mnohým žiakom 

takáto forma vyhovuje lepšie. Majú viac času na štúdium, môžu si nahrať online hodiny 

a opakovane sa k nim vrátiť, materiály na štúdium dostávajú v elektronickej forme, teda 

nemusia si na hodine robiť poznámky. Pri práci nie sú vyrušovaní spolužiakmi a ruchom 

v triede. 

Druhou skupinou žiakov sú tí, ktorí nemajú také vôľové vlastnosti, aby dokázali systematicky 

pracovať počas dlhšieho obdobia. Chýba im interakcia so spolužiakmi, usmerňovanie 

a kontrola zo strany učiteľa. 

3. Pri riešení problémových situácií je  dôležitá kvalitne organizovaná spolupráca všetkých 

zainteresovaných strán - rodičov, učiteľov, poradenského centra a ďalších inštitúcií.  
Členky klubu sa zhodli na tom, že budú pokračovať vo vytváraní elektronických materiálov 

pre žiakov a motivovať a podporovať žiakov so slabou motiváciou a sebadisciplínou 

v spolupráci s rodičmi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závery a odporúčania: 
 

1. Pokračovať vo vymieňaní si skúseností v rámci profesionálneho a osobného rozvoja v oblasti 

školskej integrácie. 

2. Ponúkať námety na zefektívnenie práce s cieľom urýchlenia a skvalitnenia procesu individuálnej 

školskej integrácie . 

3. Sprostredkovávať vlastné skúsenosti nadobudnuté počas práce so žiakmi so špecifickými 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

4. Využívať získané poznatky v pedagogickej profesii a odovzdávať ich ostatným kolegom v rámci 

zasadnutí predmetových komisií, rozvíjania medzipredmetových vzťahov a spolupráce  

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Katarína Trnovská 
14. Dátum 26.4.2021 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Jarmila Matejčíková 
17. Dátum 27.4.2021 
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                                                                                             

 

PREZENČNÁ LISTINA – online pedagogický klub 26.4.2021 

 

Prioritná os :  Vzdelávanie  

Špecif i cký  c ie ľ :  1.1.1 Zvýš iť  ink luz ívnosť  a  rovnaký  prís t up ku kval itnému  

vzdelávaniu a  z lepš i ť  výs ledky  a  kompetencie  det í  a  

ž iakov  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola dopravná 

Názov  projektu:  Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej 

odbornej škole dopravnej 

Kód ITMS p rojektu:  312011Z824 

Názov  pedagog ického k lubu :  Klub všeobecno-vzdelávacích učiteľov 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


