
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ Žiaci so ŠVVP  v dištančnej forme vzdelávania 

3. Prijímateľ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 

Hálova 16, 851 01 Bratislava 

4. Názov projektu Zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov 

a prepojenie vzdelávania s praxou 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011Z820 

6. Názov pedagogického klubu  Klub školského integrovaného vzdelávania 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 14. 04. 2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 

Hálova 16, 851 01 Bratislava 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Mgr. Mária Včasná 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

www.spsehalova.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie 

Kľúčové slová: dištančné vzdelávanie, prezenčné vzdelávanie, adaptačné obdobie, spolupráca 

a komunikácia, podporný tím, špeciálnopedagogická starostlivosť, sociálny kontakt, online 

poradenstvo, školský psychológ, vzdelávacie výsledky 

Krátka anotácia:  V poradí ôsme stretnutie Klubu školského integrovaného vzdelávania bolo ešte stále 

ovplyvnené situáciou v spoločnosti, a tak sa uskutočnilo opäť online. Stretnutia sa zúčastnili šiesti 

pedagogickí pracovníci.  Účastníkov klubu opäť zaujímalo, ako sa učí žiakom s rôznymi poruchami 

učenia, aké sú ich vzdelávacie výsledky a čo ich čaká po návrate do škôl. 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia 

 

1. Žiaci s vývinovými poruchami v podmienkach dištančného vzdelávania a práca s nimi 

2. LIVE STREAM na tému Návrat žiakov do škôl ( pracovníčky MŠVVaŠ SR) 

3. Diskusia 

 

 

Pandémia ešte stále zasahuje do školského života žiakov, ktorí sú odkázaní  na dostupné technológie, 

pomocou ktorých sa spájajú s vyučujúcimi a spolužiakmi.  

V prvom bode členovia klubu hovorili, ako zvládajú túto situáciu a sociálne odlúčenie od 

spolužiakov naši žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aké výsledky dosahujú a ako 

sa im dá pomôcť, aby lepšie a ľahšie zvládali požiadavky na nich kladené. 

 

http://www.spsehalova.sk/


 

 

Druhý bod spoločného stretnutia patril sledovaniu LIVE STREAM-u na tému Návrat žiakov do škôl  

s pracovníčkami MŠVVaŠ SR Annou Chlupíkovou a Svetlanou Síthovou. Obe dámy hovorili 

o odporúčaniach a usmerneniach ministerstva, ktoré boli vydané k tejto skutočnosti, odpovedali na 

otázky, zdôraznili potrebu pomalého a bezproblémového návratu.  

Zaujímavým príspevkom bol vstup odborníčky z košickej univerzity, ktorá vysvetľovala, prečo 

potrebujeme prechodné, tzv. adaptačné, obdobie pri prechode na tradičné prezenčné vyučovanie. Žiaci 

i učitelia potrebujú podporu, dôležitá bude i spolupráca a komunikácia s podpornými tímami, s centrami 

pomoci, rovnako aj podpora skupinových aktivít. 

 

Posledný bod programu  už tradične patril diskusii o novozískaných poznatkoch i vlastných zážitkoch 

z prebiehajúceho dištančného vzdelávania. 

 

13. Závery a odporúčania 

Online stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie a význam pre dosiahnutie 

vyššej kvality a úrovne vzdelávacieho procesu predovšetkým v čase, ktorý je výrazne ovplyvnený 

pandémiou.  

 

Odporúčania 

1. Vymieňať skúsenosti a odovzdávať vedomosti v rámci profesionálneho a osobného rozvoja 

v oblasti školskej integrácie. 

2. Ponúkať námety ako je možné zefektívniť prácu zúčastnených strán s cieľom urýchlenia a 

skvalitnenia procesu individuálnej školskej integrácie . 

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

výchovno-vzdelávacími potrebami a ich školskou integráciou – začlenením. 

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

v rámci zasadnutí predmetových komisií, rozvíjania medzipredmetových vzťahov a spolupráce. 
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