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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová, stručná anotácia: 

 

Inovatívne metódy vyučovania, motivácia žiakov, žiaci so ŠVVP 

 

Cieľom stretnutia bola výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní so zameraním sa na žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.  

https://www.ssmk.edu.sk/
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Modern%C3%A9vzdel%C3%A1vaniepreprax.aspx
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Modern%C3%A9vzdel%C3%A1vaniepreprax.aspx


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

1. Výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich 

inovácie vo vzdelávaní žiakov s ŠVVP 

2. Praktické ukážky zapracovania tém FG do učebných materiálov - diskusia  

 

1. Hlavným predmetom tohto stretnutia bola výmena skúseností s vyučovaním žiakov so ŠVVP. 

Za týmto účelom bol na stretnutie pozvaný aj školský špeciálny pedagóg, ktorý pracuje so 

žiakmi so zdravotným znevýhodnením. Na úvod oboznámil prítomných so základnými 

charakteristikami  jednotlivých diagnostík, potrebami a vhodnými úpravami vo využívaní 

vyučovacích metód pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. Prítomní mali možnosť vzájomne si 

vymeniť a porovnať svoje skúsenosti s vyučovaním takýchto žiakov v rámci bežnej triedy. 

Niektorí prezentovali svoje upravené učebné materiály pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením, ktoré zahrňovali rôzne prvky využitia moderných vyučovacích metód. 

Ukázali tak cestu kolegom ako žiakom lepšie sprístupniť preberané učivo a zároveň 

dosiahnuť u žiakov záujem o učivo a samozrejme aj lepšie študijné výsledky. Všetci členovia 

klubu sa zhodli v tom, že takýmto žiakom je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, čím je ale 

príprava pre učiteľa na vyučovaciu hodinu náročnejšia.  

 

2. V stretnutí členovia pokračovali v téme, ktorú nastolili už na minulom stretnutí, a to 

zapracovanie tém finančnej gramotnosti do učebných materiálov vzhľadom k jednotlivým 

odborným predmetom a učebným odborom. V priebehu tejto časti niektorí členovia klubu  

prezentovali ako oproti minulému stretnutiu upravili svoje učebné materiály po zapracovaní 

témy FG, tak aby to pre žiakov bolo zaujímavé.  

13. Závery a odporúčania: 
 

a) prehĺbiť spoluprácu so školským špeciálnym pedagógom pri práci so žiakmi so zdravotným 

znevýhodnením pri úprave učebných materiálov a využívania metód, ktoré týmto žiakom 

lepšie pomôžu zvládať učivo, 

b) na ďalšom stretnutí prezentovať učebné materiály aj v iných odboroch a predmetoch so 

zapracovaním inovatívnych metód a tém finančnej gramotnosti. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Spojená škola Modrý Kameň 

Dátum konania stretnutia:  01.10.2020 

Trvanie stretnutia: od  14:30 hod   do 17:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.  Ing. Aneta Bodnárová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

2.  Bc. Marek Hárendácsik  Spojená škola Modrý 

Kameň 

3.  Oľga Chrťanská  Spojená škola Modrý 

Kameň 

4.  Ing. Alena Šoltésová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

5.  Ing. Alena Šťastná  Spojená škola Modrý 

Kameň 

6.  PaedDr. Klaudia Murínová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

7.  Mgr. Kamila Turoňová  Spojená škola Modrý 

Kameň 



8.  Štefan Turza  Spojená škola Modrý 

Kameň 

9.  Bc. Gabriel Vízi  Spojená škola Modrý 

Kameň 

10.  Mgr. Juraj Zolcer  Spojená škola Modrý 

Kameň 

    

    

    

    

    

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Bibiana Heimlichová  Spojená škola 

Modrý Kameň 

2. Ing. Nadežda Sedláčková  Spojená škola 

Modrý Kameň 

    

 

 

 


