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11.Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Stretnutie pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied bolo 

zamerané na tému Posilnenie rehabilitácie a komplexných služieb pre osoby so zdravotným 

postihnutím. Rámcový program stretnutia bol zameraný na tvorbu metodických listov pre žiakov. 

Členovia pedagogického klubu sa zaoberali komplexnou rehabilitačnou starostlivosťou o osoby so 

zdravotným postihnutím. Diskutovali o jednotlivých možnostiach rehabilitačnej starostlivosti - 

liečebnej, výchovno-vzdelávacej, pracovnej sociálnej. Diskutovali tiež o oblastiach rehabilitačnej 

starostlivosti – psychologickej, technickej, právnej, ekonomickej. Pozornosť venovali aj zložkám 

komplexnej rehabilitačnej sústavy na vyrovnávanie príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím - 

špeciálne školy, špeciálne školské zariadenia, liečebno-preventívne inštitúcie, inštitúcie sociálnej 

starostlivosti, mimoštátne inštitúcie, záujmové organizácie, nadácie.  

Na stretnutí pedagogického klubu členovia diskutovali o teoretických východiskách tvorby 

metodických listov, o ich využití, obsahu, význame a pod. Prítomní členovia pedagogického klubu 

pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá spočívala vo vytvorení metodického listu k téme, ktorá 

vychádzala z obsahu stretnutia - Sociálna pedagogika pracujúca s odchýlkami v správaní. 

Pri tvorbe metodického listu členovia klubu diskutovali a aktívne sa obohacovali o svoje skúsenosti 

z praxe s využívaním metodických listov.   
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12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod a privítanie členov pedagogického klubu  

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia pedagogického klubu 

3. Téma stretnutia Posilnenie rehabilitácie a komplexných služieb pre osoby so zdravotným 

postihnutím 

4. Rámcový program stretnutia Tvorba metodických listov pre žiakov 

5. Zhrnutia a závery 

6. Odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov  

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť 

v kontexte spoločenských vied.  

 

K bodu 2 

Členom pedagogického klubu bola podrobnejšie predstavená téma a obsah stretnutia Posilnenie 

rehabilitácie a komplexných služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a rámcový program 

stretnutia Tvorba metodických listov pre žiakov. 

  

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) zdravotné postihnutie,  

b) rehabilitácia – načo slúži a ako ju rozdeľujeme (liečebná, sociálna, pedagogická, pracovná),  

c) liečebná rehabilitácia – terapie, psychológia, logopédia, 

d) prínos pracovnej a sociálnej rehabilitácie na zvýšenie šancí uplatnenia sa na trhu práce u osôb 

so zdravotným postihnutím,  

e) cieľ rehabilitácie,  

f) komplexná rehabilitačná starostlivosť (liečebná, výchovno-vzdelávacia, pracovná, sociálna), 

g) oblasti starostlivosti komplexnej rehabilitačnej starostlivosti (psychologická, technická, 

právna, ekonomická),  

h) komplexné služby pre osoby so zdravotným postihnutím,  

i) zložky komplexnej rehabilitačnej sústavy (špeciálne školy, špeciálne školské zariadenia, 

liečebno-preventívne inštitúcie, inštitúcie sociálnej starostlivosti, mimoštátne inštitúcie,  

záujmové organizácie, nadácie),  

j) sústava špeciálnych škôl (špeciálne materské školy, špeciálne základné školy, stredné 

odborné školy, stredné odborné školy pri reedukačných centrách, odborné učilištia, praktické 

školy).  

 

K bodu 4 

Na stretnutí pedagogického klubu členovia nachádzali rôzne ukážky metodických listov, o ktorých 

viedli diskusiu. Diskutovali o tom, čo má predchádzať tvorbe metodických listov pre žiakov, o ich 

využití a význame. Prítomní členovia pedagogického klubu vytvorili na stretnutí metodický list, ktorý 

vychádzal z témy stretnutia. Metodický list je možné použiť ako didaktický prostriedok výučby na 

predmet Sociálna pedagogika.  

  

13. Závery a odporúčania 

 

K bodu 5  

Členovia pedagogického klubu sa na stretnutí zaoberali komplexnou rehabilitačnou starostlivosťou 

o osoby so zdravotným postihnutím a sústavou inštitúcii poskytujúcich komplexnú rehabilitačnú 

starostlivosť.  

V rámcovom programe stretnutia analyzovali tvorbu jedného z didaktických prostriedkov, a to 

metodických listov. Členovia klubu sa zhodli, že kvalitne a systematicky spracované metodické listy 

slúžia ako výukový didaktický materiál, ktorý obsahuje potrebné informácie z hľadiska vyučovacieho 

procesu odborných predmetov. Zmyslom metodických listov je ich praktické využitie ako komplexná 



príprava na vyučovaciu hodinu pre pedagógov. Metodické listy môžu slúžiť ako inšpirácia pre 

pedagógov rôznych odborných predmetov a tiež ako podporný materiál pre začínajúcich pedagógov.  

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Aktivizovať žiakov využívaním metodických listov na všetkých odborných predmetoch. 

Prostredníctvom metodických listov rozvíjať žiacku aktivitu, tvorivosť, samostatnosť, zaujať ich 

k výkonu, inšpirovať, koncentrovať ich pozornosť.  

Uplatňovať aktívnu medzipredmetovú spoluprácu pri tvorbe metodických listov a výmenu skúseností 

z pedagogickej praxe medzi skúsenejšími a začínajúcimi pedagógmi. 

  

Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Martina Viravcová 

1. Dátum 23. 3. 2022 

2. Podpis  

3. Schválil (meno, priezvisko) ThLic. Marek Jeník 

4. Dátum 23. 3. 2022 

5. Podpis  

 

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Košice 

Dátum konania stretnutia: 23. 3. 2022 

Trvanie stretnutia: od 15:15 hod. do 18:15 hod.   

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.  Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

2. PaedDr. Alena Lehotská  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Elena Škriabová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Jana Troščaková neprítomná SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 



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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

 


