
 

 

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, Kudlovská 11, Humenné 

4. Názov projektu Gramotnosť – cesta ku kvalitnému vzdelávaniu 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312010Q939 

6. Názov pedagogického klubu  VEDA HROU 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 4.12.2019 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu ZŠ Kudlovská, učebňa č. 1 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Mgr. Darina Šutová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.zskudhe.sk 

 



11. Manažérske zhrnutie: 
 

- Hejného metóda 

- Hejného metóda v kocke  nielen s kockami 

- Vývoj Hejného metódy 

- Zameraná na budovanie mentálnych schém u dieťaťa 

- Výchovné ciele dôležitejšie ako poznatkové ciele 

- Tvorivá a príjemná pracovná atmosféra, vzájomný rešpekt a tolerancia – základ úspechu 

- Rešpektovanie osobnosti žiaka 

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

1. Hejného metóda v kocke a nielen s kockami  

2. VOBS – výučba orientovaná na budovanie schém 

3. Dôvera, primerané úlohy, overený experiment 

4. Hejného metóda je spôsob výučby matematiky a rozvoj osobnosti dieťaťa. 

5. Názorné príklady – pomocou kociek. 

 

        Lektorka p.Mária Grafová v úvode  privítala účastníkov školenia. Vysvetlila 

v krátkosti princíp, vznik a  základné predpoklady výučby HM, praktické úlohy.  



13. Závery a odporúčania: 
 

1. Vytvárať tvorivú a prajnú pracovnú atmosféru v triede, bezpečného prostredie 

plné  vzájomného rešpektu, tolerancie a otvorenej komunikácie. 

2. Radosť z úspechu musia zažívať aj slabí žiaci. 

3. Nemali by sme prerušovať myšlienkové toky dieťaťa. 

4. Žiaci potrebujú na objavovanie MAT dostatok času. 

5. Nemali by sme opravovať chyby žiakov, ale viesť ich k tomu, aby si ich 

uvedomili  a opravili 

6. Úspech žiaka vyzdvihnúť, neúspech nekomentovať ale analyzovať, aby sa 

chyby neopakovali. 

7. Deti sú bystré a trieda pri dobrom vedení odhalia  všetko, čo má žiak ZŠ z MAT 

vedieť. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Ľudmila Saloková 
15. Dátum 6.12.2019 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Darina Šutová 
18. Dátum 12.12.2019 
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 :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.1.1  Zvýši ť  ink luz ívnosť  a  rovnaký pr í stup  ku kval i tnému 

vzdelávan iu  a  z lepši ť  výsledky a  kompetenc ie det í  a  

ž iakov  

Pri j ímateľ :   

Názov projektu:   

Kód ITMS projektu :   

Názov pedagogického k lubu:   

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: 

Dátum konania stretnutia: 

Trvanie stretnutia: od..........hod do..........hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


