
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 Čitateľská gramotnosť
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 08.01.2020
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu ZŠ Kudlovská, učebňa č.1
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu
Mgr. Iveta Feiglová

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
správy

11. Manažérske zhrnutie:

- krátka anotácia, kľúčové slová 

- Supervízia, supervízor, rámcový proces supervízie

- Stres a jeho príznaky

- Zvládanie stresu

- Vyhorenie a fázy vyhorenia

- Ako predchádzať vyhoreniu



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

1. Supervízia – vysvetlenie pojmu, čo ponúka supervízia, základné formy supervízie, čo by 

mala a čo by nemala byť supervízia

2. Rámcový proces supervízie – podmienky sedenia, príprava supervízora, zahrievacie kolo, 

vytvorenie kontraktu

3. Stres, príznaky stresu, aktivity zamerané na zvládanie stresu

4. Vyhorenie- 5 fáz vyhorenia, praktické odporúčania vedúce k prevencii vyhorenia

Mgr. M. Čukalovská v skratke vysvetlila základné pojmy danej témy a viedla aktivity zamerané 

na predchádzanie vyhorenia

13. Závery a odporúčania:

- Dôsledne si plánovať a rozdeliť svoj čas na prácu a odpočinok

- Aspoň 2 týždne do roka na dovolenke iba odpočívať

- Vyhľadávať veselých ľudí

- Každý deň si zrekapitulovať, čo sa nám podarilo

- V krízových situáciách si vytvoriť priestor na pauzu

- Zdravá životospráva

- Zamyslieť sa nad motiváciou v práci

- Postarať sa o zdravý, zmysluplný aktívny život

- Zaobstarať supervíziu



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Tatiana Hajduková
15. Dátum 08.01.2020
16. Podpis
17. Schválil (meno, priezvisko)
18. Dátum
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                                                                                             

Pr ior i tná os: Vzdelávanie

Špeci f ický  c ie ľ : 1 .1.1  Zvýš iť  ink luz ívnosť  a  rovnaký pr ístup ku 
kval i tnému vzdelávaniu a  z lepš iť  výs ledky a  kompetencie  
det í  a  ž iakov

Pr i 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


