
 

 

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  KLUB ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 30.9.2019 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu ZŠ Kudlovská 11, Humenné 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Mgr. Iveta Feiglová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.zskudhe.sk 

 



11. Manažérske zhrnutie: 

- Organizácia stretnutia pedagogického klubu 

- Potreba vytvorenia pedagogických klubov v škole 

- Časový harmonogram stretnutí pedagogického  klubu 

- Oboznámenie členov s hlavnými aktivitami projektu GRAMOTNOSŤ – CESTA KU 

KVALITNÉMU VZDELÁVANIU 

- Odovzdávanie si skúseností a poznatkov z praxe členov pedagogického klubu 

čitateľskej gramotnosti 

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

1. Diagnostika problémov s čítaním na 1.aj 2. stupni ZŠ. 

2. Návrhy na použitie vhodných metód a foriem na rozvoj čítania s porozumením. 

3. Rozdelenie úloh  - plán pedagogického klubu. 

4. Spolupráca pedagogických klubov: čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. 

 

  

     Členovia klubu zhodnotili problémy v čítaní u žiakov,  ich malý záujem o čítanie, ktoré je 

pre nich nezaujímavé. U niektorých žiakov je čítanie na veľmi nízkej úrovni, čítajú 

s chybami, prítomné je zdvojené čítanie, časté je slabikovanie, dokonca  vymýšľajú 

text/koniec slov/. 

     Odzrkadľuje sa to aj v iných predmetoch, kde žiaci nedokážu samostatne pracovať 

s textom a overujú si, postup prečítaného v texte, postup u učiteľa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

     Všetci členovia klubu sa dohodli, že sa pokúsia spraviť čítanie pre žiakov zaujímavejším, 

rôznymi činnosťami. Navrhovali: dramatizáciu, skeče, výber zaujímavých textov, čím 

vzbudia záujem o čítanie. K tomu sa zhodli, že je potrebné, doplniť knižný fond, nákupom 

beletrie aj odbornej literatúry, pracovných zošitov so zaujímavými textami a úlohami. 

    Zapojením žiakov do záujmových útvarov podporiť záujem o divadelné umenie a kultúru. 

     Plán činnosti pedagogického klubu na šk. rok 2019/2020: 

Október – Od čítania k tvorivému prednesu, tvorba didaktických testov 

November – Adam v škole sedel.... pán Hujdič 

December – Hejného metóda 

Január – Supervízia ako zvládať záťažové situácie 

Február – Realizácia čitateľskej gramotnosti 

Marec – Nenásilná komunikácia k sebe a k iným 

Apríl –Objavovanie a posudzovanie nadaných detí 

Máj – Formovanie pozitívneho vzťahu ku knihe v rodine 

Jún – Vyhodnotenie činnosti pedagogického klubu 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Jana Kožíšková 
15. Dátum  



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                                                                                             

 

 



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 

    

    

    

 

 

 


