
 

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 s materskou školou sv. Marka 

Križina, Rehoľná 2, 040 18 Košice-Krásna 

4. Názov projektu Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti 

žiakov Základnej školy s materskou školou sv. 

Marka Križina 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011T113 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub – Čitateľská gramotnosť 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 13.11.2019 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Základná škola s materskou školou sv. Marka 

Križina, Košice-Krásna 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu PaedDr. Františka Fecková 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
http://www.skolakrasnakosice.sk 

 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

                 krátka anotácia, kľúčové slová  

 

                 Na klube sa zúčastnil plný počet členov klubu. Zaoberali sme sa témou podľa plánu 

zasadnutia klubov ČG, t.j. Tvorivosť v čitateľskej gramotnosti.  Navzájom sme si zdieľali 

skúseností získané implementáciou inovatívnych postupov a metód podporujúcich rozvoj 

ČG. 

 

 

                 kľúčové slová: tvorivosť, inovatívne metódy a postupy v ČG 

 

http://www.skolakrasnakosice.sk/


 

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

                    Téma stretnutia: Tvorivosť v čitateľskej gramotnosti 

                    Zdieľanie skúseností získaných implementáciou inovatívnych postupov a metód                 

podporujúcich rozvoj ČG. 

 

1. Východiskový stav –  Na základe dohody z posledného klubu si všetci členovia 

pripravili konkrétne texty, s ktorými majú pozitívnu skúsenosť v rámci rozvoja ČG 

žiakov. Prezentovali svoje pripravené metodické postupy, ako pracujú s textom, 

tvoria otázky, doplňujúce texty, tvorivo vstupujú do prípravy textov,  následne úloh 

s nimi spojených.  

 

2. Diskusia – Každý člen prezentoval pripravený materiál aj s metodikou rozvoja ČG. 

Následne členovia diskutovali, ukazovali nové možnosti práce, inšpirovali sa, 

hodnotili pozitívne a negatívne stránky textov a ich vhodnosť k rozvoju ČG.  

Zamerali sme sa na rozvoj ČG z hľadiska tvorivej práce žiaka.  

 

                      3. Príprava správy 

 

          

 

                     

 

 

                   Zhrnutie priebehu stretnutia: 

                   Stretnutie prebehlo v stanovenom čase na mieste na to určenom, pri plnom počte členov      

                   PdK – ČG. Členovia klubu zdieľali skúsenosti získané implementáciou inovatívnych 

postupov a metód podporujúcich rozvoj ČG . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Závery a odporúčania: 

 

                    Všetci členovia klubu prijali závery a odporúčania:  

 

- zaujímavé a vhodné texty zdieľať s ostatnými členmi 

- pracovať na svojej tvorivosti  

- rozvíjať tvorivosť žiakov 

- s pozitívnymi aj negatívnymi výsledkami sa zdieľať s kolegami 

- vzájomne sa inšpirovať 

                   

 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Františka Fecková 

15. Dátum 13.11.2019 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Františka Fecková 

18. Dátum 13.11.2019 

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 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

Pri j ímateľ :  Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 

2, 040 18 Košice-Krásna 

Názov projektu:  Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov 

Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina 
Kód ITMS projektu :  312011T113 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub – Čitateľská gramotnosť 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 040 18 

Košice-Krásna 

Dátum konania stretnutia: 13.11.2019 

Trvanie stretnutia: od  13.35 hod do  15.35 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PaedDr. Františka Fecková  ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 

040 18 Košice-Krásna 

2. Mgr. Mária Sarková, PhD.  ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 

040 18 Košice-Krásna 

3. Mgr. Jana Zajdelová  ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 

040 18 Košice-Krásna 

4. Mgr. Michaela Matisová  ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 

040 18 Košice-Krásna 

 

 

 

 



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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


