
 

 

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 – Prírodovedná gramotnosť  

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 25.9.2019 

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

Križina 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Eva Džurinová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

www.skolakrasnakosice.sk 

 



11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Na klube sa zúčastnili 4 členovia klubu.  Členovia aktívne diskutovali o stratégiách a spôsoboch práce 

na hodinách  biológie, chémie, geografie. Členovia zdôraznili dôležitosť využívania inovatívnych 

metód vzdelávania ako napríklad práca s interaktívnou tabuľou, myšlienkové mapy , ktoré môžu 

pomôcť pri zvyšovaní prírodovednej gramotnosti. 

 

 

Sporné otázky z predošlého pedagogického klubu boli predložené manažérovi monitorovania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová : stratégia , spôsob práce , inovatívne metódy, 

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

 

 

1. Úvod 

2. Stratégie a spôsoby práce 

3. Diskusia 

4. Príprava správy 

5. Záver 

 

 

Témy stretnutia : Stratégie a spôsoby práce na hodinách prírodovedných predmetoch na 

zvýšenie prírodovednej gramotnosti 

 

 

K bodu 1. : Privítanie prítomných vedúcou klubu 

 

K bodu 2. : Prítomní kolegovia sa podelili o skúsenosti s používaním inovatívnych metód vo 

vyučovaní. Mgr. Denisa Nedzbalová pracovala so žiakmi na témach Obyvateľstvo sveta 

a Jazyky sveta s využitím skupinovej práce – tvorba plagátu, práca s internetom, triedenie 

a spracovanie informácií.  

Mgr. Džurinová : témy Coca- Cola a mentos , Tvorba myšlienkových máp, Plesne pod 

drobnohľadom, Tvorba myšlienkových máp – metóda názornosti, skupinová práca. 

Mgr. Kamia Groholová : témy Vyrábame hmlu , Prečo triedim odpad s využitím skupinovej 

prace, metódy názornosti. 

 

K bodu 3. : Prítomní diskutovali o problémoch , ktoré sa vyskytli na hodinách . 

 

K bodu 4. : Vypracovaním správy k činnosti klubu bola poverená Mgr. Eva Džurinová. 

 



 

K bodu 5. : členovia klubu boli oboznámení s termínom najbližšieho stretnutia klubu, ktorý 

sa uskutoční 9.10. 2019.  

 

 

 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia :   

 

Stretnutie prebehlo v určenom čase , na mieste na tom určenom.  Členovia sa zišli v plnom počte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Všetci členovia sa zhodli na dôležitosti využívania inovatívnych metód vo vyučovaní. Tie môžu 

veľmi pomôcť  k lepšiemu pochopeniu učiva žiakmi.  

Odporúčanie pre členov využívanie inovatívnych metód v čo najväčšej miere.  

 

  



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Eva Džurinová 

15. Dátum 25. 9. 2019 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko)  

18. Dátum 25.9.2019 

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  

Špecif ický c ieľ :  1.1.1  Zvýšiť  inkluz ívnosť a  rovnaký pr ístup ku 

kvali tnému vzdelávan iu a  zlepšiť  výsledky a 

kompetencie  det í  a  žiakov  

Pri j ímateľ:  Základná škola  s  materskou školou  sv .  marka kr ižina,  

Rehoľná 2,  Košice -  Krásna  

Názov pro jek tu :  Modernými metódami k  zvyšovaniu gramotnost i  

Základnej  ško ly s  materskou školou sv.  Marka Križ ina  

Kód ITMS pro jek tu:  312011T113  

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický k lub –  Prí rodovedná gramotnosť  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ZŠ s MŠ sv. Marka Križina 

Dátum konania stretnutia: 25.9.2019 

Trvanie stretnutia: od   13:35 hod do 15:35 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Eva Džurinová   

2.  Mgr. Denisa Nedzbalová   

3. Mgr. Mária Kažová    

4. Mgr. Kamila Groholová   

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 



 


