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správy 
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11. Manažérske zhrnutie: 

                    krátka anotácia, kľúčové slová  

 

                    Na klube sa zúčastnil plný počet členov klubu. Postupne sme si prešli text projektu.     

                    Sporné body boli prediskutované. Po preštudovaní potrebných materiálov, bol podrobne   

                    analyzovaný plán práce klubu. Jednotlivé mesiace boli diskutované a dopĺňané.  

 

 

 

                   kľúčové slová: plán práce, ciele, úlohy 

http://www.skolakrasnakosice.sk/


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

 

             1. Oboznámenie sa s plánom klubu  

Pred samotným čítaním plánu sme vyhodnotili a zosumarizovali prácu klubu.              

Prečítali sme si jednotlivé body plánu a postupne sme navrhovali možné aktivity a činnosti 

k jednotlivým témam. Napr. Potulka po Košiciach s pánom Kolcunom bude realizovaná v rámci témy 

Región, v ktorom žijem – aktivity zamerané na spoznávanie svojho regiónu. 

Zároveň sme diskutovali o obmedzeniach realizácie niektorých aktivít vzhľadom 

k protipandemickým opatreniam, napríklad návšteva knižnice, zrušenie festivalu Číta celá rodina. 

Zároveň sme navrhovali ako niektoré zrušené aktivity nahradiť a realizovať v menšom počte a za 

dodržania hygienických opatrení. 

            2. Diskusia 

Zároveň sme otvorili diskusiu o tematických plánoch jednotlivých hodín v jednotlivých ročníkoch 

a ich náväznosť na činnosť klubu 

             4. Rozdelenie úloh 

Dohodli sme sa. že každý vyučujúci je zodpovedný za svoje vyučovacie postupy, ktoré bude 

prezentovať na stretnutiach klubu. 

              5. Príprava správy 

 

          

 

  Témy stretnutia: plán práce klubu, ciele a úlohy klubu 

 

 

 

 

   Zhrnutie priebehu stretnutia: 

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

                   PdK – ČG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

                   Všetci členovia klubu prijali závery, plán, ciele a úlohy klubu. Vybrané problémy budú    

                   prediskutované s vedením školy. 

 

                   Odporúčanie pre všetkých členov bolo pripraviť si materiály, problémové situácie      

                   z vlastnej pedagogickej činnosti týkajúce sa rozvoja príslušnej gramotnosti do budúceho  

                   klubu. 
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15. Dátum 09.9.2020 

16. Podpis  
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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: 

Dátum konania stretnutia: 09.9.2020 

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 

    

    

    

 

 

 


