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11. Manažérske zhrnutie: 

                    krátka anotácia, kľúčové slová  

 

                    Na klube sa zúčastnil plný počet členov klubu. Zaoberali sme sa témou Rozvoj ČG 

                    prostredníctvom IKT.  

 

 

                   kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, IKT 

http://www.skolakrasnakosice.sk/


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

 

             1. Oboznámenie sa s témou a programom klubu.   

 

                    Téma: Rozvoj ČG prostredníctvom IKT.  

                    Rámcový program: Diskusia učiteľov a prezentácia vlastných skúseností s využitím  

                    konkrétnych inovatívnych metód, využitie IKT. 

 

Na stretnutí jednotliví členovia klubu zdieľali svoje skúsenosti pri využívaní IKT s cieľom 

rozvíjať čitateľskú gramotnosť.  

 

Pani učiteľka Matisová využívala PowerPointové prezentácie na objasnenie preberaného 

učiva, online pracovné listy a doplňovačky, rôzne online logické a didaktické hry, práca 

s portálom Kozmix a Ovce.sk.  

 

Pani učiteľka Fecková pri rozvoji čitateľskej gramotnosti vo všetkých predmetoch 

využívala najmä interaktívnu tabuľu. K učebniciam slovenského jazyka, prírodovedy 

a vlastivedy využívala multimediálny disk – Aitec offline, ktorý ponúka širokú škálu 

využitia na vyučovaní týchto predmetov. Ponúka rôzne prezentácie, pracovné listy, 

overovanie vedomostí a počítačových hier na precvičenie preberaného učiva. Taktiež na 

hodinách matematiky je využívaná online podpora z vydavateľstva Libera Terra, ktorý 

prepája obsah učiva s Matematikou z Fínska, ktorý ponúka veľa možností na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti cez rôznorodé úlohy. Ponúka priestor na riešenie slovných úloh, 

prácu s tabuľkou, s nesúvislým textom, prácu s grafom. Taktiež využíva prácu 

s internetovým portálom Kozmix. Plánuje využívať CDrom - Vybrané slová na 

precvičenie daného učiva. 

 

Pani učiteľka Sarková pri rozvoji čitateľskej gramotnosti využíva interaktívne texty na 

viacerých portáloch a online dostupné testy na rozvoj čítania s porozumením. Využíva 

pripravené PowerPointové prezentácie, online pracovné listy a doplňovačky na 

gramatických a literárnych portáloch.Na rozvoj slovnej zásoby využívala online logické 

a interaktívne hry na stránke www.onlineactivity.sk 

 

Pani učiteľka Zajdelová využíva PowerPointové prezentácie, cvičenia pripravené 

v programe Smart Notebook 11, myšlienkové mapy v programe iMindMape. Počas 

dištančného vzdelávania viedla žiakov k vypracovávaniu úloh vo Worde, vytvárala testy 

na overenie vedomostí v EduPage a využívala program Microsoft Teams na online 

vyučovanie.  

 

 

  

            2. Diskusia 

 

Zároveň sme otvorili diskusiu o ďalších možnostiach využívania IKT vo vyučovaní nielen 

na hodinách slovenského jazyka ale vo všetkých vyučovacích predmetoch. Situácia 

vyvolaná pandémiou otvára nové možnosti využívania IKT. Diskutovali sme 

o hodnoverných zdrojoch, ktoré sú k dispozícií pre základné školy napr.: IT podpora 

Katedry informatiky UPJŠ Košice, dostupnosť online učebníc a podporných materiálov 

vydavateľstva TakTik, Aitec, Libera Terra.  

Diskutovali sme aj o nutnosti ďalšieho vzdelávania učiteľov vo využívaní online priestoru 

ktorý, je dostupný. Členky klubu sa zúčastňujú na online webinároch na danú tému.  

Ďalším zdrojom inšpirácie pre činnosť nášho klubu je prebiehajúce školenie Animuj svoj 

svet. Školenie ponúka členkám klubu v oblasti čitateľskej gramotnosti tvorbu projektov 

novým  a inovatívnym spôsobom. 

 

http://www.onlineactivity.sk/


 

              3. Príprava správy 

 

           

 

            Zhrnutie priebehu stretnutia: 

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

                   PdK – ČG. Prinieslo zaujímavé témy a závery diskusie. Problematiku považujeme za 

                  aktuálnu. 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

                   Všetci členovia klubu prijali závery a odporúčania: 

                    1. Vzdelávať sa v danej oblasti. 

                    2. Zaujímavé informácie zdieľať s ostatnými členmi klubu  a aplikovať vo vyučovacom 

                       procese.  

                    3. Využívať IKT s cieľom rozvíjať ČG vo všetkých predmetoch. 

                     

 

 

 

                   Odporúčanie pre všetkých členov bolo pripraviť si materiály, problémové situácie      

                   z vlastnej pedagogickej činnosti týkajúce sa rozvoja príslušnej gramotnosti do budúceho  

                   klubu. 

 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Michaela Matisová 

15. Dátum 14.10.2020 

16. Podpis  

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

18. Dátum 14.10.2020 

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: 

Dátum konania stretnutia: 14.10.2020 

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 

    

    

    

 

 

 


