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11. Manažérske zhrnutie: 

                    krátka anotácia, kľúčové slová  

 

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

                    edukačných softvérov vo vyučovacom procese.  

 

                    kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, edukačné softvéry, IKT 

http://www.skolakrasnakosice.sk/


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

 

             1. Oboznámenie sa s témou a programom klubu.   

 

                  Téma: Zaoberali sme sa témou Využívanie edukačných softvérov vo vyučovacom  

                             procese.  

 

                  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 

a edukačných softvérov s cieľom rozvíjať čitateľskú gramotnosť.  

 

V súvislosti s využívaním IKT má svoje opodstatnenie rozprávať aj o výučbových 

programoch, ktoré majú za úlohu precvičovať preberané učivo.  

V súčasnosti poznáme rôzne možnosti edukačných programov, napr.: 

• na CD a DVD nosičoch; 

• online verzie; 

• výučbové aplikácie. 

                         

Škola má z minulého projektu zakúpené výučbové programy na CD a DVD nosičoch, 

napr. Svet myšiaka Bonifáca; Vybrané slová; Slovenský jazyk 2; Zvukové diktáty. 

 

Výučbový program Vybrané slová s výučbovou a praktickou časťou na dôkladné 

precvičovanie vybraných slov je rozdelený na 2 časti: 

1. Výučbová časť: 

logicky a prehľadne usporiadané učivo o vybraných slovách 

prehrávanie vybraných slov 

2. Praktická časť na precvičovanie učiva: 

5 typov úloh: 

– doplňovanie 

– porovnanie 

– test 

– diktát 

– puzzle 

  

TS Detský kútik 2 - Svet myšiaka Bonifáca - pre prváčikov a deti z MŠ 

 Vo výučbovej časti, zameranej na precvičenie priestorovej orientácie, sa deti formou hry 

učia pojmom: pred, za, hneď pred, hneď za, vľavo, vpravo, nad, pod, medzi, pri… Ich 

obľúbenou zábavou je aj dopĺňanie na obrázkoch chýbajúcich predmetov - zvieratiek a 

vecí podľa slovného popisu. Na CD sa ďalej nachádzajú rozprávky, omaľovánky, pexesá, 

animované rozpočítania a pesničky. Hry opäť rozvíjajú logické myslenie a postreh detí. 

Zaradená je hra "Kameň, papier, nožnice" a hlavne tzv. Kimove hry na tréning detskej 

pamäti. 

 

TS Slovenský jazyk 2 – Opakovanie gramatiky a literatúry   

Obsahuje 6 oblastí: pravopis, tvorbu a význam slov, tvaroslovie, skladbu, literatúru, 

súhrnné testy 

Tento produkt je určený žiakom ZŠ (od 6. ročníkov ZŠ) a SŠ, obsahuje až 1800 

rozmanitých úloh rozdelených do 6 oblastí. CD svojim obsahom i rozsahom kompletne 

pokrýva učivo základnej školy. Osvojenie požadovaných vedomostí je dôležitým 

predpokladom úspešného zloženia prijímacej skúšky. Produkt je takisto mimoriadne 

vhodný na priebežné opakovanie učiva. 

Program dopĺňajú pracovné listy, k dispozícii je 120 pracovných listov určených k 

vyplneniu, pre jednoduchú kontrolu je pripravený i variant s doplnenými odpoveďami.  



            2. Diskusia 

Učitelia diskutovali o možnostiach využívania v škole dostupných edukačných 

programov. Zhodli sa na tom, že niektoré y nich sú už obsahovo zastarané vzhľadom na 

inovovaný vzdelávací obsah. K dispozícii je však veľa online materiálov, ktoré sú 

aktualizované. Využívanie takýchto softvérov je vhodné na individuálnu aj skupinovú 

prácu, modernizuje naše vyučovacie postupy a dáva žiakom potrebné spôsobilosti do ich 

budúceho života. 

 

 

              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. Vyhľadávať finančne dostupné a efektívne softvéry pre našu školu. 

                    2. Snažiť sa ich postupne zakupovať a aplikovať vo vyučovacom procese.  

                    3. Hľadať a využívať online výučbové programy. 

 

 

                   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. Jana Zajdelová 

15. Dátum 21.10.2020 

16. Podpis  

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

18. Dátum 21.10.2020 

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: 21.10.2020 

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 

    

    

    

 

 

 


