
 

 

 

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 

28.04.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického 

klubu 

Základná škola s materskou školou sv. 

Marka Križina, Rehoľná 2, 040 18 Košice-

Krásna 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

PaedDr. Františka Fecková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

http://www.skolakrasnakosice.sk 

http://www.skolakrasnakosice.sk/


 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

                    krátka anotácia, kľúčové slová  

 

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

                    Uplatňovanie ČG v praktickom živote 

 

                    kľúčové slová: čitateľská gramotnosť 

 

 

• Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

           1. Oboznámenie sa s témou a programom klubu.   

 

            Téma: Zaoberali sme sa témou: Uplatňovanie ČG v praktickom živote 

 

Rámcový program: Diskusia o vhodnosti a vplyve zvoleného rámcového programu na ČG 

 

                     Cieľom školy je učiť pre život. ČG sa z toho nevyníma. Bez toho, aby sme to 

žiakom explicitne pripomínali, uvedomujeme si, že všetko, čo je náplňou čitateľskej 

gramotnosti, je bežný život a ani tematické plány nevedia dopredu predikovať, ktorú zo 

získaných zručností bude to ktoré dieťa potrebovať využiť v niektorej zo svojich životných 

situácií. Zároveň si uvedomujeme, že s oznamujúcimi, vysvetľujúcimi textami sa budú 

musieť stretávať bežne. Či už pôjde o rozoznávanie nepravdivých informácií v dennej tlači, 

návody na použitie domácich spotrebičov, recepty, orientácia v cestovných poriadkoch, 

v pokynoch a inštrukciách pred dlhšími cestami, alebo príbalové letáky liekov, pozvánky 

alebo formuláre. 

 

 

 

 

 



 

 

         2. Diskusia 

                      V rámci diskusie sme si vzájomne potvrdili, že zvolený rámcový program na 

ČG je nielen vhodný, ale v podstate aj každou jednou učiteľkou využívaný pri rôznych 

témach. Jednotlivé témy rámcového programu pokrývajú všetky oblasti ČG. Môžeme 

konštatovať, že učitelia majú istotu, že rozvíjajú čitateľskú gramotnosť svojich žiakov vo 

všetkých oblastiach naplňovaním tohto programu. Ako uvádzame, rozvoj ČG prebiehal na 

jednotlivých stupňoch a v jednotlivých triedach aj pred projektom, ale práve tento projekt 

nám pomáha reflektovať našu minulú činnosť, poskytuje nám priestor hovoriť a hľadať nové 

spôsoby ako ČG rozvíjať, vzájomne sa inšpirovať a uplatňovať nové metódy a spôsoby.  

 

         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. 

 

 

 

 

12. Závery a odporúčania: 

 

      Všetci členovia klubu prijali závery a odporúčania: 

 

1. prenášať do praxe navrhované formy a spôsoby rozvoja ČG definované rámcovým 

programom stretnutí 

 

2. diskutovať so žiakmi o aplikácii ČG v bežnom živote 

 

3. upozorňovať ich na rôzne situácie, v ktorých získané vedomosti a zručnosti môžu 

uplatňovať sami 

 

  Odporúčanie pre všetkých členov bolo pripraviť si materiály, problémové situácie      

   z vlastnej pedagogickej činnosti týkajúce sa rozvoja príslušnej gramotnosti do budúceho  

   klubu.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

12. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Mária Sarková, PhD. 

13. Dátum 28.04.2021 

14. Podpis  

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

16. Dátum 28.04.2021 

17. 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              

 

Prioritná os:  Vzdelávanie 

Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

Prij 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 klubu:  Pedagogický klub – Čitateľská gramotnosť 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s. materskou školou sv. Marka Križina 

Dátum konania stretnutia: 28.04.2021 

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 

    

    

    

 

 

 


