
   

 

 

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 – Matematická gramotnosť 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 16.06.2021 

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

Križina 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Monika Zreľaková 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
http://www.skolakrasnakosice.sk 

 

http://www.skolakrasnakosice.sk/


11. Manažérske zhrnutie: 

                    krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Na klube sme zhodnotili celoročnú prácu žiakov na hodinách matematiky  

 

kľúčové slová: záverečné hodnotenie, sebareflexia 

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

 

                      1. Úvod 

                      2. Diskusia 

                      3. Záverečné hodnotenie 

                      4. Príprava správy 

                      5. Záver 

                       

Téma stretnutia: Záverečné hodnotenie 

 

K bodu 1: Prítomných privítala koordinátorka klubu.  

 

K bodu 2:      

         

                    Mgr. Kažová a Mgr. Kundrátová: Na hodine matematiky sme opäť precvičovali 

finančnú gramotnosť pomocou hry „Na trhu“.  Motiváciou sme deťom priblížili dianie na trhu a  

ako platidlo sme používali papierové peniaze. Keďže sme túto hru už realizovali. deti boli 

omnoho aktívnejšie a pohotovejšie reagovali či v roli kupujúceho alebo predávajúceho. Týmto 

spôsobom sme upevňovali sčítanie a odčítanie do 20. 

 

                 Mgr. Groholová: Podobne ako na minulotýždňovej hodine sme aj tentokrát získavali 

„Superschopnosti“. Pripravené príklady mali vypočítať bezchybne a za vopred stanovený čas. 

Úspešní žiaci získali za dobre vypracované úlohy nálepku „Superschopnosť“.  Úlohy boli 

zamerané na opakovanie učiva štvrtého ročníka. 

                    

                  

K bodu 3:  Na poslednom klube v tomto školskom roku sme prehodnocovali prínos extra hodín 

pre vyučovanie matematiky. Vďaka projektu sme sa navzájom obohatili osobnými 

skúsenosťami s využívaním inovatívnych metód, rôznych didaktických hier, nových IKT 



technológií, softwérov. Doplnili sme si databázu elektronických učebných zdrojov 

s matematickým obsahom. Pravidelne sme sa stretávali na pedagogických kluboch, kde sme si 

vymieňali navzájom skúsenosti, postrehy, rady, postupy. 

 

K bodu 4: Vypracovaním správy o činnosti klubu bola poverená Mgr. Kažová. 

 

K bodu 5:  

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: Prehodnotili sme výber tém, ich vhodnosť, aktuálnosť a možnosť 

ich využitia v praxi. Najväčší úspech medzi žiakmi mali didaktické hry, hrové aktivity, 

problémové úlohy, práca s interaktívnou tabuľou, softwérmi. Vo zvýšenej miere sme sa venovali 

finančnej gramotnosti.  

 

Stretnutie prebehlo v stanovenom čase na mieste na to určenom. Na klube boli prítomní všetci 

členovia.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Členovia prítomní na klube prijali závery a úlohy klubu.  

 

Tohtoročné skúsenosti nás motivovali k častejšiemu využívaniu vyššie spomenutých metód, 

postupov. Kvôli pandémií budeme v projekte pokračovať aj v novom školskom roku 2021/2022. 

Našou víziou je  objavovať a využívať ďalšie zaujímavé. efektívne spôsoby vyučovania.  

   

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Mária Kažová  

15. Dátum 16.06.2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Monika Zreľaková 

18.  16.06.2021 

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 – Matematická gramotnosť 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia: 16.06.2021 

Trvanie stretnutia: od  13.35 hod do  15.35 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Monika Zreľaková  Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, 

Rehoľná 2, 040 18 Košice-Krásna 

2. Mgr. Mária Kundrátová  Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, 

Rehoľná 2, 040 18 Košice-Krásna 

3. Mgr. Kamila Groholová  Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, 

Rehoľná 2, 040 18 Košice-Krásna 

4.  Mgr. Mária Kažová   Základná škola s materskou školou 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 

    

    

    

 

 

 


