
 

 

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 
4. Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej 

škole s materskou školou Pionierska 2 

Brezno, 977 01 BREZNO 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011S013 
6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub - HRAVÉ ČÍTANIE 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 13.11.2019 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Základná škola s materskou školou,  

Brezno, Pionierska 2, 97701 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr Renáta Vatamanová 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
Čítanie s porozumením 



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

 

 

o Zhodnotenie úrovne čítania žiakov: je potrebné venovať pozornosť plynulému čítaniu, 

primeranému tempu, intonácii viet – hlavne opytovacie a neustále sa venovať čítaniu 

s porozumením. venovať pozornosť aj čítaniu na doma. 

o Skúsenosti s používaním pracovných zošitov: práca s pracovnými listami a pracovnými 

zošitmi je obľúbená, využíva sa pri samostatnej aj skupinovej práci. Niekedy sa stane, že žiak 

úlohu nepochopí a vypracuje ju chybne. Preto je nutné neustále sa venovať čítaniu 

s porozumením (pokojnému prostrediu na čítanie), analýze úloh. 

o Využitie medzi predmetových vzťahov: matematika (slovné úlohy, geometria), výtvarná 

výchova, pracovné vyučovanie (tvorba ilustrácie, vyjadrenie deja), prírodoveda, vlastiveda 

(informácie) 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

o Analýza doterajšej činnosti 

o Výmena skúseností z práce krúžkov a predmetov 

o Návrhy na zlepšenie činnosti 

o Výmena skúseností 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Renáta Vatamanová 
15. Dátum 13.11.2019 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko)  
18. Dátum  
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  Zvýši ť  ink luz ívnosť  a  rovnaký pr í stup  ku kval i tnému 

vzdelávan iu  a  z lepši ť  výsledky a  kompetenc ie det í  a  

ž iakov  

Pri j ímateľ :  Základná škola s materskou školou 

Názov projektu:  Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s 

materskou školou Pionierska 2 Brezno, 977 01 

BREZNO 
Kód ITMS projektu :  312011S013 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub - HRAVÉ ČÍTANIE 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 97701 Brezno 
 

Dátum konania stretnutia:  13.11.2019 

Trvanie stretnutia: od 13:00 hod do 16:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. RNDr. Patrik Bubelíny, PhD.  Základná škola s materskou školou, 

Pionierska 2, 97701 Brezno 

2. Mgr. Kramlová Marianna  Základná škola s materskou školou, 

Pionierska 2, 97701 Brezno 

3. Mgr. Turčinová Erika  Základná škola s materskou školou, 

Pionierska 2, 97701 Brezno 

4. Mgr. Vatamanová Renáta  Základná škola s materskou školou, 

Pionierska 2, 97701 Brezno 

 



 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


