
 

 

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 - ROZŠÍRENÁ 

MATEMATIKA 
7. Dátum stretnutia  pedagogického 

klubu 
05.05.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického 

klubu 
Základná škola s materskou školou,  
Brezno, Pionierska 2, 97701 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Mgr. Eva Baková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
https://www.zsbrezno.edu.sk/povinna_publicita.html 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Návrh matematického krúžku pre budúci školský rok 

Aplikovanie didaktických hier v matematickom krúžku  



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

 diskusia o využiteľnosti didaktických hier na hodine matematiky – použité v 1. ročníku: 

prezentovala H. Kuviková 

 pomôcky pre 1. stupeň: abaku kocky, rozvoj predstavivosti – práca s legom,  

 prezentovanie pracovných zošitov – 4. ročník: ukážka: Autobus, sčitovanie a odčitovanie 

väčších čísel. 

 diskusia o využiteľnosti didaktických hier na hodine matematiky – použité v 5. ročníku: 

prezentovala E.Baková 

 pomôcky pre 2. stupeň: abaku kocky, abaku hra, pečiatky – zlomky, pečiatky – sčitovaci 

pyramídy, zlomkovací kalendár, hra na koberci – meriame dĺžku, matematický kvíz na 

hodine 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

 každý člen – príprava témy (vzdelávacia oblasť) na nasledujúce stretnutie 

Henrieta Kuviková – príprava pre 1. stupeň – oboznámenie členov s didaktickými hrami 

použiteľnými pre 1. stupeň – 1. ročník  

Eva Baková – práprava pre 2. stupeň – oboznámenie členov s didaktickými hrami 

použiteľnými pre 2. stupeň – 6. a 7. ročník  

 obsah PK bol pozmenený vzhľadom na presunutie školenia – Letná škola Hejného metódy  

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Eva Baková 
15. Dátum 05.05.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Eva Baková 
18. Dátum 05.05.2021 
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  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 - ROZŠÍRENÁ MATEMATIKA 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  28.04.2021 

Trvanie stretnutia: od 13:30 hod do 16:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Eva Baková  Základná škola s materskou školou, 

Pionierska 2, 97701 Brezno 

2. Mgr. Ľubica Kafríková  Základná škola s materskou školou, 

Pionierska 2, 97701 Brezno 

3. RNDr. Dagmar Horváthová  Základná škola s materskou školou, 

Pionierska 2, 97701 Brezno 

4. Mgr. Henrieta Kuviková  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 

    

    

    

 

 

 


