Správa o činnosti pedagogického klubu

1. Prioritná os
2. Špecifický cieľ

Vzdelávanie
1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencie detí a žiakov

3. Prijímateľ
4. Názov projektu

Základná škola s materskou školou
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej
škole s materskou školou Pionierska 2
Brezno, 977 01 BREZNO
312011S013
Pedagogický klub - HRAVÉ ČÍTANIE

5.
6.
7.
8.

Kód projektu ITMS2014+
Názov pedagogického klubu
Dátum stretnutia pedagogického klubu
Miesto stretnutia pedagogického klubu

9. Meno koordinátora pedagogického klubu
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej
správy
11. Manažérske zhrnutie:
Čítanie s porozumením

24.03.2021

Základná škola s materskou školou,
Brezno, Pionierska 2, 97701
Mgr. Renáta Vatamanová
https://www.zsbrezno.sk/povinna_publicita.html

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:




Hľadanie a používanie vhodných metód zvládnutia čítania s porozumením
(využívanie rôznych výučbových portálov aj počas dištančného vyučovania :
Kozmix, Liveworksheets, Youtube, Wordwall)
Práca s knihou – čítanie v knižnici, čítanie kníh z domácich knižníc, čítanie prvej
knihy), stavebnicou – Lego (modelovanie slov podľa abecedy, tvorenie viet
a príbehov), divadielkom (Dramatizácia prečítanej rozprávky Rukavička)
Príprava materiálu na videoprojekciu DOD

Závery a odporúčania:



12.
13.
14.
15.
16.
17.

Príprava cvičení a materiálu so zameraním na čítanie s porozumením
Vzdelávania ponúkané MPC, webináre

Vypracoval (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis
Schválil (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis

Mgr. Renáta Vatamanová
24.03.2021
Mgr. Eva Baková
24.03.2021

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

Pri ori tn á o s :

Vzd el áv an i e

Šp ec if ic ký c i eľ :

1. 1.1 Z vý ši ť in klu z í vn o sť a ro vn aký p rí stu p ku k v alit n é mu
vzd e lá van iu a zl ep ši ť vý sl ed ky a k o mp et en c i e d et í a
žiako v

Pri jí mat eľ :

Základná škola s materskou školou

Názo v p roj ekt u :

Kód IT M S p r oj ektu :

Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s
materskou školou Pionierska 2 Brezno, 977 01
BREZNO
312011S013

Názo v p ed a go gi ck éh o kl u b u :

Pedagogický klub - HRAVÉ ČÍTANIE

PREZENČNÁ LISTINA

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

Dátum konania stretnutia: 24.03.2021
Trvanie stretnutia: od 13:00 hod.

do 16:00 hod.

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

RNDr. Bubelíny Patrik, PhD.

Základná škola s materskou
Pionierska 2, 97701 Brezno

školou,

2.

Mgr. Kramlová Marianna

Základná škola s materskou
Pionierska 2, 97701 Brezno

školou,

3.

Mgr. Turčinová Erika

Základná škola s materskou
Pionierska 2, 97701 Brezno

školou,

4.

Mgr. Vatamanová Renáta

Základná škola s materskou
Pionierska 2, 97701 Brezno

školou,

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

č.
1.

Meno a priezvisko
Mgr. Henrieta Kuviková

Podpis

Inštitúcia
Základná škola,
Pionierska 2, Brezno

