
 

 

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 Stredná odborná škola dopravná 

4. Názov projektu  Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a 

prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011Z824 

6. Názov pedagogického klubu  Klub všeobecnovzdelávacích učiteľov 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 16.11.2020 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Online stretnutie pomocou aplikácie ZOOM 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

PaedDr. Katarína Trnovská 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

www.sosd.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová 

 

identifikácia problémov počas hodín English Conversation Club a Komunikácie, práca 

s informáciami, rozvoj čitateľskej gramotnosti, formy a metódy na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

 

 

Klub všeobecnovzdelávacích učiteľov sa venoval jednotlivým formám a metódam na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti, aby tak prispel k naplneniu cieľa klubu.  



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

 

 Lektorkou stretnutia pedagogického klubu bola Mgr. Dušana Tomčíková. Na pedagogickom klube 

boli prítomní všetci členovia klubu. Skontrolovala splnenie úloh z predošleho pedagogického klubu, 

ktorý sa konal 19.10.2020 a kde si dali členovia za záväzok podrobnejšie naštudovanie si 

čitateľských stratégií a metód práce s textom na podporu čitateľskej gramotnosti. 

Členovia navrhli aplikovať do praxe nasledujúce metódy: 

- opravovanie chýb v texte, 

- hľadanie kľúčových slov v texte,  

- zadávanie otázok v negatívnom tvare – pričom je potrebné dbať na ústne alebo písomné 

upozornenie, že otázka bude takto zadaná, 

- používanie Insert značiek,  

- čítanie textu s otázkami. 

 

Mgr. V.Kolesárová informovala prítomných, že sa jej veľmi osvedčila či už na hodinách v rámci 

SJL alebo ANJ metóda zadávania otázok v ich negatívnom tvare, pričom, žiaci zapájajú logické 

myšlienkové operácie do vyriešenia takýchto úloh. Taktiež ale podotkla, že treba dbať pri žiakoch 

so ŠVVP na to, aby im bol poskytnutý dlhší časový úsek na vypracovanie daných úloh. 

Mgr. P.Latková Taldová informovala, že sa jej veľmi osvedčila na hodine ECC metóda čítania textu 

s otázkami, pričom musela dlhší text rozčleniť na menšie celky. Svoje tvrdenie doložila aj 

príkladmi, na ktorých so žiakmi pracovala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
V závere sa prítomné členky pedagogického klubu dohodli, že do ďalšieho stretnutia sa budú snažiť 

porozmýšľať nad aplikáciou metód na konkrétne vyučovacie hodiny. 

Lektorka Mgr. D.Tomčíková sa poďakovala prítomným členom za účasť a popriala im veľa síl 

počas dištančnej formy výučby. 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Dušana Tomčíková 
 

15. Dátum 16.11.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Jarmila MAtejčíková 
18. Dátum 18.11.2020 
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                                                                                             

 

PREZENČNÁ LISTINA – online pedagogický klub 

16.11.2020 

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 :  Stredná odborná škola  dopravná  

Názov projektu:  Zvýšen ie kva l i ty  odborného vzdelávania  a  pr ípravy na 

Strednej  odbornej  škole  dopravnej  

Kód ITMS projektu :  312011Z824  

Názov pedagogického k lubu:  Klub  všeobecnovzdelávacích učiteľov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 


