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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia: Klub všeobecno-vzdelávacích učiteľov sa venoval konkretizácii cieľov 

v implementácii inovatívnych foriem a metód na rozvoj jazykových zručností a čitateľskej 

gramotnosti a ich aplikácia v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny. Uznesenia z činnosti PK 

a návrhy ďalších aktivít PK. 

 

kľúčové slová: kooperatívne vyučovanie, skupinová práca, rotujúca skupina, metóda vzájomného 

učenia, metóda skladania textu, kritické myslenie, myšlienkové mapy, roleplay, uvažovanie o obsahu 

textu a jeho hodnotenie, uvažovanie o forme textu a jeho hodnotenie. 



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

- Aplikácia metód do vyučovacích hodín 

- Aplikácia ďalších inovatívnych metód 

- Inovatívne formy vyučovania po organizačnej stránke boli dohodnuté tak, že pri rozvoji 

čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností na navýšených hodinách bude preferovaná 

skupinová kooperatívna forma vyučovania. 

- Inovatívne metódy vyučovania boli prediskutované nasledovné metódy: kritické myslenie, 

myšlienkové mapy, metóda vzájomného učenia, metóda skladania textu, rotujúce skupina, 

roleplay s tým, že k téme inovatívnych metód sa budú venovať aj ďalšie zasadnutia klubu, 

nakoľko z hľadiska aktuálnosti je potrebné venovať viac pozornosti práve metodike. 

- Porozmýšľať nad aplikáciou metód do vyučovacích hodín na konkrétnu tému podľa časovo-

tematického plánu na extra hodinách predmetov slovenský a anglický jazyk. 

- Výber ukážky textu a predbežný návrh na jeho prípravu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
Porozmýšľať nad aplikáciou prediskutovaných metód do vyučovacích hodín na konkrétnu tému 

podľa časovo-tematického plánu na extra hodinách predmetov slovenský a anglický jazyk. 

 

Rozvíjať jednotlivé úrovne čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností pomocou vybraných 

metód tak, aby sme posilňovali tú úroveň ČiG, ktorú metóda má rozvíjať. Výber ukážky textu 

a predbežný návrh na jeho prípravu. 
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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 

23.11.2020 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


