
 

 

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 Károlya Szemerényiho s 

vyučovacím jazykom maďarským Szemerényi 

Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

4. Názov projektu Inovácia foriem a metód výchovno – 

vzdelávacieho procesu v Tvrdošovciach 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011S214 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub matematickej 

a prírodovedeckej zručnosti 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 28.01.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Kinga Borbély 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

http://www.zsmtvrdosovce.sk/ 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

Desiate stretnutie pedagogického klubu sa uskutočnilo dňa 28.01.2021. Zúčastnili sa na ňom všetci 

členovia pedagogického klubu. Koordinátorka pedagogického klubu oboznámila členov s programom 

stretnutia, ktorým bolo vyhodnotenie prvého polroka. 

Kľúčové slová:  

vyhodnotenie prvého polroka, online vyučovanie, inovácie 
 



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

Hlavné body a témy stretnutia: 

1. Zahájenie stretnutia 

2. Vyhodnotenie prvého polroka 

3. Záver stretnutia 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Mgr. Kinga Borbély, koordinátorka pedagogického klubu, zahájila stretnutie a privítala všetkých 

členov pedagogického klubu.  Obsah tohto stretnutia tvorilo vyhodnotenie prvého polroka.  

Členovia pedagogického klubu si vymieňali skúsenosti. Každý pedagóg stručne zhrnul, ktoré 

vyučovacie metódy sa mu osvedčili v praxi. Uvádzam predmety a prediskutované metódy: 

matematika na prvom stupni – didaktické hry, interaktívne programy, 

matematika na druhom stupni – skupinová práca, didaktické hry, brainstorming, 

prírodoveda – skúmanie, myšlienkové mapy 

biológia – myšlienkové mapy, bádanie 

informatika – projektové vyučovanie, práca s interaktívnou tabuľou. 

Na predchádzajúcich stretnutiach pedagogického klubu pedagógovia diskutovali o odučených 

hodinách. Na tomto stretnutí sa pedagógovia rozprávali o skúsenostiach získaných na extra 

hodinách v tomto školskom polroku. Zhodli sa v tom, že na týchto hodinách sú aktívnejší aj žiaci, 

ktorí majú horšie známky a žiaci, ktorí sú integrovaní.  

Posledné dve stretnutia pedagogického klubu boli uskutočnené online pomocou platformy zoom.  

Keďže pedagógovia a žiaci prešli na online vyučovanie z dôvodu celosvetovej pandémie, aj extra 

hodiny boli od 26.10.2020 odučené online. Online vyučovanie má svoje plusy aj mínusy, 

nepochybne veľa žiakov online vyučovanie vedie k väčšej samostatnosti, avšak nájdu sa aj takí, 

ktorí napriek všetkým vymoženostiam sa dištančného vzdelávania nezúčastňujú.  

Prítomní pedagógovia sa dohodli, že v ďalšom polroku uskutočnia merania týkajúce sa učebných 

štýlov žiakov a iné dotazníky zamerané na pedagogickú diagnostiku, ktoré by umožnili lepšie 

spoznať žiakov ako aj učebné štýly samotných učiteľov. 

       V závere sa koordinátorka poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

13. Závery a odporúčania: 

Členovia pedagogického klubu sa podelili o svoje skúsenosti.  

 

Odporúčania: 

1. používať inovácie vo vyučovaní 
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Prezenčná listina 

Miesto konania stretnutia: Online - Zoom 

Dátum konania stretnutia: 28.01.2021 

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Adriána Mojzeš   ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

2. PaedDr. Ildikó Rošková  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

3. Mgr. Alexandra Csányi  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

4. Mgr. Renáta Bírócziová  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 



5. Mgr. Tímea Vaňa  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

6. Mgr. Kinga Borbély  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

7. PaedDr. Melinda Kosziba  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

 


