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11. Manažérske zhrnutie: 
Krátka anotácia: 
Prvé stretnutie pedagogického klubu v druhom polroku sa uskutočnilo dňa 05.02.2020. Zúčastnili sa na 

ňom všetci členovia pedagogického klubu. Koordinátorka pedagogického klubu oboznámila členov 

s harmonogramom stretnutí na druhý polrok. Hlavnou témou stretnutia bolo vypracovanie tém 

a rámcového programu ďalších stretnutí.  
Kľúčové slová:  
program, harmonogram, témy 
 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
Hlavné body a témy stretnutia: 
1. Zahájenie stretnutia 
2. Oboznámiť členov s programom stretnutia 
3. Oboznámiť členov s harmonogramom ďalších stretnutí 
4. Vypracovať témy a rámcový plán jednotlivých stretnutí 
5. Záver stretnutia 
Zhrnutie priebehu stretnutia: 
Koordinátorka pedagogického klubu, zahájila stretnutie a privítala všetkých členov pedagogického 

klubu.  Následne každého oboznámila s programom stretnutia.  
Každý pedagóg stručne zhrnul v závislosti od vyučovacieho predmetu, o aké učivá rozšíri svoje 

extra hodiny v druhom polroku. Následne členovia klubu spoločne navrhli a zostavili obsah 

ďalších stretnutí na základe učív a vyučovacích metód, ktoré budú na vyučovacích hodinách 

uplatňovať. V nasledujúcej tabuľke uvádzam dátumy stretnutí a témy, ktorým sa budeme na 

jednotlivých stretnutiach venovať. 
 

por. číslo 

stretnutia 
termín 

stretnutia 
téma stretnutia rámcový program stretnutia 

11. 05.02.2020 
Plán pedagogického 

klubu na 2. polrok 

Vypracovanie plánu 

pedagogického klubu na daný 

polrok 

12. 26.02.2020 
Činnosti pedagogického 

klubu, Inovatívne metódy 

Analýza vyučovacích hodín 

Metodika k vyučovacím 

hodinám 

13. 11.03.2020 

Riešenie úloh 

rozvíjajúcich špec.mat. 

myslenie 

Človek 

Práca s grafikou 

Analýza vyučovacích hodín 

Metodika k vyučovacím 

hodinám 

14. 18.03.2020 

Riešenie úloh 

rozvíjajúcich špec.mat. 

myslenie 

Zavedenie delenia 

Príroda a jej život 

Analýza vyučovacích hodín 

Metodika k vyučovacím 

hodinám 

15. 08.04.2020 

Číselná os 

Živočíchy 

Práca s textom 

Analýza vyučovacích hodín 

Metodika k vyučovacím 

hodinám 

16. 22.04.2020 

Riešenie úloh 

rozvíjajúcich špec.mat. 

myslenie 

Živočíchy 

Príroda a jej život 

Analýza vyučovacích hodín 

Metodika k vyučovacím 

hodinám 

17. 06.05.2020 

Slovné úlohy 

Geometria 

Práca s tabuľkami 

Analýza vyučovacích hodín 

Metodika k vyučovacím 

hodinám 

18. 20.05.2020 

Počtové operácie 

Rastliny a huby 

Príroda a jej život 

Analýza vyučovacích hodín 

Metodika k vyučovacím 

hodinám 

19. 03.06.2020 

Riešenie úloh 

rozvíjajúcich špec.mat. 

myslenie 

Analýza vyučovacích hodín 



Človek 

Informácie 

20. 17.06.2020 

 

Zhrnutie poznatkov 

 

Vyhodnotenie činnosti 

pedagogického klubu v  II. 

polroku 
 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
Členovia pedagogického klubu sa dohodli na rámcovom programe ďalších stretnutí.  
Odporúčania: 
1. naďalej uplatňovať vo vyučovaní inovatívne metódy 

  

14. Vypracoval (meno, 

priezvisko) 
Mgr. Kinga Borbély 

15. Dátum 05.02.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Silvia Tóthová 
18. Dátum 05.02.2020 
19. Podpis  
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Prioritná os :  Vzdelávanie  

Špecif i cký  c ie ľ :  1.1.1 Zvýš iť  ink luz ívnosť  a  rovnaký  prís t up ku kval itnému  

vzdelávaniu a  z lepš i ť  výs ledky  a  kompetencie  det í  a  

ž iakov  

Pri j ímateľ :  Základná školy  Ká ro lya  Szemerényiho  s  VJM  

Názov  projektu:  Inovácia foriem a metód výchovno – vzdelávacieho procesu v 
Tvrdošovciach 

Kód ITMS p rojektu:  312011S214 

Názov  pedagog ického k lubu :  Pedagogický k lub matemat icke j a  pr írodovedecke j 

zručnost i  

 

PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

Dátum konania stretnutia: 05.02.2020 

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 

 



 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


