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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: 

Mgr. Beatrix Bujáková, 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 

1. 

05.02.2020 

Plán pedagogického klubu 

na 2. polrok 

Vypracovanie plánu 

pedagogického klubu na daný 

polrok 

2. 

26.02.2020 

Čítanie s porozumením 

Starovek 

Problémy mladých 

Bloomova taxonómia 

Analýza vyučovacích hodín 

Metodika k vyučovacím 

hodinám 

3. 

11.03.2020 

Čítanie s porozumením 

Stredovek 

Problémy mladých 

Techniky tvorivého písania 

Analýza vyučovacích hodín 

Metodika k vyučovacím 

hodinám 

4. 

18.03.2020 

Čítanie s porozumením 

Stredovek 

Závislosti 

Tvorba interaktívnych 

učebných pomôcok 

Analýza vyučovacích hodín 

Metodika k vyučovacím 

hodinám 

5. 

08.04.2020 

Čítanie s porozumením 

Stredovek 

Závislosti 

Súvislý a nesúvislý text 

Analýza vyučovacích hodín 

Metodika k vyučovacím 

hodinám 

6. 

22.04.2020 

Čítanie s porozumením 

Stredovek 

Protidrogová prevencia  

Dramatizácia 

Analýza vyučovacích hodín 

Metodika k vyučovacím 

hodinám 

7. 

06.05.2020 

Čítanie s porozumením 

Novovek 

Alkohol a iné závislosti 

Netradičné hodiny 

Analýza vyučovacích hodín 

Metodika k vyučovacím 

hodinám 

8. 

20.05.2020 

Čítanie s porozumením 

Novovek 

Choroby 21. storočia 

Aktivizujúce metódy 

Analýza vyučovacích hodín 

Metodika k vyučovacím 

hodinám 

9. 

03.06.2020 

Čítanie s porozumením 

Novovek 

Hrozby našej doby 

Hravé čítanie 

Analýza vyučovacích hodín 



10. 

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 

2. Mgr. Gabriela Ivanics pripraví prezentáciu o Bloomovej taxonómii. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Beatrix Bujáková 
15. Dátum 05.02.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Silvia Tóthová 
18. Dátum 05.02.2020 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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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. PaedDr. Silvia Tóthová  ZŠ Károlya 

Szemerényiho s VJM 

2. Mgr. Beatrix Bujáková  ZŠ Károlya 

Szemerényiho s VJM 

3. Mgr. Lívia Vanya  ZŠ Károlya 

Szemerényiho s VJM 

4. Mgr. Gabriela Ivanics  ZŠ Károlya 

Szemerényiho s VJM 

5. Mgr. Tímea Vaňa  ZŠ Károlya 

Szemerényiho s VJM 

6. Mgr. Beáta Győri  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 

    

    

    

 

 

 


