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11. Manažérske zhrnutie: 

 

                    Úvodné stretnutie:  

• Analýza práce pedagogického klubu v šk. rok 2020/2021 a východiská pre šk. rok 

2021/2022 

• Vypracovanie plánu práce/ pracovných činností pedagogického klubu v šk. roku 

2021/2022  

• Obsahová náplň pedagogického klubu – Čitateľský svet 

• Formulácia hlavných cieľov a úloh pedagogického klubu na školský rok 2021/2022 

• Závery a odporúčania 

 

 

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

 

1. Úvodné privítanie  

2. Oboznámenie sa s programom stretnutia  

3. Hlavná téma: Úvodné stretnutie - Vypracovanie plánu pracovných činností PdK.  

4. Diskusia 

 

1. Zasadnutie pedagogického klubu – Čitateľský svet otvorila, prítomných privítala a viedla Mgr.   

Renáta Drabová- koordinátorka klubu. 

 

2. Zúčastnení boli informovaní o programovom obsahu stretnutia. 

 

3. Po úvodnom privítaní sme sa venovali hlavnej téme: Vypracovanie plánu pracovných činností 

-  plán práce, ciele a úlohy PdK ČS. Renáta Drabová, vedúca klubu, informovala prítomných o 

https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/


obsahovej náplni pedagogického klubu – Čitateľský svet na aktuálny školský rok. Hlavným 

cieľom našich stretnutí počas školského roka bude pomocou inovatívnych vyučovacích metód 

zlepšovať úroveň čítania a porozumenia textu a rozvíjať čitateľské schopnosti žiakov, pričom 

dôležitá nie je len schopnosť rýchlo a plynule čítať, ale i porozumenie textu a vyhľadanie 

podstatných informácií. Zúčastnení pedagogickí pracovníci sa ďalej venovali výmene skúseností 

v oblasti čitateľskej gramotnosti, analyzovali konkrétne príklady z vyučovacích hodín a aktuálne 

výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 

4. V diskusii sa pedagogickí pracovníci venovali výmene skúseností, praktickým cvičeniam a 

úlohám zameraným na rozvoj čitateľskej gramotnosti, analyzovali konkrétne príklady z 

vyučovacích hodín a aktuálne výsledky v edukačnom procese. V diskusii a záverečnej fáze 

stretnutia tvorili pedagógovia návrhy a odporúčania na ďalšie stretnutie v súvislosti s témou – 

Návrhy na zlepšenie ČG - Príprava PL k zlepšeniu ČG. 

 
 

13. Závery a odporúčania:  

      Stretnutie členov pedagogického klubu – Čitateľský svet viedlo k zaujímavým a prakticky 

využiteľným poznatkom. Pre ďalšie stretnutie prítomní odporúčali ďalšie zdieľania z absolvovaných 

školení, seminárov a realizovaných vyučovacích hodín. Na ďalšie stretnutie je navrhnutá téma: 

Príprava PL k zlepšeniu ČG. 
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17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Renáta Drabová 
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19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí  a žiakov  
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Názov projektu:  Tvorivé čítanie a prírodné vedy ako nástroj rozvoja kompetencií 

žiakov ZŠ Tuhrina 

Kód ITMS projektu:  312011S174 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub - Čitateľský svet  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou Tuhrina 

Dátum konania stretnutia: 29.11.2021 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Renáta Drabová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

2. Mgr. Adriana Mikitová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

3. Mgr. Zlata Chovancová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

    

    

    

    

 



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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


