
 

 

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 Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, 

Košice 

4. Názov projektu Učme deti učiť sa 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011T329 

6. Názov pedagogického klubu  Učíme sa bádaním 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 04.09.2020 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, 

Košice 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Lenka Volčková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

www.schoolhuman.eu 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Oboznámenie sa s Plánom práce klubu na školský rok, rozdelenie zodpovedností jednotlivým členom 

a dohoda o zasadnutiach s členmi. Spracovanie zoznamov plánovaných aktivít jednotlivých 

vyučovacích predmetov ako podklad pre informačné listy k 1. transdiscplinárnej téme. 

12. Hlavné body, témy zasadnutia, zhrnutie programu  zasadnutia:  
 

1. Úvodné privítanie, oboznámenie sa s prácou klubu 

2. Prerokovanie  Plánu práce klubu 

3. Zasadnutia vyučujúcich 

4. Nástenky k vyučovaciemu procesu 

5. Základné informácie k informačným listom 

6. Diskusia 

 

Po úvodnom privítaní, predstavení klubu a prerokovaní  Plánu práce klubu na školský rok 2020/2021 

sa prítomní venovali hlavným témam programu zasadnutia. Prítomní sa dohodli na možných časoch 

stretávania sa počas školského roku. Vedúca klubu rozdala prítomným ďalšie podklady na nástenky, 

ktoré je možné využívať vo vyučovacom procese. Vyučujúci sa rozdelili do skupín podľa ročníkov, 

v ktorých učia a snažili sa identifikovať výsledky činnosti vo vyučovacom procese, ktoré by mali 

dosiahnuť po skončení 1. transdisciplinárnej témy. Vyučujúci pracovali v rôznych skupinách, 

vymieňali si poznatky z vyučovania aj z iných ročníkov z predchádzajúcich školských rokov. 

Vypracovali základné informácie k jednotlivým vyučovacím predmetom, ktoré sa na ďalšom 

zasadnutí ešte doplnia a pred koncom transdisciplinárnej témy ešte raz skontrolujú.  



13. Závery a odporúčania: 
 

Zasadnutie členov klubu viedlo k výmene skúseností získaných v rámci vyučovacieho procesu 

v rámci rôznych ročníkov – či už v tých, v ktorých učia v súčasnosti alebo z predchádzajúcich  

školských rokov. Na ďalšom zasadnutí sa budú venovať bádaniu vo vyučovacích predmetoch 

a doplneniu očakávaných výsledkov po skončení  1. transdisciplinárnej témy.  

 

  

14. Vypracovala  Mgr. Lenka Volčková 

15. Dátum 29.10.2020  

16. Podpis  

17. Schválila  Mgr. Lenka Volčková 

18. Dátum 29.10.2020  

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo zasadnutia  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  

Prij ímateľ:  Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice  

Názov projektu:  Učme deti  učiť sa  

Kód ITMS projektu:  312011T329 

Názov pedagogického klubu:  Učíme sa bádaním  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 

Dátum konania stretnutia: 04.09.2020 

Trvanie stretnutia:  od 13.15 hod. do 15.15 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Lenka Volčková  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

2. Mgr. Ingrid Galeštoková  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

3. Mgr. Zuzana Kukuricášová  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

4. Mgr. Silvia Antoliková  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

5. Mgr. Katarína Nickelová  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

6. Mgr. Simona Miklošová  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

7. Mgr. Barbora Martičeková  
Súkromná spojená škola, 

Starozagorská 8, Košice 

  
  

  
  

    

    

    

 

 


