
 

 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť výsledky aj 

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 26.10.2021 

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

Košice 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Barbora Martičeková 

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 2021/2022 a Plán zasadnutí členov. Spracovanie 
zoznamov plánovaných aktivít v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov ako podklad pre Informačné 
listy k 1. transdiscplinárnej téme. 
Zdieľanie svojich skúseností s bádateľskými aktivitami využívaných vo vyučovacom procese. Tvorba 

pracovných listov a metodických materiálov k uskutočneným bádateľským aktivitám. Zápis aktivít do 

plánov transdisciplinárnych tém.  

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 2021/2022 
prítomní postupovali podľa  programu zasadnutia. Prítomní sa dohodli na možných časoch stretávania sa 
počas školského roku. Vyučujúci sa rozdelili do skupín podľa ročníkov, v ktorých učia a snažili sa 
pomenovať/popísať 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. Jedna skupina vypracovala pracovné listy na 
sebareflexiu pre prvý a druhý ročník po skončení trandisciplinárnej témy. Druhá skupina pracovala 
s dostupnými školskými knihami aj pracovnými zošitmi a hľadali vhodné materiály na tvorbu pracovných 
listov pre jednotlivé ročníky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 
Zasadnutie členov klubu viedlo k výmene skúseností získaných z vyučovacieho procesu v rámci rôznych 
ročníkov v súčasnosti alebo z predchádzajúcich  školských rokov. Na ďalšom zasadnutí sa budú členovia  
venovať bádaniu vo vyučovacích predmetoch a doplneniu očakávaných výsledkov po skončení 1. 
transdisciplinárnej témy.  
 
 

  

14. Vypracovala  Mgr. Barbora Martičeková 

15. Dátum 29.10.2021 



16. Podpis  

17. Schválila   

18. Dátum  

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo zasadnutia  Pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva 

sa skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia 

klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 



19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


