
 
 
 
 

 

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 Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, 
Varín 

4. Názov projektu Múdrosť a poznanie otvára svet 

5. Kód projektu ITMS2014+ 312011R063 

6. Názov pedagogického klubu Klub čitateľskej gramotnosti 

7. Dátum stretnutia pedagogického klubu 17.09.2019 

8. Miesto stretnutia pedagogického klubu Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Varín, 
učebňa, zborovňa 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu PaedDr. Monika Filová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
správy 

http://www.skola-varin.sk 

 

 
11. Manažérske zhrnutie: 

 
Organizačné stretnutie pedagogického klubu. 
 
Harmonogram stretnutí pedagogického klubu. 
 
Oboznámenie sa s hlavnými aktivitami projektu Múdrosť a poznanie otvára svet. 
 
Potreba vytvorenia pedagogických klubov v škole. 
 
Odovzdávanie si skúseností a poznatkov z praxe, best practice členov Pedagogického klubu čitateľskej 
gramotnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 

 

 Diagnostikovanie problémov s čítaním žiakov na I. stupni základnej školy 

 Diagnostikovanie problémov s čítaním žiakov na II. stupni základnej školy  

 Návrh na použitie vhodných metód na čítanie, čítanie s porozumením 

 Rozdelenie úloh 

 Spolupráca s členmi Pedagogického klubu prírodovednej gramotnosti a Pedagogického  

klubu matematickej gramotnosti 

 

Členky pedagogického klubu sa spoločne rozprávali o problémoch s čítaním žiakov na I. 

a II. stupni. Záujem žiakov o čítanie a slovesné umenie je na veľmi nízkej úrovni, 

žiaci vo voľnom čase nečítajú, nemajú záujem o knihy, čítanie je pre nich nezaujímavé. 

 

Problémy s čítaním sú výrazné i u žiakov na II. stupni, niektorí žiaci čítajú text s chybami, 

prítomné je podvojné čítanie, slabikovanie, domýšľanie konca slov. 

Problémy s čítaním sa prejavujú i v ostatných predmetoch – niektorí žiaci po prečítaní  

zadania úloh nedokážu samostatne pracovať, potrebujú si overiť správnosť pochopenia  

zadania u učiteľov. 

 
 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Členky pedagogického klubu sa zhodli v názore, že je potrebné zatraktívniť čítanie  

pre žiakov. Rôznymi aktivitami, divadelnými scénkami, dramatizáciou textu 

vzbudiť u žiakov záujem o čítanie, o výber veku primeranej literatúry. 

 

Potrebné je doplnenie knižničného fondu, nákup krásnej a odbornej literatúry. 

Zapojiť žiakov do záujmových útvarov, podporiť záujem o slovesné a divadelné 

umenie, kultúru. 
 
 



14. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Monika Filová 

15. Dátum 17.09.2019 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Monika Filová 

18. Dátum 18.09.2019 

19. Podpis  

 
 

Príloha: 
 

Prezenčná listina zo stretnutia 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. 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu 
 

 
 
 
 
 

Prioritná os: Vzdelávanie 

Špecifický cieľ: 1 . 1 . 1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu a z lepšiť výsledky a kompetencie detí a 
žiakov 

Prijímateľ: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Varín 

Názov projektu: Múdrosť a poznanie otvára svet 

Kód ITMS projektu: 312011R063 

Názov pedagogického klubu: Klub čitateľskej gramotnosti 

 
 

PREZENČNÁ LISTINA 

 
 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Varín 

 

Dátum konania stretnutia: 17.09.2019 

 

Trvanie stretnutia: od 13.15 hod do 16.15 hod 

 

 
 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PaedDr. Monika Filová  ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín 

2.  Mgr. Anna Synáková  ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín 

3.  Mgr. Jana Mikolajová  ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín 

4. Mgr. Mária Rafajdusová  ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín 

5. Mgr. Ľubica Brennerová LV ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín 

6. Mgr. Natália Martošová  ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín 

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 
 

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

 

 

 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


