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11. Manažérske zhrnutie: 
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Dňa 13.12.2021 sa uskutočnilo pravidelné zasadnutie Pedagogického klubu bez písomného 

výstupu - Klub čitateľskej gramotnosti. Zasadnutie sa uskutočnilo v priestoroch školskej 

knižnice. Téma dnešného stretnutia: Realizácia a vyhodnotenie školskej aktivity – Escape 

room. 

 

Po úspešnom realizovaní školskej aktivity Escape room zbor učiteľov na dnešnom zasadnutí 

spísal všetky pozorovania a spätné väzby od žiakov a od ďalších členov pedagogického 

zboru. 

Väčšine žiakov sa tento program páčil a zhodnotili, že vedeli využiť znalosti, ktoré sa počas 

školského roka naučili pri riešení úloh. Boli však aj takí, ktorí sa v tejto aktivite nenašli. 

Sporná bola aj dĺžka časového trvania, ktorú žiaci dostali na riešenie. Veľká časť skupín bola 

schopná prejsť celou úlohou pod časový limit, ale zopár skupinám sa to nepodarilo. To 

viedlo k zisteniu, že pri ďalšej takejto aktivite, ktorú bude škola organizovať treba viac 

popracovať na zložení jednotlivých skupín. 

Celkovo však je možné zhodnotiť, že úroveň daných úloh bola v súlade s očakávaniami 

ohľadom úrovne vedomostí žiakov. 

http://www.szsds.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/


Nakoniec zasadnutia sa zbor pedagógov dohodol ešte o programe a dátume nasledovného 

stretnutia a uzavrel tematiku školskej aktivity – Escape room. 

 

Kľúčové slová: Vyhodnotenie úlohy, spätná väzba, pozorovanie 

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

1. Pokračovanie v diskusii k téme: Escape room. 

2. Vyhodnotenie pozorovaní a spätných väzieb. 

3. Spísanie predispozícií k budúcim podobným aktivitám na základe vyhodnotenia. 

4. Dohoda k téme a dátumu ďalšieho stretnutia klubu čitateľskej gramotnosti. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola  Športová 
                                                  ulica 349/34 929 01 Dunajská Streda  
                                                  Miestnosť č. Knižnica  
 
 

Dátum konania stretnutia: 13.12.2021 

Trvanie stretnutia: od 14.45.hod do 17.45 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Barnabás Bindics 

 

 

 

 

 Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 
929 01 Dunajská 
Streda 
 



2. Mgr. Anita Malíková  Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská 

Streda 

  

3. PaedDr. Kinga Kiss, PhD.  Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská 

Streda 

 

4. Mgr. Lívia Pintes  Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská 

Streda 

 

 

 

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

a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 


