
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 

praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub bez písomného výstupu  
Klub čitateľskej gramotnosti 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 20.12.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Lomonosovova 2797/6, Trnava, č. 146 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Mgr. Lýdia Sprušanská 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
sosos-trnava.sk; www.trnava-vuc.sk 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová:  

 

Práca s textom rozvoj jazykovej a čitateľskej gramotnosti, spoločenské predmety, prepojenie 

poznatkov s praxou. 

 

 

Anotácia:  

Charakterizstika základných pojmov, motivačné pramene,  základné činnosti v práci s textom na 

zlepšenie jazykovej a čitateľskej gramotnosti, výmena skúseností medzi pedagógmi. 

 

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


Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Privítanie a prezentácia členov 
2. Oboznámenie s témou: Rozvíjanie jazykových kompetencií žiakov 
3. Motivačné pramene 
4. Diskusia, návrhy na zlepšenie 
5. Ukončnenie 

 
Rozvoj jazykových schopností je u žiakov kľúčový, pretože je to schopnosť ako zrealizovať istý 
komunikačný zámer – dorozumievanie, stimulácia, sociálna interakcie, prepojenie praxe a teórie. 
Má širší záber, nakoľko celý dororozumievací proces je komplex prepojených jazykových rovín 
zameraných na rozvoj: 

- praktického používania jazyka na dorozumievanie s použitím verbálnych a neverbálnych 
komunikačných prostriedkov, 

- slovnej zásoby, chápanie pojmov, ich používanie v komunikácii, 
- jazykového citu, morfologických a syntaktických pravidiel a ich aplikácie do hovorenej 

a písanej podoby, 
- fonematického uvedomovania a diferencovania dištinktívnych jazykov podľa 

individuálnych schopností,  
- artikulácie a výslovnosti, rozprávačských schopností, 
- čitateľských a pisateľských schopností. 

 
Pramene – žiakovi je potrebné umožniť komunikovať takou formou, na ktorú ma individuálne 
predpoklady, ďalej ich stimulovať a rozvíjať. Témy by mali byť v súlade s témami preberanými 
v predmete slovenský jazyk a literatúra. 
 
https://www.pf.ukf.sk/images/docs/projekty/2017/pC-
Cp/konferencie/2019/APVV%20Zborn%C3%ADk%202019.pdf 
 
 
 

12. Závery a odporúčania: 

 

Na hodinách využívať vo zvýšenej miere metódy na rozvoj komunikačných schopností, realizovať 

zaujímavé hodiny spestrené hrou a zvýšenie motivácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Lýdia Sprušanská 
14. Dátum 20.12.2021 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Lýdia Sprušanská 
17. Dátum 20.12.2021 
18. 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:  1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce  

Prij ímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojenie stredoškolského vzdelávania s  praxou v 

Trnavskom samosprávnom kraj i  1  

Kód ITMS projektu:  312011AGY4 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub bez písomného výstupu Klub 

čitateľskej  gramotnost i  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, 
č. 146 
Dátum konania stretnutia: 20.12.2021 

Trvanie stretnutia: od 08:00 hod do 11:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Lýdia Sprušanská  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

2. PaedDr. Milena Dobrovodská  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

3. Mgr. Veronika Drobná  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

4. Mgr. Branislav Bartko  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

5. Mgr. Katarína Borovanová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

 


