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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Dňa 24.01.2022 sa uskutočnilo pravidelné zasadnutie Pedagogického klubu bez písomného 

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

knižnice. Pokračovali sme s témou z minulého stretnutia: Plánovanie tvorby digitálnych 

Escape room´s. 

 

Členovia PK na dnešnom stretnutí vyhľadávali pár šablón z viacerých predmetov, ktoré 

neskôr môžu využiť pri tvorbe digitálnych únikových miestností. Zbor učiteľov sa zhodol, že 

pri tvorbe digitálnych únikových miestností treba zohľadniť jeden významný predpoklad, čo 

je, že žiaci majú možnosť využívať rôzne vyhľadávače ako Google a zjednodušiť si možnosti 

riešenia jednotlivých úloh. Preto je potrebné zohľadniť viacero faktorov ako je náročnosť 

úloh, hádaniek a čas potrebný na riešenie. Členovia PK ďalej diskutovali ešte o možnostiach 

aplikácie rôznych digitálnych nástrojov pri tvorbe únikových miestností. 

  

Kľúčové slová: Digitalizácia, dištančné štúdium, digitálne nástroje, vyhľadávač 

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


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. 

5. Plánovanie realizácie digitálnych únikových miestností. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Pedagogický klub bez písomného výstupu  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Anita Malíková 

15. Dátum 24.01.2022 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Kinga Kiss, PhD. 

18. Dátum 24.01.2022 

19. Podpis  

 

 

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický 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 kraji  2  

Kód ITMS projektu:  312011AGY5 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub bez písomného výstupu -     

Klub čitateľskej gramotnosti  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia: 24.01.2022 

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 

    

    

    

 

 


