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11. Manažérske zhrnutie:  

Oboznámenie sa s obsahom plánu v klube 

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, plán klubu, žiak, primárne vzdelávanie, mimočítankové 

čítanie, knižnica 

Počas klubu sme sa oboznámili s  plánom pracovných činností pedagogického klubu. Jednomyseľne 

sme odsúhlasili plán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

1. Otvorenie klubu pedagogických zamestnancov 

2. Oboznámenie sa s plánom 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 

K bodu 1 

P. učiteľ Horváth privítal členov pedagogického klubu 

 

K bodu 2 

Oboznámili sme sa s plánom činností pedagogického klubu v šk. roku 2019/2020.  Na 

nasledujúcich stretnutiach sa zameriame na témy v ŠkVP a témy z TPÚ zamerané na čitateľskú 

gramotnosť. Viď prílohe. Dohodli sme sa, že si založíme spoločné portfólio detských prác, ktoré 

budeme archivovať na USB kľúči.  

 

K bodu 3  

P. uč. Žipajová sa bude v 1.  ročníku zameriavať na splývavé čítanie .  

P. uč. Müllerová a p. uč. Horváth sa vyjadrili, že v treťom ročníku sa zamerajú na čítanie 

s porozumením nielen na hodinách čítania, ale aj na hodinách prírodovedy, vlastivedy, či 

matematiky. Okrem týchto predmetov budeme zavádzať témy na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

aj na záujmových útvarov a na hodinách FIE. 

 

K bodu 4  

P. uč. Horváth sa poďakoval všetkým za účasť. 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

1. Odoslať  plán pracovnej činnosti pedagogického klubu p. zástupkyni  

 

2. Rozposlať plán pracovnej činnosti pedagogického klubu všetkým členom klubu. 

 

3. Využívať jednotlivé metódy vo vyučovacom procese. 
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