
  

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   Gymnázium   Ľudovíta   Štúra   
4. Názov   projektu   Zlepšujeme   si   zručnos�   pre   život   
5. Kód   projektu    ITMS2014+   312011V561   
6. Názov   pedagogického   klubu     Klub   učiteľov   spoločensko-vedných   predmetov   
7. Dátum   stretnutia    pedagogického   klubu   7.10.2020   
8. Miesto   stretnutia    pedagogického   klubu   P31   učebňa   DEJ   
9. Meno   koordinátora   pedagogického   

klubu   
RNDr.   Anna   Hobzová     

10. Odkaz   na   webové   sídlo   zverejnenej   
správy   

h�ps://gymzv.edupage.org/a/zlepsujeme-si-zruc 
nos�   

11.   Manažérske   zhrnutie:   

Kľúčové   slová :   spoločenskovedné   predmety   -   DEJ,   GEG,OBN     

-   plán   stretnutí   klubu,   cieľ   a   činnosť    klubu,     

-   rozdelenie   úloh   na   najbližšie   stretnutie,   

-   medzipredmetové   vzťahy,   

-   vstupný   test   čitateľskej   gramotnosti   a   jeho   tvorba.   

Hlavný   cieľ   stretnutia :   Plán   činnosti   klubu,   prerozdelenie   úloh.   

   Výmena   skúseností   v   oblasti    medzipredmetových   vzťahov.   

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

1.Tvorba   plánu   činnosti   klubu   učiteľov   spoločenskovedných   predmetov   (SVP)   na   obdobie   október   2020   –   jún   
2023   

  Medzi   členmi   Klubu   učiteľov   SVP    prebehla   veľmi   plodná   diskusia   o   pláne   našej   práce   na   celé   obdobie   
trvania   projektu,   aby   sme   plán   nastavili   čo   najoptimálnejšie.   

  2.Rozdelenie   úloh   na   školský   rok   2020/2021   pre   prácu   v   klube   po   jednotlivých   predmetoch   .   

Na   každom   stretnutí   sa   dohodneme   na   príprave   najbližšieho   stretnutia.   Každý   mesiac   bude   činnosť   na   našich   
stretnutiach   pripravovať   a   viesť   iná   skupina   pedagógov   podľa   jednotlivých   predmetov.   

3.Spôsoby   a   nápady   na   zistenie   úrovne    čitateľskej   gramotnosti   žiakov.    
Diskutovali   sme   o   rozsahu   zadaní   jednotlivých   úloh   v   teste,   upresnili   sme   si   formálnu   stránku   zadaných   úloh.   
Dohodli   sme   sa   na   obsahu   úloh   v   teste.   Za   každý   predmet   vyučujúci   jednotlivých   predmetov   vytvoria   po   2   
úlohy   pre   osemročnú   formu   štúdia   –   nižší   stupeň   a   po   2   úlohy   pre   štvorročnú   formu   štúdia.   Úlohy   budú   z   
dejepisu,   geografie,   občianskej   náuky   a   slovenského   jazyka   –   spolupráca   s   Klubom   slovenského   jazyka.   



  

  

Príloha:   

Prezenčná   listina   zo   stretnutia   pedagogického   klubu   

Konečnú   podobu   testu   upraví   PhDr.   Ivana   Veselá.   Pri   tvorbe   testových   úloh   sa   upevnila   spolupráca   medzi   
učiteľmi   nielen   toho   istého   predmetu,   ale   aj   iných.   Návrhy   úloh   ukázali   rôznorodosť,   ale   aj   príbuznosť   
oblastí,   ktorými   sa   jednotlivé   predmety   zaoberajú.   Navrhované   testové   úlohy   sú   praktickými   ukážkami   
zadávaných   úloh   používaných   na   jednotlivých   predmetoch.   

Konečnú   verziu    testových   úloh   čitateľskej   gramotnosti   treba   vytvoriť   do   28.10.2020.   Test   by   sme   radi   zadali   
do   polovice   novembra.     

13.   Závery   a odporúčania:   

1.   Odovzdať   plán   činnosti   Klubu   učiteľov   SVP   do   15.10.2020   –   zodpovední:   RNDr.   Anna   Hobzová.   

2.   Stretnutia   Klubu   SVP   bude   zvolávať   raz   za   mesiac   po   dohode   s   členmi   RNDr.   Anna   Hobzová.   

3.Konečnú   verziu    testových   úloh   čitateľskej   gramotnosti   vytvoriť   do   28.10.2020   –   zodpovední:   PhDr.   Ivana   
Veselá   ,   čiastkové   úlohy   –   všetci   členovia.   

4.   Zadanie   testu   študentom   (podľa   možnosti   do   polovice   novembra)   koordinuje   PhDr.   Ivana   Veselá.   

5.   Písanie   zápisnice   zo   zasadnutia   určuje   RNDr.   Anna   Hobzová   –   striedanie   všetkých   členov.   

6.   Najbližšie   stretnutie   manažujú   vyučujúci   OBN    -   Mgr.   Balocová   a   Knollová.     

14.   Vypracoval   (meno,   priezvisko)   RNDr.   Anna   Hobzová   
15.   Dátum  7.10.2020   
16.   Podpis     
17.   Schválil   (meno,   priezvisko)   Ing.   Jozef   Výboh   
18.   Dátum  8.10.2020   
19.   Podpis     


