
 
 

Plán práce/pracovných 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 Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7 

4. Názov projektu Moderné vzdelávanie 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011V945 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub zameraný na rozvíjanie 

čitateľskej gramotnosti 

7. Počet členov pedagogického klubu 7 

8. Školský polrok  1. a  2. polrok školského roku 2019/20, 2020/21 

 

 

 

7. Opis/zameranie a zdôvodnenie činností pedagogického klubu: 

 

Pedagogický klub schádza 10-krát v školskom roku 2019/20 (dĺžka stretnutia 3 hodiny) a rovnako v školskom 

roku 2020/21. Prerokúva aktuálne otázky svojich vyučovacích predmetov, ktoré spadajú do rozvoja čitateľskej 

gramotnosti, slúži na výmenu skúseností,  hľadanie nových, moderných foriem a metód práce na dosahovanie čo 

najlepších výchovno-vzdelávacích výsledkov. Plán práce vychádza taktiež zo špecifických pomerov školy, 

vnútorných potrieb školy, žiakov a pedagogických zamestnancov. 

 

Východiská 

 

ŠVP, ŠkVP, ročné plány učiteľov, obsahy a ciele predmetov primárne zameraných na čitateľskú gramotnosť 

 

Všeobecné ciele a úlohy 

 

- dodržiavať učebné osnovy, štandardy, ročné plány  

- plniť ciele Štátneho a Školského vzdelávacieho programu  

- dať žiakovi priestor k sebarealizácii 

- stavať na aktivite žiaka  

- učiteľ pôsobí ako sprievodca edukačným procesom 

- výmeny  pedagogických skúseností 

- bezplatné neakreditované vzdelávanie na rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti  

- bezplatné neakreditované vzdelávanie na rozvoj  

- rozvíjať emocionálnu inteligenciu žiakov, zamerať sa na vytváranie                                                 

pozitívnych medziľudských vzťahov založených na vzájomnej úcte a tolerancii 

- venovať sa talentovaným žiakom a zapájať ich do reprezentácie školy  

- rozvíjať záujmy žiakov formou záujmových krúžkov  

- naučiť  žiakov učiť sa, uplatňovať základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov 

- naučiť žiakov komunikovať, argumentovať, vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti navrhovať 

rôzne riešenia úloh a postupov 

- rozvíjať jazykovú kultúru 

- vo vyučovacom procese posilňovať čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť  

- organizovať súťaže, ktoré budú žiakov motivovať k samostatnému čítaniu. V ostatných vyučovacích 

predmetoch zaraďovať úlohy s diagramami, grafmi,  tabuľkami a pod. - žiadať od žiakov vysvetlenie ich 

významu, prípadne samostatné návrhy na ich vytvorenie - pestovať v žiakoch lásku ku knihe a 



k literatúre, udržiavať tradíciu návštev koncertov, divadelných predstavení, galérií a pod.  

- vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňovať tvorivý prístup a využívať variabilné metódy 

- tvorba didaktických materiálov, kvízov, testov, hier, prezentácií, pracovných listov či zošitov, ktoré by 

žiakom pomohli učiť sa lepšie, hravejšie a efektívnejšie 

- používať všetky dostupné učebné pomôcky, didaktické pomôcky a IKT,  klásť dôraz na názornosť 

- uskutočňovať priebežné hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka 

- naučiť žiakov samostatnej, skupinovej i tímovej spolupráci 

-  na vyučovacích hodinách a v rámci mimoškolských činností aktívne využívať prácu s počítačmi, 

tabletmi, internetom, čítačkou kníh a interaktívnou tabuľou  

- vo vyučovacom procese a pri hodnotení zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať 

na jeho momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť                                                                                 

- pri výchove a vzdelávaní sa riadiť didaktickými zásadami – vedeckosti, primeranosti, systematickosti, 

dôkladnosti, trvácnosti, spojenia teórie s praxou a pod. 

- naučiť žiakov autonómne sa učiť – byť schopný riadiť svoj časový rozvrh 

- pripravovať kultúrne programy pre obec a región. 

 

1.polrok / 2.polrok školský rok 2019/2020 

por. číslo 

stretnutia 

termín 

stretnutia 

dĺžka 

trvania 

stretnutia 

miesto 

konania 

téma 

stretnutia 
rámcový program stretnutia 

1. 
október 

2019 
3 hodiny 

Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Vypracovanie plánu práce klubu 

2. Spresnenie pracovných aktivít jednotlivých 

členov 

3. Schválenie plánu práce 

4. Zistiť úroveň gramotností žiakov 

(vypracovanie hodnotiacich úloh 

v jednotlivých predmetoch) 

2. 
november 

2019 
3 hodiny 

Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Výmena skúseností pri využívaní 

moderných vyučovacích postupov a metód 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní 

2. Výmena skúseností a best practice z vlastnej 

vyučovacej činnosti. 

3. Pokúsiť sa o prepojenosť jednotlivých 

aktivít z projektu do spoločného 

záverečného výstupu. 

4. Aktuálne problémy 

3. 
december 

2019 
3 hodiny 

Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Výmena skúseností pri využívaní 

moderných vyučovacích postupov a metód 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní 

2. Výmena skúseností a best practice z vlastnej 

vyučovacej činnosti 

3. Podpora odborného rastu a zvyšovania 

kvalifikácie učiteľov 

4. Podpora šírenia informácií o nových 

trendoch vo vyučovaní prostredníctvom 

publikácií a rôznych odborných a 

metodických materiálov. 

5. Príprava spoločného výstupu 

4. 
január 

2020 
3 hodiny 

Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Čiastkové meranie dosiahnutých výsledkov 

žiakov a žiakov s ŠVVP 

2. Prieskumno-analytickej a tvorivej činnosti 

týkajúcej sa výchovy a vzdelávania 

a vedúca k jej zlepšeniu a identifikácii 

osvedčených pedagogických skúseností 

3. Riešenie spektra aj nepredvídateľných 

problémov 

4. Schválenie spoločného výstupu za pol rok. 

5. február 3 hodiny Základná Rozvíjanie 1. Výmena skúseností pri využívaní 



2020 škola gramotností 

žiakov 

moderných vyučovacích postupov a metód 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní 

2. Výmena skúseností a best practice z vlastnej 

vyučovacej činnosti 

6. 
marec 

2020 
3 hodiny 

Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Výmena skúseností pri využívaní 

moderných vyučovacích postupov a metód 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní. 

2. Výmena skúseností a best practice z vlastnej 

vyučovacej činnosti 

3. Príprava a koordinácia akcií, olympiád 

a súťaží zameraných na čitateľskú 

gramotnosť ako aj príprava na aktivity 

spojené s „marec – mesiac knihy“ 

7. 
apríl 

 2020 
3 hodiny 

Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Výmena skúseností pri využívaní 

moderných vyučovacích postupov a metód 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní 

2. Výmena skúseností a best practice z vlastnej 

vyučovacej činnosti 

8. 
máj    

2020 
3 hodiny 

Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Výmena skúseností a best practice z vlastnej 

vyučovacej činnosti 

2. Výmena skúseností v oblasti 

medzipredmetových vzťahov 

3. Príprava na uskutočnenie spoločného 

záverečného výstupu 

9. 
jún     

2020 
3 hodiny 

Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Vyhodnotenie celoročnej práce 

2. Vyhodnotenie výsledkov celoročných 

aktivít 

3. Odovzdávanie skúseností v oblasti 

medzipredmetových vzťahov. 

4. Schválenie spoločného výstupu.. 

Sumarizácia práce klubu 

      

1.polrok / 2.polrok školský rok 2020/2021 

por. číslo 

stretnutia 

termín 

stretnutia 

dĺžka 

trvania 

stretnutia 

miesto 

konania 

téma 

stretnutia 
rámcový program stretnutia 

1. 
september 

2020 
3 hodiny 

Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Vypracovanie plánu práce klubu 

2. Spresnenie pracovných aktivít jednotlivých 

členov 

3. Schválenie plánu práce 

4. Zistiť úroveň gramotností žiakov 

(vypracovanie hodnotiacich úloh 

v jednotlivých predmetoch) 

2. 
október 

2020 
3 hodiny 

Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Výmena skúseností pri využívaní 

moderných vyučovacích postupov a metód 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní 

2. Výmena skúseností a best practice z vlastnej 

vyučovacej činnosti 

3. Pokúsiť sa o prepojenosť jednotlivých 

aktivít z projektu do spoločného 

záverečného výstupu. 

4. Aktuálne problémy 

3. 
november 

2020 
3 hodiny 

Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Výmena skúseností pri využívaní 

moderných vyučovacích postupov a metód 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní 

2. Výmena skúseností a best practice z vlastnej 

vyučovacej činnosti 

3. Podpora odborného rastu a zvyšovania 

kvalifikácie učiteľov 

4. Podpora šírenia informácií o nových 



trendoch vo vyučovaní prostredníctvom 

publikácií a rôznych odborných a 

metodických materiálov. 

5. Príprava spoločného výstupu 

4. 
december 

2020 
3 hodiny 

Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Čiastkové meranie dosiahnutých výsledkov 

žiakov a žiakov s ŠVVP 

2. Prieskumno-analytickej a tvorivej činnosti 

týkajúcej sa výchovy a vzdelávania 

a vedúca k jej zlepšeniu a identifikácii 

osvedčených pedagogických skúseností 

3. Riešenie spektra aj nepredvídateľných 

problémov 

4. Schválenie spoločného výstupu za pol rok. 

5. 
január 

2021 
3 hodiny 

Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Výmena skúseností pri využívaní 

moderných vyučovacích postupov a metód 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní 

2. Výmena skúseností a best practice z vlastnej 

vyučovacej činnosti 

6. 
február 

2021 
3 hodiny 

Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Výmena skúseností pri využívaní 

moderných vyučovacích postupov a metód 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní 

2. Výmena skúseností a best practice z vlastnej 

vyučovacej činnosti 

3. Príprava a koordinácia akcií, olympiád 

a súťaží zameraných na čitateľskú 

gramotnosť ako aj príprava na aktivity 

spojené s „marec – mesiac knihy“ 

7. 
marec 

2021 
3 hodiny 

Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Výmena skúseností pri využívaní 

moderných vyučovacích postupov a metód 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní 

2. Výmena skúseností a best practice z vlastnej 

vyučovacej činnosti 

8. apríl 2021 3 hodiny 
Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Výmena skúseností a best practice z vlastnej 

vyučovacej činnosti 

2. Výmena skúseností v oblasti 

medzipredmetových vzťahov 

3. Príprava na uskutočnenie spoločného 

záverečného výstupu 

9. máj 2021 3 hodiny 
Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Vyhodnotenie celoročnej práce 

2. Vyhodnotenie výsledkov celoročných 

aktivít 

3. Odovzdávanie skúseností v oblasti 

medzipredmetových vzťahov.  

4. Príprava podkladov k spoločného výstupu. 

Sumarizácia práce klubu. 

5. Príprava vyhodnotenia práce na projekte 

z pohľadu učiteľov. 

10. jún 2021 3 hodiny 
Základná 

škola 

Rozvíjanie 

gramotností 

žiakov 

1. Odovzdávanie skúseností v oblasti 

medzipredmetových vzťahov.  

2. Schválenie spoločného výstupu. 

Sumarizácia práce klubu. 

3. Vyhodnotenie práce na projekte z pohľadu 

zapojených učiteľov.  

  

 

 

9. Vypracoval (meno, priezvisko) PhDr. Mária Torousová 

10. Dátum 12.4.2019 

11. Podpis  

 


