
 

 

 

 

 

 

 

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 Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra 

4. Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu sv. 
Cyrila a Metoda v Nitre 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011V634 

6. Názov pedagogického klubu  5.6.1. Pedagogický klub slovenského jazyka 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 14.9.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, 
Nitra 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Ladislav Lörincz 

1. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
správy 

www.gcm.sk 

 
 

2. Manažérske zhrnutie:  

           1.Oboznámenie sa  s programom pedagogického klubu 
           2.Prerokovanie plánu práce na nový školský rok 2021/202 
           3. Priprava pracovného listu J.Smrek – Báseň o krásnej matke pre kvartu 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

3. Hlavné body, témy, zhrnutie  priebehu stretnutia 

• Dňa 14.9. 2021 Mgr. L. Lorincz otvoril stretnutie členov pedagogického klubu ČTG. 
Privítal novú členku klubu p. Mgr. Irenu Lehockú, PhD., ktorá nahradila v klube p. 
Mgr. A. Vontorčíkovú. 

• Členovia klubu aktualizovali, prerokovali plán práce na nový školský rok a 
následne ho schválili. 

• Členovia pedagogického klubu  pracovali na tvorbe úloh nového pracovného 
listu Ján Smrek – Báseň o krásnej matke ( kvarta) podľa metodického 
odporúčania . Zamerali sme sa hlavne na stratégiu tvorby otázok, úlohy na 
kreatívne mapovanie obsahu textu, produktívne otázky, úlohy na rozpoznanie 
napr. zaangažovanosti autora, overovanie faktov, dokumentovanie myšlienok 
v texte a pod. K danej téme si pripravili powerpointovú prezentáciu o autorovi. 

Závery a zhrnutie 

• Členovia pedagogického klubu si rozdelili úlohy  a prípravu  literárnych 
materiálov na prácu s textom autora J. Kráľa.  

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Ladislav Lörincz 

15. Dátum 14.9.2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Ladislav Lörincz 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
Foto zo stretnutia klubu 
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Pr ior i tná os: Vzdelávanie 

Špeci f ický cieľ :  1.1.1 Zvýši ť  inkluz ívnosť  a rovnaký prístup ku kval i tnému 

vzdelávaniu a z lepši ť výsledky a kompetencie  detí  a  žia-

kov  

Pr i j ímateľ:  Spojená katol ícka škola, Farská 19 , 949 01 Nitra  

Názov projektu:  Zvýšenie kval i ty  vzdelávania na Gymnáz iu sv. Cyri la  

a  Metoda v  Ni tre 

Kód ITMS projektu:  312011V634  

Názov pedagogického klubu:  5.6.1 .  Pedagogický klub s lovenského jazyka  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  online prostredníctvom MS Teams 

Dátum konania stretnutia: 14.9.2021 

Trvanie stretnutia: od 14:15 do  17:15 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

2. Mgr. Kratochvílová Gabriela  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

3. Mgr. Lörincz Ladislav  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

4. Mgr. Irena Lehocká, PhD.  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

 

 

 

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



 

 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


