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kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 
kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra 
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5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011V634 

6. Názov pedagogického klubu  5.6.1. Pedagogický klub slovenského jazyka 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 21.6.2022 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, 
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9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Ladislav Lörincz 
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11. Manažérske zhrnutie: 
 

1. Zhodnotenie celoročnej práce klubu 
2. Diskusia 

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

 
1. Všetci členovia klubu vyhodnotili prácu pedagogického klubu a prácu so žiakmi na 
vyučovacích hodinách čitateľskej gramotnosti. 
 
Členovia sa zhodli, že pedagogická spolupráca medzi členmi bola na vynikajúca, tím klubu 
je zohratý, každý z členov si plnil svoju prácu na výbornej úrovni. Vzájomná spolupráca 
medzi členmi klubu, výmena vlastných pedagogických skúseností priniesli ovocie v podobe 
pedagogického rastu každého člena klubu.  
 
Na hodinách ČTG sa pracovalo veľmi dobre, žiaci prejavovali živý záujem o literatúru, 
prácu s textom, na vyučovacích hodinách boli aktívni. Z novej knižnice, ktorá bola zriadená 
vďaka  projektu v multimediálnej miestnosti, si mohli požičať knižky, s ktorými sme 
pracovali na aj vyučovacích hodinách. Tento nový predmet žiaci hodnotili aj ako dobrú 
prípravu navyše na maturitnú skúšku. 
Navyše, nové slovníky boli využívané aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry. 
 
V nasledovnej diskusii členovia klubu diskutovali o prípadnej možnosti pokračovania práce 
klubu. 
 
Na záver sa vedúci pedagogického klubu poďakoval sa výborne odvedenú prácu svojim 
kolegyniam a vyjadril presvedčenie, že projekt bude pokračovať aj ďalší školský rok. 
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14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Ladislav Lörincz 

15. Dátum 21.6.2022 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Ladislav Lörincz,              Mgr. Rusňák Radoslav 

18. Dátum 21.6.2022 

19. Podpis  

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

 

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  ž iakov 

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:  zborovňa 

Dátum konania stretnutia: 21.6.2022 

Trvanie stretnutia: od 14:00 do  17:00 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Kratochvílová Gabriela  Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

2. Mgr. Lörincz Ladislav  Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 



 

 

3. 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 

    

    

    

 


