
 

 

 

 

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 26.4.2021 

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

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Ladislav Lörincz 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
správy 

www.gcm.sk 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Manažérske zhrnutie: 
1. Výmena skúseností 

2. Príprava pracovného listu na tému J.D. Salinger – Kto chytá v 

žite 
 

 

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

 

1. Výmena skúseností 

V rámci úvodnej diskusie sa kolegovia porozprávali o vlastných 
skúsenostiach z dištančného vyučovania a vyjadrili radosť, že 
vyučovanie bude pokračovať prezenčne v novej multimediálnej 
učebni M1, v ktorej budú mať žiaci prístup k dielam a slovníkom, 
ktoré sa tam nachádzajú. Vyučovanie sa stane plnohodnotné, žiaci 
príde do kontaktu s textom nielen v elektronickej podobe, ale aj v 
reálnej knižnej. 
 

2. Príprava pracovného listu na tému J.D. Salinger – Kto chytá v 

žite 

Po diskusii sa členovia klubu pustili do tvorby nového pracovného 
listu, powerpointovej prezentácie a výberu vhodných textov do 
pracovného listu. 

 
 
 
 



 

 

13. Závery a odporúčania: 

 
• Naďalej zhromažďovať vhodný materiál na prípravu pracovných listov, ktoré nie sú 

vypracované. 

 

  

 

 

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

15. Dátum 26.4.2021 

16. Podpis  

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

18. Dátum 26.4.2021 

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:  prezenčne, aula GCM 

Dátum konania stretnutia: 26.4.2021 

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. Vontorčíková Alica  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 

    

    

    

 


