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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 

4.10.2022 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

Manažérske zhrnutie: 

a) Oboznámenie sa s programom, inštrukcie  

b) Realizácia školského kola Olympiády zo slovenského jazyka pre vyšší stupeň 

c) Príprava na reorganizáciu a začiatok reorganizácie školskej knižnice 
 
 

 
Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 
a) Vedúci pedagogického klubu Mgr. L. Lorincz privítal členov na  stretnutí 

a oboznámil členov klubu s programom zasadnutia. 

b) V druhej časti zasadnutia klubu sa členovia klubu oboznámili s prípravou 
Olympiády zo SJL pre vyšší stupeň (kategórie A, B). Z každej triedy vyššieho 
stupňa budú vybraní 2-3 žiaci z každej triedy, ktorí budú prihlásení do súťaže. 
Organizáciou súťaže bol poverený Mgr. L. Lorincz. 

 
c) V ďalšej časti sa členovia klubu presunuli do školskej knižnice. Priestor knižnice 

sa rozdelil na sektory podľa typu literatúry (svetová literatúra, slovenská 
literatúra, literatúra faktu, detská literatúra a pod.) a členovia klubu začali 
s prezeraním a vyraďovaním nepotrebných knižných titulov. Proces vyraďovania 
bol konzultovaný s pracovníčkou školskej knižnice p. Očenášovou, ktorá knižky 
navrhnuté na vyraďovanie začala aj administratívne vyraďovať. V tento deň sa 
podarilo prezrieť sektor so slovenskou literatúrou. Z knižných titulov, z ktorých 
bolo v knižnici veľmi veľa kusov, sa časť presunula do malých čitární, ktoré boli 
zriadené v niektorých kútoch gymnázia. 



 

 

12. Závery a odporúčania:  

 Príprava na ďalšie postupné vyraďovanie neatraktívnych knižných  titulov zo 
školskej knižnice 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) 
 

Mgr. Ladislav Lorincz 

15. Dátum 12.10.2022 

16. Podpis  

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

18. Dátum 12.10.2022 

19. Podpis  

 

 

Príloha: 

Príloha č. 1: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

Príloha č. 1 správy o činnosti pedagogického klubu              

 

 

Pr ior itná os:  Vzdelávanie  



 

 

Špecifický c ieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký pr ístup ku 
kvalit nému vzdelávaniu a zlepšiť výs ledky a 
kompetencie det í a žiakov 

Pr ijímateľ:  Spojená kato lícka ško la,  Farská 19, 949 01 Nit ra 

Názov pro jektu: Zvýšenie kvalit y vzdelávania na Gymnáziu sv.  
Cyr ila a Metoda v Nit re 

Kód ITMS projektu: 312011V634 

Názov pedagogického klubu:  5.6.1.  Pedagogický klub slovenského jazyka  

 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia:  Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre, knižnica 

Dátum konania stretnutia:  11.10.2022  

Trvanie stretnutia: od 14:10 do  17:10 

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 

1. Terka Očenášová  Gymnázium sv. 
Cyrila a Metoda 
v Nitre 

2.    

3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


