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Správa o činnosti pedagogického klubu
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11. Manažérske zhrnutie Hospitačná činnosť
kl‘účové slová: plán práce klubu, gramotnost‘, analýza súčasného stavu
krátka anotácia: úvodné stretnutie klubu, prerokovanie a schválenie plán práce Idubu.
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1. Úvod — otvorenie prvého stretnutia
2. Prerokovanie plánu práce klubu, návrhy na doplnenie a schválenie plánu práce klubu
3. Diagnostika prebraných gramotností
4. Vyhodnotenie vstupného testu z matematiky pre 1. ročník

1. Na úvodnom stretnutí sa stretli všetci pedagogickí zamestnanci klubu
2. Koordinátorka pedagogického klubu oboznámila prítomných s plánom práce.

Členovia klubu predložili svoje návrhy, ktoré boli následne do plánu zapracované a plán bol
j ednomyseľne schválený.

3. V d‘alšej časti stretnutia učitelia zosumarizovali prebrané gramotnosti a ich využívanie v
priebehu prezenčného a dištančného vzdelávania.
. rozvíjanie samostatného, logického a kritického myslenia
. zatraktívnenie vyučovacích hodin jednotlivých predmetov klubu,
. využívanie čitateľskej, finančnej gramotnosti v predmetoch klubu v závislosti od reálneho

života
4. Člen klubu — RNDr. Lešová pripravila a vyhodnotila vstupný test žiakov 1. ročnika s dórazom

na problémy sjednotlivými úlohami. Test zároveň slúži na zistenie v akom rozsahu bob
u žiakov 9. ročníkov prebrané a zopakované učivo zo Zs.

13. Závery a odporúčania:

Koordinátorka klubu zhrnula priebeh stretnutia. Vyzvala kolegov, aby si na ďalšie stretnutie:

. preštudovali hannonogram sút‘aží predmetov klubu

. navrhli počty a mená žiakov na jednotlivé súťaže,
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