
 

 

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 
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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: Plán práce – výmena skúseností pri tvorbe plánu práce sprevádzania žiakov 

počas dištančného vzdelávania 

 

Krátka anotácia: Klubu sprevádzania žiakov sa zúčastnilo 7  pedagógov, ktorí majú 

záujem zúčastňovať sa klubových aktivít a zároveň sa osobnostne a profesionálne  stotožniť 

s názvom klubu. Rámcovým programom štvrtého klubového  stretnutia bolo zameranie sa 

na  výmenu skúseností s tvorbou plánu práce sprevádzania žiakov počas 

 

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

 

• Oboznámenie sa s prostredím Teams 

• Vytvorenie skupín 

• Naplánovanie stretnutí vo virtuálnom prostredí 

• Vedenie motivačných rozhovorov online 

• Kontrola nastavených cieľov v DOFE 

 

V prvom bode sa členovia pedagogického klubu oboznámili s prostredím Teams, ktorý bude slúžiť 

na komunikáciu so žiakmi a aj členmi klubu navzájom. 

K druhému bodu – každý člen si vytvoril skupiny žiakov, s ktorými bude spolupracovať v online 

priestore.  



Tretím bodom programu naplánovanie jednotlivých stretnutí so žiakmi. 

K štvrtému bodu: M. Oboznámila členov, akým spôsobom je potrebné viesť rozhovory a ako 

vytvoriť zápis z jednotlivých stretnutí. 

K bodu päť –vedúci programu DOFE do najbližšieho stretnutia skontrolujú nastavené ciele, ktoré si 

dali účastníci programu. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie a význam pre dosiahnutie vyššej       

kvality a úrovne vzdelávacieho procesu. V rámci komunikácie sa účastníci venovali problematike 

rozdelenia úloh pri realizácii jednotlivých cieľov v online priestore 

 

Odporúčania: 

 

1. Naplánovať si online motivačné rozhovory so žiakmi v triedach 2.B, 1.D a 1.E 

2. Skontrolovať a potvrdiť nastavené ciele v DOFE 

3. Pokračovať v realizácii motivačných rozhovor online v 4. A 
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