
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 

Zvýšenie kvality OVP zvýšením kompetencii 

potrebných pre prispôsobenie vzdelávania 

požiadavkám trhu práce podporou kľúčových 

gramotností. 
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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: DOFE – výmena skúseností pri vedení žiakov pri plnení nastavených cieľov. 

Formulácia vedľajších cieľov. 

 

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 piateho klubového  stretnutia bolo zameranie sa na  výmenu 

skúseností s vedením žiakov pri plnení cieľov v DOFE. 

 

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

 

• Prezentácia a kontrola jednotlivých cieľov 

• Návrh aktivít na vedľajšie ciele 

• Návrh online stretnutia s účastníkmi DOFE 

• Príprava návrhov jednotlivých členov na aktivity pri sprevádzaní žiakov 

 

V prvom bode sa členovia pedagogického klubu oboznámili s jednotlivými nastavenými cieľmi 

účastníkov DOFE. 

K druhému bodu – každý člen si skontroloval nastavenie hlavných cieľov 

Tretím bodom programu naplánovanie online stretnutí s účastníkmi DOFE. 

 



K štvrtému bodu: M. Mudroch oboznámil členov klubu s plánom skupinovej výuky v triede 2.B 

 

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 

vedenia účastníkov DOFE a pravidelnej kontroly plnenia a zapisovania aktivít v rámci DOFE 

 

Odporúčania: 

 

1. Naplánovať si online stretnutie s účastníkmi DOFE 

2. Skontrolovať a potvrdiť nastavené vedľajšie  ciele v DOFE 

3. V rámci sprevádzania rozpracovať skupinové vyučovanie v druhom ročníku 
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