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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Dňa 21.02.2022 sa uskutočnilo pravidelné zasadnutie Pedagogického klubu bez písomného 

výstupu - Klub čitateľskej gramotnosti. Zasadnutie sa uskutočnilo v priestoroch školskej 

knižnice. Hlavnou témou stretnutia bola pokračujúca diskusia k aktivite únikovej miestnosti 

– Escape room. 

 

Na základe nominovaných kníh z minulého stretnutia sme jednotlivé knihy zatriedili do 

skupín podľa úrovne náročnosti a následne sme sa ich pokúsili rozdeliť podľa jednotlivých 

tried. Na základe tohto rozdelenia sa aj tím pedagógov rozdelil do skupín a ich úlohou bolo 

čerpať z daných kníh, čo najviac využiteľných úloh pre zorganizovanie únikovej miestnosti. 

Po zozbieraní úloh bude ďalšou aktivitou pedagogického klubu vybrať najvhodnejšie úlohy 

k realizácii únikovej miestnosti. Následne bude potrebné dané úlohy preložiť do viacerých 

jazykov, aby sa do hry vedeli zapojiť viaceré triedy -> úlohy v slovenskom jazyku, 

maďarskom, nemeckom a anglickom jazyku. 

 

Kľúčové slová: Digitálne technológie, inšpiratívna literatúra, viacjazyčnosť. 

http://www.szsds.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/


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

1. Prvá téma: Digitálne technológie v rozvoji čitateľskej gramotnosti. 

2. Hľadanie úloh k únikovej miestnosti z odbornej literatúry 

3. Diskusia k téme. 

4. Rozdelenie úloh na nasledujúce stretnutie. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Pedagogický klub bez písomného výstupu  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Anita Malíková 

15. Dátum 21.02.2022 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Kinga Kiss, PhD. 

18. Dátum 21.02.2022 

19. Podpis  
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický cieľ:  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce. 

Prij ímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou 
v Trnavskom samosprávnom kraji  2  

Kód ITMS projektu:  312011AGY5 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub bez písomného výstupu -     

Klub čitateľskej gramotnosti  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola  Športová 
                                                  ulica 349/34 929 01 Dunajská Streda  
                                                  Miestnosť č. Knižnica  
 
 

Dátum konania stretnutia: 21.02.2022 

Trvanie stretnutia: od 14.45.hod do 17.45 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Barnabás Bindics 

 

 

 

 

 Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 
929 01 Dunajská 
Streda 
 



2. Mgr. Anita Malíková  Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská 

Streda 

  

3. PaedDr. Kinga Kiss, PhD.  Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská 

Streda 

 

4. Mgr. Lívia Pintes  Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská 

Streda 

 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  

a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 


