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11. Manažérske zhrnutie: 

 

 

Krátka anotácia:  

 

Hlavným cieľom prvého stretnutia Klubu anglického jazyka bolo oboznámiť sa 

s programom klubu v prvom polroku školského roka 2022/2023, plánom činností 

a aktivitami. Cieľom bolo taktiež dohodnúť spôsobom práce na  jednotlivých stretnutiach a 

zameranie výstupov z klubu anglického jazyka.  

 

Kľúčové slová: 

predmetová komisia cudzích jazykov (PK CJ) 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

 

Téma stretnutia:  

 

Predstavenie jednotlivých stretnutí a programu práce pedagogického klubu. 

 

Hlavné body stretnutia: 

1. Plán práce klubu 

2. Príprava nového školského roka 

3. Diskusia a záver 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Na prvom stretnutí oboznámila vedúca PK a koordinátorka pedagogického klubu p. Rudá 

členov klubu s plánom práce, jednotlivými témami a spôsobom práce na pravidelných 

stretnutiach klubu. Stretnutia budú zamerané na nasledujúcu problematiku:  

⚫ Aktualizácia učebných osnov a TVVP v predmete anglický jazyk na základe 

zistení a analýz v predchádzajúcom školskom roku. 

⚫ Definovanie problémov pri výučbe integrovaných žiakov a metodika tvorby 

TVVP pre integrovaných žiakov. 

⚫ Výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov. 

⚫ Výmena skúseností s využitím didaktických postupov a metód orientovaných na 

rozvoj kľúčových jazykových kompetencií u žiakov. 

⚫ Metodika tvorby aktivít vhodných na rozvoj kritického myslenia. 

⚫ Metodika tvorby úloh na rozvoj čitateľskej gramotnosti, čítania a počúvania 

s porozumením. 

⚫ Analýza aktivít na rozvoj čitateľskej gramotnosti, práca s literatúrou a časopismi.  

⚫ Vyhodnotenie a úprava aktivít na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

⚫ Analýza a hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých skupinách. 

 

Členovia klubu sa vyjadrili k jednotlivým bodom, aké sú ich očakávania z 

nasledujúcich stretnutí, Prediskutovali sme vhodné formy a metódy práce počas stretnutí.  

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

 

⚫ Členovia klubu sa budú pravidelne stretávať na Klube anglického jazyka dvakrát 

mesačne a budú pracovať podľa predstaveného plánu práce. 

⚫ Vzájomnou výmenou skúseností prispejeme k skvalitneniu výučby. 

⚫ Analýzou vzdelávania zefektívnime metódy a formy našej práce. 

⚫ Výsledky práce z klubu využijeme pri zostavovaní plánov práce v predmetovej 

komisii cudzích jazykov a jej sekcií. 
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