
 

 

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 

3. Prijímateľ Stredná odborná škola dopravná 

4. Názov projektu  Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a 

prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011Z824 

6. Názov pedagogického klubu  Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a 

prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 1.2.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Online stretnutie prostredníctvom aplikácie 
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9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

PaedDr. Katarína Trnovská 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.sosd.sk 

 



11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

 

didaktická analýza; metódy a formy 

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

Téma:  Rozbor učiva tématických celkov 

 

      Rámcový program: Uskutočniť didaktickú analýzu, navrhnúť vhodné metódy a formy na         

dosiahnutie cieľov 

 

      Program: a) Plnenie časovo-tématických plánov 

                      b) Rozbor tématických celkov 

                      c) Metódy a formy 

 

 

 

a) Na úvod členky  klubu diskutovali o plnení časovo-tem. plánov počas dištančného 

vzdelávania, resp. o ich čiastočnej úprave. 

b) Diskutovali o svojich vlastných skúsenostiach pri preberaní tem. celkov.  Poukázali na 

najčastejšie problémy: technické (signál, niektorí žiaci doteraz nemajú vyhovujúce 

vybavenie), disciplína ( neskoré pripájanie na online hodiny, nezapínanie kamier, 

neodovzdávanie vypracovaných zadaní načas). 

c)  Členovia klubu diskutovali o využití nových a inovatívnych metód a foriem práce (napr. 

práca v skupinách v ZOOMe, projektové vyučovanie, využívanie graf. značiek – INSERT 

pri práci s textom, rôzne metódy popísané v odbornej literatúre: R. Čapek – Líný učitel).   

Informovali sa navzájom o online materiáloch, ktoré sa im osvedčili počas dištančného 

vyučovania (zborovna.sk, youtube, Kahoot, liveworksheets.com, Viki a iné). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

     Členovia klubu sa zhodli na tom, že ich cieľom je rozvíjať čitateľskú gramotnosť a jazykové 

zručnosti žiakov. Odporúčanie pre členov – študovať zdroje o ďalších možnostiach inovatívneho 

vyučovania pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti, za účelom zlepšiť stav vzdelávania v danej oblasti. 

     Využívať rôzne stratégie na zvyšovanie schopnosti učiť sa. Dbať na to, aby sa čitateľská 

gramotnosť realizovala vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Viesť žiakov k uvedomovaniu si 

stratégií, ktoré im pomáhajú pochopiť pre nich zložitý text. Pripraviť aktivity na rozvíjanie 

čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností. Navzájom sa informovať o aktivitách, ktoré sa 

osvedčili na hodinách. 

  

 



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Katarína Trnovská 

15. Dátum 2.2.2021 

16. Podpis  
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19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

PREZENČNÁ LISTINA – online pedagogický klub 1.2.2021 

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.1.1  Zvýši ť  ink luz ívnosť  a  rovnaký pr í stup  ku kval i tnému 

vzdelávan iu  a  z lepši ť  výsledky a  kompetenc ie det í  a  

ž iakov  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola  dopravná  

Názov projektu:  Zvýšen ie kva l i ty  odborného vzdelávania  a  pr ípravy na 

Strednej  odbornej  škole  dopravnej  

Kód ITMS projektu :  312011Z824  

Názov pedagogického k lubu:  K lub  všeobecno -vzdelávacích uči te ľov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


