
 

 

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  Klub všeobecnovzdelávacích učiteľov 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 4.2.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Online stretnutie pomocou aplikácie ZOOM 

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  

 

spôsoby výučby, výmena skúsenosti, zvýšenie kvality vyučovania, problémy v dištančnom 

vzdelávaní, zmysluplné učenie, dialogické metódy, formy skupinového vyučovania, analýza 

problémových situácií 

 

 
 



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

 

Učiteľky všeobecnovzdelávacích predmetov sa stretli dištančne prostredníctvom aplikácie ZOOM 

a vzájomne zdieľali svoje poznatky a skúsenosti, ktoré nadobudli počas dištančného vzdelávania. 

Programom stretnutia bolo zhodnotiť a opísať svoju vlastnú skúsenosť. Učiteľky anglického jazyka- 

PaedDr. K. Trnovská, Mgr. P. Latková Taldová a Mgr Kolesárová, rovnako ako aj učiteľky 

slovenského jazyka – Mgr. A. Mrázová a Mgr. D. Tomčíková opísali svoje vlastné skúsenosti počas 

extra hodín  - English Conversation Club a Komunikácia. Všetky diskutujúce sa zhodli na tom, že je 

potrebné neustále zefektívnovať a veľmi starostlivo vyberať metódy, ktoré povedú k rozvoju 

komunikačných zručností žiakov. Vyžaduje si to isté vedomosti vzťahujúce sa k danému problému.  

Prítomné členky sa zhodli na tom, že veľmi dôležitou metódou je  riešenie problémovej situácie, 

ktorá napomáha pri rozvíjaní poznávacích funkcií, pri trénovaní zručností potrebných pre prácu 

v skupine, pri rozvíjaní komunikačných zručností či už medzi učiteľmi a žiakmi alebo medzi žiakmi 

navzájom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Prítomné členky Klubu všeobecnovzdelávacích predmetov sa zhodli na tom, že po každej extra 

hodine si urobia krátku analýzu hodiny, v ktorej uvedú, ktoré spôsoby výučby sa im osvedčili 

a naopak, ktoré metódy nepriniesli požadovaný efekt.  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Viera Kolesárová 

15. Dátum 5.2.2021 

16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Jarmila Matejčíková 

18. Dátum 6.2.2021 

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 4.2.2021 

 

Prioritná os :  Vzdelávanie  

Špecif i cký  c ie ľ :  1.1.1 Zvýš iť  ink luz ívnosť  a  rovnaký  prís t up ku kval itnému  

vzdelávaniu a  z lepš i ť  výs ledky  a  kompetencie  det í  a  

ž iakov  

Pri j ímateľ :  Stredná od borná škola  dop ravná  

Názov  projektu:  Zvýšenie  kval ity  odborného  vzdelávania  a  príprav y  na 

Strednej  od bornej  škole  d opravnej  

Kód ITMS p rojektu:  312011Z824  

Názov  pedagog ického k lubu :  Klub všeobecn o -vzdelávacích  uč iteľov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


