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1. Prioritná os Vzdelávanie 
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11. Manažérske zhrnutie: 
Stretnutie členov pedagogického klubu na tému:  

         Výmena skúseností s uplatňovaním inovatívnych metód a foriem práce 
Kľúčové slová: 

           Vyučovací proces, učivo, metódy, organizačné formy. Didaktické zásady, materiálne 

didaktické prostriedky, ciele, kľúčové kompetencie, výmena skúseností z vlastnej vyučovacej 

činnosti, uplatnenie aktivizujúcich metód vo výchovno – vzdelávacom procese, čitateľská 

gramotnosť v predmetoch SJL, ANJ, moderné digitálne technológie, pojmová mapa, prezentácia, 

interaktívna tabuľa obrázková doplňovačka, priraďovanie, doplňovanie viet,  krížovka, kvíz, 

pracovný list. 

              Anotácia: 

           Moderné technológie sa svojím širokým nasadením vo všetkých sférach ľudskej činnosti stali 

neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Používanie moderných technológií môže výrazne 

zdokonaliť výučbu na školách a zlepšiť pracovné a študijné prostredie, o čo sa snažíme aj my na 

SOŠD. Proces vzdelávania je tak možné urobiť jednoduchším a hlavne zábavnejším. Moderné, 

inovatívne metódy a prostriedky sú prispôsobené potrebám učiteľov a študentov. Cieľom je 

kvalitnejšie a jednoduchšie získavanie vedomostí a následne upevňovanie poznatkov.  



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

 

 

1. Členovia pedagogického klubu si vzájomne priblížili, a popísali realizované aktivity 

zamerané na inovatívne metódy vyučovacieho  procesu na našej škole.  

2. Mgr. Mrázová názorne predviedla simulovanú modelovú vyučovaciu hodinu SJL 

(jazykovej zložky) s využitím dataprojektora (v priestore ZOOM sme prezentáciu sledovali 

na ploche), vytvorenej pojmovej mapy, zadania skupinovej aj individuálnej práce 

študentom s nutnosťou práce s elektronickým slovníkom( www.juls.savba.sk.) Hodina bola 

zakončená zhrnutím témy formou kvízu s vyhodnotením individuálnej aktivity. 

3. Zúčastnení zaujali pozitívne stanovisko k aktívnemu využívaniu digitálnych didaktických 

pomôcok a interaktívnej techniky v podmienkach SOŠD, ale aj k využívaniu klasických 

formátov, ako sú pracovné listy, doplňovačky tvorené inovatívnymi metódami , ktoré robia 

ich vypracovávanie študentom zábavnejšie a atraktívnejšie 

4. Všetci sa zhodli, že prostredníctvom nášho súčasného školského technického vybavenia je 

reálne možné skvalitňovať vyučovací proces a tým poskytnúť žiakom nové formy 

vzdelávania a získavania informácií. 

5. Členovia klubu sa stotožnili v názore,  že je potrebné predkladať žiakom podnety na 

diskusiu,  vyjadrovanie názorov, vzájomnú kooperáciu a  prezentáciu výsledných zistení. 

Všetky aktivity musia byť primerané veku a prispôsobené individuálnej odlišnosti žiakov. 

6. Na základe diskusie o používaní moderných didaktických metód a pomôcok jednotlivými 

vyučujúcimi sme dospeli k vzájomnému názoru, že zásada názornosti zabezpečuje trvalejšie 

zapamätanie a zvýšený záujem študentov SOŠD o vyučovanie realizované formou 

názorných pomôcok, interaktivity,  príkladov, tvorením pojmových máp, kvízov... 

7. V závere stretnutia pedagogického klubu odznelo aj odporúčanie špeciálneho pedagóga p. 

Mgr. V. Kolesárovej , že zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu a 

využívanie didaktickej techniky má veľký význam aj pri výučbe žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

            Na stretnutí pedagogického klubu sme jednoznačne potvrdili, že pedagógovia SOŠD 

aktívne a cieľavedome zefektívňujú a zatraktívňujú vyučovací proces pomocou 

inovatívnych metód a prístupov a realizujú vyučovanie takými formami, aby sa pre 

študentov SOŠD škola stala zaujímavou a prijateľnou.  

            Názornosť, použitie moderných digitálnych technológií, vytváranie zaujímavých 

zadaní pre žiakov, ktoré vyžadujú buď ich vlastnú, originálnu prácu alebo naopak tímovú 

prácu, posúva edukačný proces, formy učenia a spolupráce na vyššiu úroveň, čo potvrdila aj 

modelová prezentácia kolegyne vyučujúcej SJL v maturitných študijných odboroch, ale aj 

odprezentované aktivity všetkých ďalších členov pedagogického klubu. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Adrián Šucha 

15. Dátum 11.11. 2021 

16. Podpis  

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

18. Dátum 12.11.2021 

19. Podpis  

 

Príloha: 

1. 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 10.11.2021 

 

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  prípravy  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


