
 

 

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 všeobecno-vzdelávacích učiteľov 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 12.01.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Online cez aplikáciu Zoom 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
PaedDr. Katarína Trnovská 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.sosd.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia: Stretnutie pedagogického klubu všeobecno-vzdelávacích učiteľov dištančnou 

formou otvorila koordinátorka Mgr. Petra Latková Taldová, ktorá oboznámila prítomných 

s programom stretnutia. Hlavnou témou bola analýza vstupného testovania žiakov 1. ročníka 

z predmetov SJL a ANJ, rozbor najčastejších chýb a spôsobov hodnotenia. 

 

kľúčové slová: analýza, vstupné testy, vstupný diktát, návrhy a zmeny na zlepšenie, kľúčové 

kompetencie 



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

Analýza vstupného testovania žiakov I. ročníka z predmetu SJL: 

Žiaci 1. ročníka písali vstupné testovanie, ktorého cieľom bolo zmapovať v jednotlivých triedach, 

a potom súhrnne v celom ročníku, úroveň vedomostí zo SJL zo základnej školy. Potvrdilo sa, že 

medzi jednotlivými žiakmi sú značné vedomostné rozdiely. Zároveň je to informácia pre nás, 

vyučujúcich, ktoré oblasti je potrebné posilniť. 

 

Vstupné testovanie pozostávalo z dvoch častí: 

1. Vstupný test – zameraný na čítanie s porozumením, práca s textom súvislým aj nesúvislým, 

a na jazykové zložky – lexikológiu, syntax, morfológiu a sloh. 

2. Vstupný diktát – zameraný všeobecne na všetky pravopisné javy. 

 

Vyhodnotením a porovnaním výsledkov vstupného testovania sme došli k záveru, že výsledky 

žiakov v súčasnom školskom roku sú porovnateľné so žiakmi minulého šk. roka. Priebežne sa 

budeme snažiť vedomosti žiakov rozširovať a upevňovať, čo potvrdzuje naša skúsenosť z minulých 

školských rokov. 

 

Najčastejšie problémy, ktoré sa objavovali vo vstupnom testovaní u žiakov 1. ročníka: 

1. Slabo osvojené pravidlá pravopisu zo ZŠ. 

2. Teoreticky vedia pravidlá odôvodniť, ale nevedia v písanom texte použiť. 

3. Najväčší problém : prídavné mená, vzor pekný, vybrané slová, použitie vzorov podstatných 

mien. 

4. Problém s vynechávaním diakritických znamienok, považujeme za dôsledok elektronického 

chatovania. 

5. Vynechávanie resp. zamieňanie slov v diktáte, hoci bol vedome diktovaný pomalým 

tempom. 

6. V teste s výberom možností a, b, c, d, tipujú správnu odpoveď, nevedeli zdôvodniť svoj 

výber.  

7. Vo všeobecnosti málo čítajú a píšu. 

8. Úlohy na čítanie s porozumením zvládli na dobrej až priemernej úrovni. 

 

Navrhované opatrenia: 

1. Žiakom sa pripravili pracovné listy, aj pre žiakov ŠVVP, na pravidlá pravopisu – 

precvičovanie. 

2. Na hodinách SJL sa budeme častejšie venovať opakovaniu pravidiel pravopisu a 

precvičovaniu pravopisu. 

3. Po vyhodnotení didaktického testu budeme realizovať so žiakmi podrobnú analýzu testu aj s 

tým,  že rozoberieme, otázku a prácu s textom. 

4. Častejšie budeme zadávať žiakom úlohy na cibrenie písomného prejavu. 

 

 

Analýza vstupného testovania žiakov I. ročníka z predmetu ANJ: 

 

Zameranie vstupného testu: 

1. Gramatika – prítomný čas jednoduchý, prítomný čas priebehový, minulý čas jednoduchý, 

predprítomný čas, budúci čas, modálne slovesá, trpný rod, privlastňovacie zámená, 

predložky, jednoduché frázy. 



2. Slovná zásoba – použitie jazyka v praxi 

3. Čítanie s porozumením – výber z možností true / false 

4. Písanie - neformálny  email 

 

Najčastejšie chyby, ktoré sa objavili vo vstupnom testovaní žiakov 1. ročníka: 

1. Gramatika – 3.osoba j.č. prítomný čas jednoduchý, tvorenie otázok, najmä s opytovacím 

zámenom, predložky, slovosled, minulý čas vs. Predprítomný čs. 

2. Slovná zásoba – antonymá, odvodzovanie slov, spojenie  sloveso + predložka, sloveso + 

podstatné meno. 

3. Čítanie s porozumením – výber z dvoch možností pravda/nepravda – ojedinelé chyby 

4. Písanie – spelling, chýbajúce členy 

 

Navrhované opatrenia: 

Precvičiť a následne upevniť nedostatky v gramatických javoch formou online cvičení 

a pracovnými listami, rozširovať slovnú zásobu čítania s porozumením a následne precvičovať 

interaktívnymi dialógmi z bežného života, v písomnom prejave dbať na správny pravopis 

a slovosled, upevňovať učivo cez didaktické hry a inovatívne formy učenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
Koordinátorka pedagogického klubu stručne zhrnula stretnutie, poďakovala prítomným za účasť 

a požiadala členov pedagogického klubu, aby si na najbližšie stretnutie pripravili pracovné listy 

podľa rozdelenia na jednotlivé oblasti z obidvoch predmetov a na základe odsúhlasených návrhov 

a odporúčaní v bode 12. 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Petra Latková Taldová 

15. Dátum 12.1.2021 

16. Podpis  

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

18. Dátum 13.1.2021 

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. 
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