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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia: Klub všeobecno-vzdelávacích učiteľov sa na stretnutí venoval téme Olympiáda 

v anglickom jazyku – analýza testov z predchádzajúcich okresných kôl, motivácia a príprava nadaných 

žiakov na školské kolo a okresné kolá v budúcom šk. roku, predpríprava materiálov na organizáciu 

školského kola olympiády na SOŠD.  Uznesenia z činnosti PK a návrhy ďalších aktivít PK.  

 

Kľúčové slová: olympiáda, anglický jazyk, školské kolo, okresné kolo, štruktúra,  



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

Olympiáda v anglickom jazyku na SOŠD 

Ide o jednu z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na strednej škole, je organizovaná ako 

postupová súťaž, ktorá je vyhlasovaná na SOŠD v Martine každoročne. Jej cieľom je: 

– prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku, 

– rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, 

– zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov, 

– umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni, 

– prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov. 

 

OAJ je založená na systematickej skupinovej alebo individuálnej práci s talentovanými žiakmi. 

Organizuje sa ako predmetová súťaž jednotlivcov – žiakov a priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím 

procesom. Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“). Odborne súťaž garantuje Slovenská komisia Olympiády v anglickom 

jazyku v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov angličtiny (SAUA/SATE), Britskou radou a s 

Veľvyslanectvom USA v Bratislave. 

 

Dôležitým bodom je štruktúra samotnej súťaže, na základe ktorej sa organizuje:  

– je súťaž pre talentovaných žiakov, jej úlohou nie je testovať rečové zručnosti a jazykové 

schopnosti žiakov na základe učebných osnov. 

– súťaž nie je určená pre žiakov nadstavbovej formy štúdia, príp. žiakov, ktorí už z anglického 

jazyka absolvovali maturitnú skúšku. Žiak súťaží v kategórii, ktorá zodpovedá typu školy, 

ročníku a ďalším kritériám. 

– kategórie boli vytvorené na základe dokumentu Rady Európy "Spoločný európsky referenčný 

rámec" (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 

Assessment –Cambridge, 2001). Tento dokument, v ktorom sú špecifikované úrovne 

ovládania cudzieho jazyka, bol prijatý ministerstvom ako základný dokument pre vyučovanie 

cudzích jazykov na slovenských školách. 

– OAJ sa člení na kategórie, ktoré zodpovedajú určitým ročníkom a typom škôl. Jednotlivé 

kategórie sa určujú na každý rok osobitne a sú súčasťou pokynov pre príslušný školský rok. 

– OAJ má písomnú a ústnu časť. Cieľom písomnej časti je preveriť jazykové kompetencie 

súťažiacich (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, praktické ovládanie jazyka). 

Ústna časť je zameraná na samostatný prejav na základe vizuálneho stimulu a situačných úloh. 

V oboch disciplínach sa hodnotí splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť 

a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej 

použitie. Úlohy a podmienky súťaže v obidvoch častiach zverejňuje SK OAJ v pokynoch pre 

príslušný školský rok súťaže. 

– OAJ je postupová súťaž. Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie nižšieho kola 

a umiestnenie sa na 1. mieste. V prípade odôvodnenej neúčasti víťaza (závažné zdravotné 

alebo rodinné dôvody) postupuje do vyššieho kola náhradník – súťažiaci, ktorý sa umiestnil 

na 2. mieste v príslušnej kategórii.  

– Nahradenie súťažiaceho je možné uskutočniť najneskôr 23 pracovných dní pred termínom 

konania príslušného kola súťaže, po dohovore s organizátorom.  V rámci jednotlivých kôl 

OAJ musia byť udelené všetky miesta. O ďalšom postupe súťažiaceho do vyššieho kola 

rozhoduje jeho úspešnosť(75 %). 

– postupové kolá: a) Školské kolo, ktorého sa dobrovoľne zúčastňujú žiaci, ktorí o súťaž 

prejavia záujem. b) Okresné kolo, ktorého sa zúčastňujú žiaci, ktorí sa v školskom kole OAJ 

umiestnili na 1.mieste v každej kategórii. c) Krajské kolo, ktorého sa zúčastňujú žiaci, ktorí 

sa v obvodnom kole OAJ umiestnili na 1. mieste v každej kategórii. d) Celoštátne kolo, 

ktorého sa zúčastňujú žiaci, ktorí sa v krajskom kole OAJ umiestnili na 1.mieste v každej 

kategórii. 

 

 

 



Analýza testov jednotlivých častí posledného okresného kola OAJ bola prediskutovaná predmetovou 

komisiou anglického jazyka  - PaedDr. Trnovská, Mgr. Kolesárová a Mgr. L. Taldová. Dohodli sa na 

spoločnej príprave materiálov pre žiakov. Príprava bude zahŕňať jednotlivé časti OAL podľa jej 

štruktúry a voľbu vhodných didaktických metód na motiváciu a podporu účasti žiakov na súťaži.  

Účastníci stretnutia spoločne prediskutovali možnosti zapojenia žiakov do súťaží v slovenskom 

a anglickom jazyku, ktoré budú predmetom budúcich stretnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
Členovia pedagogického klubu dospeli k záveru, že aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii 

a súčasnému dištančnému vzdelávaniu je potrebné hľadať spôsoby realizácie mimoškolských činnosti, 

ktoré je možné vykonávať online. Zapojením žiakov do rôznych online súťaží rozvíjame digitálnu 

gramotnosť žiakov a ich schopnosť efektívne využívať počítač, čo prispieva k lepšiemu uplatneniu sa 

žiakov na trhu práce. Koordinátorka pedagogického klubu stručne zhrnula obsah stretnutia, 

sformulovala závery a poďakovala prítomným za účasť. 
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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 15.3.2021 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


