
 

 

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 10.5.2021 

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 

 

plánovanie exkurzií, prevencia proti rasizmu a intolerancie 

 

 

 

Klub všeobecnovzdelávacích učiteľov sa venoval jednotlivým  formám, ktorými môžeme 

predchádzať rasizmu a intolerancii, aby sme tak prispel k naplneniu cieľa klubu. 

 

 

 

  



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

 

Lektorkou stretnutia pedagogického klubu bola Mgr. Viera Kolesárová. Na pedagogickom klube 

boli prítomní všetci jeho členovia. V úvode sme si skontrolovali plnenie úloh z predošlého 

pedagogického klubu. 

 

Témou klubu bolo Organizácia a plánovanie exkurzií.  Všetky prítomné členky sa zhodli, že je 

v súčasnej dobe  veľmi problematické naplánovať si exkurzie, nakoľko pri pandémii COVID 19 

nevieme predpokladať, kedy by bolo možné plánované exkurzie zrealizovať. 

Podrobne sme si rozobrali, na čo všetko je pri plánovaní exkurzií prihliadať – výber miesta, 

dopravy, určiť správny cieľ exkurzie, oboznámiť zákonných zástupcov žiakov s informovaným 

súhlasom, ktorý musí obsahovať podrobné informácie o exkurzii. 

V diskusii sa prítomné členky rozprávali, že by bolo možné zrealizovať exkurzie na Slovensku – po 

stopách slovenských dejateľov (región Orava, Turiec...) V prípade cudzích jazykov by bolo dobré 

pozrieť sa do British Council Slovakia v Bratislave. Rovnako by sa žiaci zúčastnili aj divadelného 

predstavenia v cudzom jazyku. 

Taktiež možno v budúcnosti, pokiaľ by to povaha projektu dovoľovala, nebolo by zlé zapojiť sa do 

projektu, prostredníctvom ktorého budú mať žiaci možnosť navštíviť aj zahraničné krajiny, pretože 

práve tam budú mať možnosť prísť do kontaktu s inými kultúrami, čo môže preventívne pôsobiť 

proti rasizmu a intolerancii voči iným kultúram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
V závere sa prítomné členky pedagogického klubu dohodli, že do ďalšieho stretnutia sa budú snažiť 

konkrétne porozmýšľať nad danými exkurziami a každá z nich si dopodrobna pripraví jeden návrh.  

Lektorka Mgr. V. Kolesárová sa poďakovala prítomným členkám za účasť a popriala im veľa síl 

pracovných úspechov do ďalších dní. 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Viera Kolesárová 

15. Dátum 10.5.2021 

16. Podpis  

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

18. Dátum 11.5.2021 

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 10.5.2021 

 

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 lep š 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 :  K lub všeobecn o -vzdelávacích  uč iteľov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


