
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ  Analýza vstupných testov, analyzovanie 

výsledkov, formulovanie stratégií ďalšieho 

postupu 

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 18.1.2021 

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 

 

vstupné testy, analýza výsledkov vstupných testov, stratégie ďalšieho postupu 

 

 

Klub všeobecnovzdelávacích učiteľov sa venoval analýze vstupných testov. Členky klubu detailne 

rozanalyzovali jednotlivé úlohy vstupných testov, vyhodnotili si najjednoduchšie úlohy a úlohy 

najobtiažnejšie, s ktorými mali žiaci najväčšie problémy. Spoločne vytvorili stratégiu, pomocou 

ktorej pomôžu žiakom k úspešnému prekonaniu problémových otázok/úloh.  



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

 

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

boli prítomní všetci členovia klubu. Klub sa konal cez aplikáciu ZOOM z dôvodu pokračovania 

v dištančnom vzdelávaní. Lektorka klubu skontrolovala úlohy z predošlého pedagogického klubu, 

skonštatovala, že úlohy boli splnené. 

Spoločne si prítomné členky rozobrali vstupné testy najprv zo slovenského jazyka a potom 

z anglického jazyka.  

Čo sa týka slovenského jazyka, tak sa zhodli na tom, že najväčší problém mali žiaci pri zadávaní 

úloh zo slovenského jazyka v ich negatívnom tvare, pričom každú takúto otázku mali vyznačenú.  

Medzi ďalšie problematické považujú vyučujúce SJL otázky týkajúce sa pravopisu, hlavne 

pravopisu čísloviek a nominatívu plurálu prídavných mien a radových čísloviek. 

Vyučujúce SJL – Mgr. A. Mrázová, Mgr. D. Tomčíková a Mgr. V. Kolesárová sa zhodli na tom, že 

budú počas extra hodín – hodín Komunikácie klásť dôraz na tieto problémové úlohy. Zamerajú sa 

na nich hlavne pri čítaní s porozumením – podrobne budú rozoberať prečítané texty z hľadiska 

syntaktického, morfologického i lexikálneho. 

 

Vyučujúce anglického jazyka Mgr. P. Latková Taldová, PaedDr. K. Trnovská a Mgr. V. Kolesárová 

podali informáciu, že žiaci napísali vstupné testy priemerne, najväčšie nedostatky prejavili 

v úlohách týkajúcich sa gramatiky, konkrétne používania Present Perfect a Past Simple.  

Uzhodli sa na tom, že k zlepšeniu môže prísť aj častejším opakovaním na hodinách a tiež prácou 

s textami, kde sa s týmito časmi stretnú. Spoločne sa dohodli, že zvýšenú pozornosť týmto 

gramatickým javom budú venovať na hodinách ECC prostredníctvom posluchových cvičení, ale aj 

prostredníctvom textov zameraných na čítanie s porozumením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
Vyučujúce SJL a ANJ sa na pedagogickom klube zhodli, že výsledky testovania je možné použiť na 

určenie úrovne vedomostí a zručností žiakov, na ich klasifikáciu a hodnotenie, zvyšovanie 

motivácie žiakov a v neposlednom rade na identifikáciu problémových otázok pre žiakov, čo môže 

napomôcť k výraznému pokroku u žiakov pri štúdiu ich materinského jazyka ako aj cudzieho 

jazyka. 

Na záver sa lektorka klubu, Mgr. Viera Kolesárová, poďakovala prítomným členom za ich aktívnu 

účasť a popriala im veľa síl do ďalších dní. 

 

 

 

 

  

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

 

15. Dátum 18.1.2021 

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

18. Dátum 19.1.2021 

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. 

 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

PREZENČNÁ LISTINA – online pedagogický klub 

18.1.2021 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.1.1  Zvýši ť  ink luz ívnosť  a rovnaký pr í stup  ku kval i tnému 

vzdelávan iu  a  z lepši ť  výsledky a  kompetenc ie det í  a  

ž iakov  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola  dopravná  

Názov projektu:  Zvýšen ie kva l i ty  odborného vzdelávania  a  pr ípravy na 

Strednej  odbornej  škole  dopravnej  

Kód ITMS projek tu :  312011Z824  

Názov pedagogického k lubu:  Klub  všeobecnovzdelávacích učiteľov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


