
 

 

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 19.10.2020 

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  

 

čitateľská gramotnosť, inklúzivné vzdelávanie žiakov, získavanie informácií, rozvíjanie 

komunikačných schopností žiakov 

 

Klub všeobecnovzdelávacích učiteľov na SOŠ dopravnej v Martine-Priekope sa venoval počas 

svojho stretnutia cez aplikáciu ZOOM témam, na ktoré sa zameria počas stretnutí aj počas 

vyučovacích hodín – Komunikácia a English Conversation Club. 

Členovia sa budú venovať počas jednotlivých stretnutí: 

- identifikácii problémov vo vyučovacích jazykoch, rôznym spôsobom ich riešenia,  

- zvyšovaniu čitateľskej gramotnosti a jazykovej zručnosti žiakov, 

- vzájomne si vymenia skúsenosti s rôznym využívaním didaktických postupov, zamerajú sa na 

inovatívne formy práce vo vyučovaní. 

 



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

Lektorka pedagogického klubu Mgr. Viera Kolesárová otvorila stretnutie prítomných členov klubu 

– Mgr. P. Latkovú Taldovú (ANJ) a Mgr. D. Tomčíkovú (SJL). Neprítomné boli členky – Mgr. A. 

Mrázová (PN) a PaedDr. K. Trnovská (PN). 

Pedagogický klub sa konal dištančne z dôvodu pandémie COVID 19 cez aplikáciu ZOOM. 

 

Lektorka klubu oboznámila prítomné členky s programom stretnutia. Hlavnými bodmi stretnutia 

bolo definovať ciele a priority stretnutí a podať informácie o harmonograme stretnutí. 

 

Všetky prítomné členky Klubu všeobecnovzdelávacích predmetov odsúhlasili jednohlasne program 

stretnutia. 

 

Za hlavné ciele jednotlivých pedagogických klubov si stanovili rozvíjať čitateľskú gramotnosť 

u žiakov, rozvíjať komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov. Nakoľko sa na našej škole nachádza 

tretina žiakov so ŠVVP, za jeden z cieľov sme si stanovili prácu s týmito žiakmi, aby sme im 

uľahčili výchovnovzdelávací proces, aby zvládali najmä záťažové situácie, ktoré sú na nich 

mnohokrát kladené. 

 

Na stretnutí sme sa dohodli na samoštúdiu rôznych čitateľských stratégií a metód práce, ktoré 

prispejú k naplneniu vytýčených cieľov. 

 

Stretnutia budú prebiehať počas nasledujúceho harmonogramu 

 

19.10.2020, 2.11.2020, 16.11.2020,30.11.2020, 14.12.2020, 18.1.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Prítomné členky Klubu všeobecnovzdelávacích predmetov sa dohodli, že si po každej odučenej 

extra hodine  Komunikácia a English Conversation Club urobia krátky záznam hodiny, napíšu si 

pozitíva a negatíva, zaznačia si, ktoré čiastkové ciele hodiny sa im podarilo dosiahnuť a na ďalšom 

stretnutí Klubu všeobecnovzdelávacích predmetov si to vzájomne odkonzultujú, poradia si pri 

riešení príp. problémových situáciách.  

Taktiež zhodnotili Európsky deň jazykov, ktorý sa konal na našej škole od 7.10.-9.10.2020, ktorého 

cieľom bolo podporiť nielen jazykovú ale i kultúrnu rozmanitosť, motivovať ľudí všetkých 

vekových kategórií, aby sa učili jazyky, poukázať na nevyhnutnosť komunikácie v cudzích 

jazykoch. Ku kvalitnému priebehu tejto akcie prispel aj čas, ktorý mohli žiaci venovať príprave 

počas hodín English Conversation Club. 

Do budúcna vidíme obrovskú potrebu pokračovať v realizácií podobných aktivít na našej škole. 

 

 

 

 

  

 



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Viera Kolesárová 
15. Dátum 19.10.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Jarmila Matejčíková 
18. Dátum 20.10.2020 
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 

19.10.2020 

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 projektu :  312011Z824  

Názov pedagogického k lubu:  Klub  všeobecnovzdelávacích učiteľov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


