
 

 

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 21.6.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stretnutie v miestnosti č. 227 SOŠD Martin-

Priekopa 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

PaedDr. Katarína Trnovská 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

www.sosd.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia,  

   Tvorivé hry majú povzbudiť a sprostredkovať žiakom podnety, ktoré im umožnia vybočiť 

z bežných myšlienkových postupov. Kreatívne hry pôsobia ako výzva a dodávajú odvahu 

k zmene. Podporujú premýšľanie a motivujú myseľ k väčšej flexibilite. Súčasná škola  by 

mala byť formou výučby, ktorá je založená na aktivizujúcich metódach, rešpektovaní 

individuálnych osobitostí študenta a preberaní jeho zodpovednosti za učenie. Škola by sa 

mala podieľať na rozvíjaní tvorivosti. Záleží však na samotnom učiteľovi, ako tieto výzvy 

uplatní v praxi. 

Klúčové slová:  rozvíjanie tvorivosti, modernizácia vyučovania, osobnosť tvorivého učiteľa v 

procese edukácie, pravidlá pri realizovaní tvorivého vyučovania, štýl práce tvorivého učiteľa , 

tvorivá klíma 

  



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

1. Zoznámenie sa s hlavnými pojmami a pravidlami tvorivého vyučovania-  

a/učiteľ skôr usmerňuje ako napomína,  

b/stavia alternatívy pre učenie a správanie študentov,  

c/ nepredpokladá, čo študent vie, alebo nevie, ale predpoklady nahrádza poznaním, diagnózou,  

d/ pracuje s úlohami, ktoré sú na hraniciach možností každého študenta,  

e/ povzbudzuje samostatnosť, aktivitu študentov, osobitne v jej vyšších úrovniach, používa humor, 

uvoľnenosť pri práci, vytvára optimistickú atmosféru, je zameraný do budúcnosti,  

f/ podporuje otvorenosť, iniciatívu, nezávislosť, ale aj zodpovednosť,  

g/ učí študentov tvoriť riešenia a alternatívy,  

h/ učí študentov kritickému a hodnotiacemu mysleniu,  

ch/ usmerňuje študentov, aby kládli otázky a hľadali na ne odpovede. 

2. Štýl práce tvorivého učiteľa: 

a/ toleruje-city, potreby, záujmy a individuálne odlišnosti študentov, svojský štýl učenia (učebné 

štýly), správania a konania študenta, iné názory, než sú jeho vlastné, diskusiu o problémoch, chyby 

a omyly, fakt, že nie je pre všetkých ideálnym učiteľom 

b/ podporuje- samostatné myslenie a konanie študenta, vyhľadávanie problémov a informácií, 

mnohorakosť riešenia a netradičné riešenie problémov, pozitívny vzťah študenta k učeniu, pozitívne 

neformálne vzťahy, spoluprácu, potrebu študenta po sebazdokonaľovaní, 

c/ vyžaduje- aktívnu, uvedomelú disciplínu a zodpovednosť, vlastný názor, hodnotenie a 

sebahodnotenie študenta, aby študent pochopil podstatu svojej činnosti a poznával seba, príčiny 

svojich chýb a nedostatkov, 

d/očakáva a tvorí podmienky pre: úspech každého študenta, zvedavosť a kladené otázky, diskusiu a 

otvorenú komunikáciu, podnetné nápady a kritiku,  

e/odmieta: vynútenú aktivitu, atmosféru strachu a napätia, spokojnosť s priemernosťou, 

zosmiešňovanie, nesamostatnosť a názor, že všetko má byť jednoznačné a pod.  

3. Požiadavky na učiteľa  

a/sústreďuje sa na učenie, učí, ako sa učiť,  

b/ pomáha študentom, aby boli samostatní, aktívni, učí ich hľadať a využívať informácie, 

c/ podporuje aktivitu študenta, jeho zodpovednosť, skúma jeho motiváciu, - 

d/očakáva, že študent sa naučí klásť otázky, objavovať, experimentovať, riešiť problémy,  

e/ sústreďuje sa na tvorivý proces riešenia životných problémov s mnohými riešeniami,  

f/- učiteľ vystupuje ako poradca a organizátor,  

g/ preferuje učivo založené na potrebách a záujmoch študentov,   

h/ vyžaduje od študentov, aby hodnotili svoj pokrok v činnosti, učení,  

ch/sústreďuje sa na pomoc študentom, na spoluprácu pri riešení, hľadaní, objavovaní,  

i/ preferuje otvorenú komunikáciu, 

j/ podporuje myslenie, nápady, kritiku, aby študenti robili rozhodnutia samostatne,  



k/ podporuje neformálne vzťahy, spontánnosť,  

l/ vytvára atmosféru dôvery, otvorenosti, sústredenia sa na prácu 

4. Vytvorenie tvorivej klímy podľa  Frederiksena- odporúča učiteľom, aby sa riadili 

nasledujúcimi radami:  

a/ akceptujte a podnecujte divergentné myslenie, podporujte pokusy o nezvyčajné riešenia,  

b/tolerujte rôznosť v myslení, zabezpečte, aby všetci mali rovnaké práva aj povinnosti, 

c/zdôrazňujte, že každý študent je schopný tvoriť v určitom smere,  

d/ uznajte tvorivé úsilie, snahu v každej práci študenta,  

e/ povzbudzujte študentov, aby verili svojmu úsudku,   

f/ stimulujte tvorivé myslenie.  

5. Organizácia interpretačnej súťaže Mladí Slovensku 2021 

1.fáza – 

a/ príprava žiakov na hodinách Komunikácie, prípadne Slovenského jazyka a literatúry, prípadne 

mimo vyučovania- práca s textom pri dodržiavaní   prozodických vlastností reči 

b/ výber vhodného textu- poézie alebo prózy 

c/ práca so žiakmi, ktorí tvoria vlastné dielka- poézia, próza- dotvorenie, odstránenie chybičiek, 

interpretácia textu 

2. fáza- práca s konkrétnym textom 

3. fáza – realizácia súťaže Mladí Slovensku 

Interpretačná súťaž  sa neuskutočnila z dôvodu dištančnej formy vzdelávania 

V prípade realizácie by boli vytvorené kategórie: 

a/ prednes – interpretácia poézie 

b/ interpretácia prózy- úryvku 

c/ interpretácia vlastného dielka/ lyrika, epika/ 

Víťazi aj ocenení žiaci by mali možnosť zapojiť sa do vytvárania kultúrneho programu v škole. 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
Umožniť rozvíjanie kreativity u žiakov a podporovať ich v rozvoji schopností a zručností . 

Vytvárať im priestor na realizáciu ich tvorivého nadšenia- kultúrne vystúpenia, súťaže v tvorbe  

poézii a próze. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Anna Mrázová, 22.6.2021 

15. Dátum  

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Jarmila Matejčíková, 23.6.2021 

18. Dátum  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentácia z pedagogického klubu konaného dňa 21.6.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


