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11. Manažérske zhrnutie: 
 

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

plnenia tematických plánov. V prvej časti sme vyhodnotili plnenie tematických plánov na hodinách 

Komunikácie v slovenskom jazyku (KOM) a na hodinách English Conversation Club (ECC) v jazyku 

anglickom na základe doterajšej skúsenosti z prezenčnej aj dištančnej formy vyučovania. V druhej 

časti sme navzájom analyzovali pozitívny prínos ako aj nedostatky.  Uznesenia z činnosti PK a návrhy 

ďalších aktivít PK.  

 

Kľúčové slová: časovo - tematický plán (ČTP), vyhodnotenie, analýza, pozitívne aspekty, 

negatívne aspekty 



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

Časovo - tematický plán je individuálny pedagogický dokument učiteľa, ide o strednodobé 

projektovanie činnosti učiteľa. Viacero tematických celkov  usporiadaných  v časovej postupnosti 

(počas školského roka) s vymedzením tém vyučovacích hodín, cieľov a obsahu učiva, foriem 

preverovania  vedomostí žiakov nazývame tematický plán (časovo - tematický plán). Časovo -  

tematické plány nenahrádzajú iné pedagogické dokumenty (učebné osnovy, vzdelávacie štandardy) 

alebo písomnú prípravu na vyučovaciu hodinu. Tvorba tematických plánov je výsostným právom, ale 

aj povinnosťou učiteľa. Jadro  plánovacej činnosti učiteľa v horizonte školského roka tvorí 

predovšetkým časové a tematické rozvrhnutie učiva prostredníctvom časovo - tematického plánu. 

Časovo - tematický plán si učiteľ na projektové hodiny tvorivo prispôsobuje na podmienky školy, 

resp. triedy a jej žiakov. Plnenie jednotlivých ČTP sme vyhodnotili a určili nasledovné postupy pri 

vytváraní ČTP: 

1. Vypracovať analýzu výsledkov vyučovania a plnenia časovo - tematických plánov učiva v 

predchádzajúcom  školskom roku, 

2. poznať žiakov tried (triedy), ich  učebné predpoklady  a výsledky, 

3. formulovať na základe učebných osnov, štandardov  ciele  vyučovania tematických celkov 

(podľa niektorej z taxonómií), do formálnej štruktúry časovo - tematických plánov  nie je 

potrebné zaraďovať aj metódy, formy, prostriedky výučby (vo vzťahu k príslušnému 

tematickému celku). Tieto plnia svoju úlohu ako nástroje operatívneho projektovania 

výučby (denná príprava na vyučovanie), 

4. uskutočniť didaktickú analýzu učiva tematických celkov (základné učivo ...), 

5. projektovať mimovyučovacie aktivity (exkurzie, ...), 

6. vytvoriť súbor nástrojov na preverovanie a hodnotenie učebných výsledkov žiakov v učive 

tematických celkov (didaktické testy, projekty  a pod.),  

7. prerokovať navrhovaný časovo - tematický plán v metodickom združení. 

8. monitorovať realizáciu časovo - tematického plánu učiva (poznámky). 

 

 

     Naša pedagogická teória i školská prax donedávna  uprednostňovala  formulovanie tzv. 

výchovných a vzdelávacích cieľov výučby. Je pravda, že najmä tie výchovné boli v minulosti značne 

deformované a prispôsobovali sa viac ideologickým úlohám než potrebám žiaka. Mnohí učitelia si 

oprávnene uvedomujú zložitosť formulácie cieľov v podobe výchovných a vzdelávacích, keďže 

školská realita  a  život vôbec len veľmi ťažko dokáže oba vnímať oddelene od seba.  Posledné roky 

sa vedie diskusia ako formulovať ciele, ako ich efektívne využívať v procese projektovania, realizácie 

i diagnostikovania výsledkov výučby.  Napriek tomu, že stanovenie cieľov výučby je považované za 

kľúčový aspekt plánovania výučby, pedagogická prax naznačuje, že učitelia si predovšetkým 

pripravujú štruktúru učebných činností  žiakov ich metodickú a časovú postupnosť. Vo výchovno – 

vzdelávacom procese ide o to, aby sme rozvíjali celú osobnosť žiaka (jeho kognitívnu, afektívnu 

i motorickú stránku) a nesústreďovali  sa len na jednu (spravidla kognitívnu) už pri koncipovaní 

cieľov v časovo – tematických plánoch.   

Pri dôkladnej analýze jednotlivých ČTP na projektové hodiny Komunikácie a English Conversation 

Club a kontrole plnenia sme si vymieňali skúsenosti a diskutovali o rôznych otázkach týkajúcich sa 

prípravy a následného plnenia ČTP. Naša školská prax sa stretáva  s nasledovnými pozitívnymi 

i niektorými negatívnymi aspektmi pri tvorbe a využití časovo - tematických plánov učiva:   

 Časovo - tematické plány majú podobu názvov vyučovacích hodín, bez vymedzenia 

ďalších  náležitých pedagogických komponentov. 



 Časovo - tematické plány má každý vyučujúci vlastné (a teda iné), sám si určuje ich 

štruktúru a obsah. 

 Časovo - tematické plány majú všetci vyučujúci príslušného predmetu  rovnaké bez 

ohľadu na špecifiká, ktoré by chceli v cieľoch a obsahu zohľadniť vo vyučovaní. 

 Časovo - tematické plány a proces ich tvorby vytvára podmienky na diskusiu o 

skvalitňovaní ich formálnej a obsahovej stránky, cieľov a obsahu výučby na stretnutiach 

klubu. 

 Nadriadené orgány často jednostranne zdôrazňujú formu, štruktúru a rozsah  časovo – 

tematických plánov, pritom zabúdajú, že ide iba o prostriedok, a nie cieľ učiteľovej práce. 

 

Forma prípravy učiteľa na vyučovanie nie je rozhodujúca, dôležitá je myšlienková činnosť, ktorú 

učiteľ vykonáva v procese projektovania. Písomná - individuálna pedagogická dokumentácia 

učiteľa by mala byť posudzovaná vždy len v súvislosti s pozorovaním a analýzou jeho 

vyučovacej činnosti a učebnej činnosti žiakov. Medzi písomnou prípravou na vyučovanie 

a procesom vyučovania neexistuje jednoznačná priama  súvislosť. Pôsobí tu viacero okolností, 

napríklad schopnosť pohotovo reagovať na  nepredvídané situácie, navodené i spontánne reakcie 

žiakov a mnohé iné. Práve tieto okolnosti  vytvárajú  priestor na tvorivý prístup, zabraňujú vzniku 

pracovných stereotypov a zvyšujú náročnosť na riadenie učebného procesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia pedagogického klubu dospeli k záveru, že časovo -  tematické plány sú dôležité v rámci 

strednodobého plánovania pedagogickej činnosti a z toho dôvodu je nevyhnutné k nim pristupovať 

v dostatočnom časovom predstihu a po analýze a skúsenostiach z predchádzajúceho školského roka 

je potrebné ČTP následne upraviť, brať do úvahy individuálne potreby a predpoklady triedy a jej 

žiakov v procese napĺňania cieľov. ČTP je jadrom  plánovacej činnosti učiteľa v horizonte školského 

roka tvorí predovšetkým časové a tematické rozvrhnutie učiva prostredníctvom časovo - tematického 

plánu. Spoločne sme vyhodnotili plnenie ČTP s ohľadom na pandemickú situáciu a dištančné 

vzdelávanie od polovice októbra do polovice apríla. Niektoré aktivity v rámci ČTP boli z toho dôvodu 

vypustené a nahradené inými. Po dôkladnej analýze sme došli k záveru určením pozitívnych 

i negatívnych aspektov pri tvorbe a realizácii ČTP. Koordinátorka pedagogického klubu stručne 

zhrnula obsah stretnutia, sformulovala závery a poďakovala prítomným za účasť. 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Petra Latková Taldová 
15. Dátum 24.05.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Jarmila Matejčíková 
18. Dátum 25.5.2021 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentácia z pedagogického klubu konaného dňa 24.5.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


