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11. Manažérske zhrnutie: 
Stretnutie členov pedagogického klubu na tému:  

         Beseda s umelcom  
Kľúčové slová: 

           Vyučovací proces, učivo, metódy, organizačné formy. Didaktické zásady, materiálno- 

didaktické prostriedky, ciele, kľúčové kompetencie, výmena skúseností z vlastnej vyučovacej 

činnosti, uplatnenie názorných metód vo výchovno – vzdelávacom procese, motivácia,  čitateľská 

gramotnosť v predmetoch SJL, ANJ, moderné digitálne technológie, autor, spisovateľ, beseda, 

dialóg, interview, prezentácia. 

              Anotácia: 

           Popri moderných edukačných metódach je v súčasnosti vhodné praktizovať aj  klasické 

formy sprostredkovávania poznatkov a pozitívnej motivácie, čím môže byť exkurzia či beseda. 

Používanie moderných technológií môže výrazne zdokonaliť výučbu na školách a zlepšiť pracovné 

a študijné prostredie, o čo sa snažíme aj my na SOŠD, ale uvedomujeme si aj potrebu klasických 

demonštratívnych a zážitkových metód. Tie sa cielene uskutočňujú formou exkurzií do firiem, 

podnikov, ktoré majú afinitu k jednotlivým našim študijným odborom, ale takisto nezanedbávame 

ani besedy s významnými osobnosťami, spisovateľmi, umelcami.  Proces vzdelávania sa tak 

evidentne stáva komplexnejším , zábavnejším a pre študentov motivujúcim.  



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

 

 

1. Členovia pedagogického klubu si navzájom priblížili a popísali v minulosti realizované 

aktivity zacielené na motiváciu žiakov formou besedy, stretnutia so spisovateľom, 

básnikom alebo návštevy umelecky zameranej osobnosti. 

2. Účastníci pedagogického klubu vyzdvihli dlhoročnú a veľmi inšpiratívnu spoluprácu 

s básnikom(rešpektujeme GDPR), ktorá sa veľmi pozitívne prejavila na vlastnej tvorbe 

študentov, ktorá je už tradične zverejnená na nástenke s najúspešnejšími prácami z oblasti 

poézie aj prózy – vedie Mgr. Anna Mrázová 

3. Zúčastnení sa zhodli na skutočnosti, že v súčasnej pandemickej situácii nie je jednoduché 

zabezpečiť besedu alebo stretnutie  s významnou osobnosťou v priamom kontakte na pôde 

SOŠD alebo v inej inštitúcii.  

4. Členovia pedagogického klubu sa zhodli, že prostredníctvom nášho súčasného školského 

technického vybavenia je reálne organizovať podobné motivačné besedy a  rozhovory 

v online priestore formou aplikácií ZOOM alebo Microsoft Teams, s ktorými naši 

pedagógovia rutinne pracujú už dlhšiu dobu. 

5. Mgr. Šucha vzhľadom na komplikovanú situáciu okolo pandémie Covid-19 a preventívnych 

opatrení, ktoré boli zavedené, uviedol príklad improvizovanej besedy so spisovateľom, 

ktorú úspešne aplikoval na vyučovacej hodine literárnej zložky predmetu SJL.  

Nahratým záznamom z besedy spisovateľa Dušana Dušeka, ktorý prebehol v minulosti, 

suploval živú besedu. Otázky, ktoré si študenti k dielu Kufor na sny sami vopred pripravili, 

boli do veľkej miery kompatibilné a často totožné s otázkami, ktoré si pripravili študenti na 

živej besede.  

Aj takáto forma improvizácie, ktorú si vyžaduje súčasná situácia, pomôže študentom 

spoznať osobnosť umelca, jeho dielo a v konečnom dôsledku rozšíri ich obzor, motivuje 

k čítaniu alebo k vlastnej tvorbe.  

(Časť použitej besedy s D. Dušekom bola prehraná členom ped. klubu) 

6. V ďalšom bode padol návrh osloviť Doc. PhDr. Augustína Maťovčíka, DrSc.,  bývalého 

riaditeľa Biografického ústavu MS , autora mnohých monografií a štúdií 

o najvýznamnejších slovenských osobnostiach (Štúr, Hronský, Ondrejov...), ktorý 

v minulosti prejavil záujem prísť medzi mladú generáciu. Pokúsime sa pre študentov 

zorganizovať s touto slovenskou literárnou a vedeckou  osobnosťou besedu 

prostredníctvom aplikácie ZOOM. 

7. V závere stretnutia pedagogického klubu odznelo aj odporúčanie špeciálneho pedagóga , že 

aplikovanie demonštratívnych zážitkových metód typu interview, rozhovor alebo beseda 

s významnou osobnosťou má pozitívny vplyv  na komplexný rozvoj osobností žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich včleňovanie sa nielen do školských, 

ale aj do spoločenských štruktúr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

            Na stretnutí pedagogického klubu sme dospeli k názoru, že aj napriek neľahkej 

situácii v čase protipandemických preventívnych opatrení, je možné syntézou klasických 

prístupov a moderného technického vybavenia SOŠD uskutočňovať demonštratívne metódy 

sprostredkovania informácií, akými sú besedy a rozhovory s významnými osobnosťami 

a umelcami. Tieto zážitkové metódy sú zárukou skvalitňovania a zatraktívňovania 

vyučovacieho procesu na našej SOŠD. 

 

  

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Adrián Šucha 

15. Dátum 27.1. 2022 

16. Podpis  

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

18. Dátum 28.1.2022 

19. Podpis  

 

Príloha: 

1. 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 26.1.2022 

 

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 lepš 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 rojek tu:  312011Z824  

Názov  pedagog ického k lubu :  Klub všeobecn o -vzdelávacích  uč iteľov  
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