
 

 

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 30.11.2020 

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  

 

hodnotenie vstupných testov, ŠVP – ISCED 2, práca s informáciami, forma a obsah textu a jeho 

hodnotenie 

 

 
 

 

 



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

 

Lektorka stretnutia PaedDr. K. Trnovská oboznámila prítomných členov pedagogického klubu 

s programom, ktorý pozostával z nasledujúcich bodov: 

- testy z ANJ a SJL – výmena skúseností z príprav a hodnotenia testov z ANJ a SJL 

- tvorba testov počas dištančného vzdelávania 

- používanie rôznych metód  na hodinách SJL a ANJ, ktoré prispievajú k zlepšeniu 

komunikačných zručností žiakov a ku zvýšeniu čitateľskej gramotnosti. 

Vyučujúce vnímajú vstupné testy ako dôležitý ukazovateľ úrovne žiakov pri začiatku ich štúdia na 

SŠ. Testy pripravujú spoločne v rámci predmetových komisií. Po realizácii testov hodnotia 

a analyzujú chyby žiakov a pracujú spoločne na opatreniach, ktoré by pomohli pri eliminovaní 

týchto chýb.  

Vyučujúce sa zhodli, že jednou z foriem hodnotenia sú hlavne v dobe dištančného vzdelávania 

veľmi potrebné online testy zamerané na overovanie si slovnej zásoby, používania gramatických 

štruktúr, čítania s porozumením. Online testy zadávajú prevažne cez portál Edupage, po realizácii 

týchto testov si individuálne pozrú každý test a vyhodnotia, ktoré úlohy boli pre žiakov najviac 

problematické. 

Veľmi dôležité je spomenúť na úpravu podmienok žiakov so ŠVVP pri písaní testov. Vyučujúce sa 

zhodli na tom, že pre udržanie pozitívnej pracovnej klímy počas skúšania, je potrebné ponúknuť 

týmto žiakom aj možnosť ústneho skúšania. 

 
 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
V závere sa prítomní členovia zhodli na tom, že príprava kvalitného testu zo SJL a ANJ si 

vyžaduje dlhší časový úsek, avšak je potrebné sa tomu venovať aj na ďalších stretnutiach 

pedagogických klubov. 

PaedDr. K.Trnovská, lektorka klubu sa poďakovala prítomným za účasť a popriala im veľa 

síl do ďalších dní. 

 



  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. K. Trnovská 
15. Dátum 30.11.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Jarmila Matejčíková 
18. Dátum 1.12.2020 
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 

30.11.2020 

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 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 


