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11. Manažérske zhrnutie: 
  

 

 

 
Téma: Rozbor učiva tematického celku 

 
Rámcový program:  Získať schopnosť orientovať sa v základných pojmoch 

 

Kľúčové slová: 

 

činnosti vytvárajúce podklady na postupy a vzťahy, ktoré umožňujú predovšetkým budovanie 

pojmového aparátu, základných súvislostí, základných nadväzností potrebných na rozvíjanie 

základných pojmov, schopnosť racionálne sa orientovať sa v množstve informácií, vedieť ich 

vyhľadávať, triediť a aplikovať 

 

Klub odborných učiteľov sa na stretnutí zameral na rozbor učiva tematického celku, kde sme 

vytvorili vybrané ciele, ktoré si žiak osvojí v určenom rozsahu hodín. Členovia si vymedzili pojmy 

činností, ktoré vytvárajú podklady pre budovanie si pojmového aparátu, získavanie nadväzností 

potrebných na rozvíjanie a orientovanie sa v základných pojmoch v oblasti finančnej gramotnosti 

a železničnej dopravy. 



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

 

        

1. Na stretnutí sa členovia klubu oboznámili s programom stretnutia na tému:  

             „Rozbor učiva tematického celku“ 
 

Činnosť klubu na stretnutí bola zameraná hlavne na: 

a. Rozbor učiva tematického celku: žiakov a prispôsobenie tematického celku, osnov na 

dištančné vzdelávanie  

b. organizáciu a štrukturalizáciu učiva, vyučovacej hodiny učebného predmetu s ohľadom 

na dištančné vzdelávanie 

c. základné súvislosti a nadväznosti potrebných na rozvíjanie základných pojmov, 

schopnosť racionálne sa orientovať sa v množstve informácií a aplikovať ich v praxi 

d. vedieť vyhľadávať, triediť a aplikovať základné pojmy 

 

 

2. Členovia klubu si vymenili informácie a skúsenosti informačné, strategické a diagnostické. 

Diskutovali o možnostiach aplikovať všetky náležitosti tematického plánu v rámci 

dištančného vzdelávania a nadväzovať na aplikáciu týchto poznatkov do rozvíjania 

schopností a orientácie sa v základných pojmoch žiakov, s ohľadom na technické možnosti 

znevýhodnených žiakov.   

3. Členovia klubu na záver zhodnotili svoje poznatky a informácie pri umožňovaní vytvárať 

schopnosti potrebné na rozvíjanie si základných pojmov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu berú na vedomie potrebu získavania schopnosti orientovať sa v základných 

pojmoch, potrebu činností vytvárajúce podklady, ktoré umožňujú budovanie pojmového aparátu, 

základných súvislostí s ohľadom na dištančné vzdelávanie. 

 

Členovia klubu sa dohodli, že budú interpretovať základné pojmy, fakty a uvádzať nové poznatky a 

skúsenosti do súvislostí so znalosťou získaných v predmetoch v rámci finančnej gramotnosti 

a gramotnosti v oblasti dopravy pri tvorbe tematických celkov.  
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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 

1.2.2021 

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:  K lub  odborných predmetov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


