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Klub odborných učiteľov prekonzultoval rámcový program stretnutia a rozdeleniu úloh jednotlivým 

členom klubu. Zameral sa na potrebu a opodstatnenie domácich úloh a samoštúdia aj počas 

dištančného vzdelávania, kvalite a spätnej väzbe pri získavaní vedomostí, aby nedošlo 

k demotivácii a frustrácii žiakov. Diskusia členov klubu sa zamerala na vymedzenie cieľov 

s prihliadnutím na individuálne potreby žiakov, možnosti využitia IKT pri posilnení a utvrdení si 

prebratého učiva. 



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

1. Na stretnutí členovia klubu začali s kontrolou úloh z predchádzajúceho stretnutia klubu a 

analyzovali spätnú väzbu pri medzipredmetovej komunikácii, ktorú si dali za úlohu zlepšiť 

u žiakov ale aj u pedagogických zamestnancov navzájom.  Následne sa oboznámili 

s rámcovým programom stretnutia, ktoré je zamerané na „Schopnosť efektívneho 

využívania IKT s prihliadnutím na potreby žiakov a vymedzenie cieľov“. Podstatou je 

možnosť využívania IKT pri posilnení učiva, ktoré žiaci preberú v škole na online 

vyučovaní a následne pokračujú v domácom vzdelávaní. Zamerali sme sa na potrebu 

domácich úloh, ich vhodnej formulácii tak, aby sme u žiakov podnietili záujem o ich 

kvalitné vypracovanie pričom: 

a. úlohy nemajú byť nedokončené úlohy z vyučovacej hodiny, ale praktickým cvičením, 

ktoré má posilniť to, čo sa na hodine naučili, 

b. majú byť prispôsobené žiakom tak, aby vyhovovali a rešpektovali schopnosti každého 

jedného žiaka i napriek tomu, že pre vyučujúceho je takáto príprava náročnejšia, no 

v konečnom dôsledku pre žiakov prospešnejšia, 

c. spôsob ich interpretácie má predísť frustrácii žiakov z pocitu nekonečného učenia sa 

s nulovým výsledkom, 

d. viac budú využívať poznatky získané z iných predmetov a aplikovať ich do spracovania 

domácich úloh, 

e. výsledok budú môcť odprezentovať na príkladoch z praxe. 

 

2. Napriek tomu, že ide skôr o neinteraktívnu komunikáciu so žiakmi, keďže úlohy 

vypracovávajú v domácom prostredí za pomoci IKT a následne úlohy odosielajú e-mailom, 

je potreba dať žiakom priestor aj na takúto formu vyjadrovania sa. Aj proces e-mailovej 

komunikácie ich učí správaniu sa v online priestore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu berú na vedomie plán práce klubu, termíny konania klubu, rozdelenie úloh -

obsahovú príprava stretnutí, zapracovávanie problémových otázok. 

 

V rámci rozvoja jednotlivých oblastí sa členovia klubu dohodli, že pri tvorbe domácich úloh sa 

zamerajú na potreby a schopnosti každého žiaka individuálne s prihliadnutím na jeho možnosti 

a naďalej budú nadväzovať na úlohu z predchádzajúcich stretnutí, ktorou je dosiahnuť vyššiu 

medzipredmetovú prepojenosť.  
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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 1.3.2021 

 

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 rojektu:  312011Z824  

Názov  pedagog ického k lubu :  K lub odb orných  uč iteľov  
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