
 

 

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 odborných učiteľov 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 03. 12. 2020 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Online stretnutie prostredníctvom aplikácie 

ZOOM 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Ing. Slávka Klencová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.sosd.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
  

Kľúčové slová: 

činnosť klubu, práca s informáciami, metódy hľadania kľúčových slov, adekvátnosť informácií, 

pracovné listy 

 

Klub odborných učiteľov sa na stretnutí zameral na jednotlivé formy využívané vo vyučovaní. 

Témou boli námety na praktické cvičenia, tvorbu pracovných listov, ktoré môžeme na hodinách aj 

počas dištančného vzdelávania využiť. Zvlášť sa venoval prístupu k žiakom so ŠVVP a zabepečení 

upevňovania už získaných vedomostí. 



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

1. Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia klubu, kde sme sa zamerali na to, aby žiaci sa 

dokázali orientovať v základných pojmoch, získali ucelené poznatky, dokázali na základe 

vhodne zvolených foriem počas vyučovacieho procesu už v začiatku korigovať nesprávne 

rozhodnutia pri riešení problémových situácii. Úlohy boli splnené.  

2. Rozbor učiva tématického celku, námety na praktické cvičenia, ktorých úlohou je zvýšenie 

záujmu žiakov už v úvode vyučovacej hodiny, ale zároveň ich využitie na upevňovanie už 

získaných vedomostí 

- vytvorenie si prehľadnej mapy cieľov tématického celku, metódy a formy na 

dosiahnutie týchto cieľov 

- využívanie aktivizačných cvičení pri tvorbe pracovných listov 

- tvorba návrhov modelových situácii v oblasti železničnej dopravy a finančnej 

gramotnosti a ich spôsobov riešenia 

- dokázať efektívne využiť informácie pri práci s textom 

- vedieť rozlíšiť hlavné informácie od vedľajších informácií 

3. Metódy spracovania informácii pri rozbore učiva s dôrazom na 

- prierezové témy  

- dodržanie výkonových a obsahových štandardov 

- pojmové mapy 

- nastolenie problému a spôsobe riešenia 

 

Členovia klubu si navzájom vymenili skúsenosti pri správnom určovaní cieľov tématického celku 

s prihliadnutím na dodržiavanie výkonových a obsahových štandardov, ktoré má žiak zvládnuť. 

Diskutovali o možnostiach zefektívnenia využívania prierezových tém v ostatných predmetov 

a aplikáciou týchto doteraz získaných poznatkov pri preberaní tématického celku. O potrebe 

vzájomnej komunikácie a nádväznosti učiva s prihliadnutím na poskytovanie dostatočných 

a adekvátnych informácii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu berú na vedomie plán práce klubu, ktorý bol zameraný na rozbor tématického celku. 

Odporúčajú zamerať sa na získavanie informácií a ich využívanie pri dosahovaní cieľov, ktoré 

daným tématickým celkom treba dosiahnuť s prihliadnutím na jednotlivé výkonové a obsahové 

štandardy. Pri rozbore tématického celku zvýšiť komunikáciu vrámci prierezových tém v ostatných 

predmetoch. 
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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 3.12.2020 

 

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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