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Klub odborných učiteľov sa na stretnutí zameral na využívanie IKT  počas online vyučovania, 

možnosti IKT  u žiakov a zabezpečenie efektívneho vyučovania s ich využitím s prihliadnutím na 

možnosti samotných žiakov. Preniesť a priniesť žiakom kvalitné informácie s pomocou využitia 

IKT tak, aby im bolo čo najviac priblížená forma prezenčného vyučovania. 



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

1. Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia klubu, kde sa členovia klubu sa zamerali na 

úpravu tém jednotlivých tematických celkom s prihliadnutím na dištančné vzdelávanie tak, 

aby bol zabezpečený aj naďalej plnohodnotný a kvalitný vyučovací proces. Zhodnotili, že 

niektoré témy je možné zabezpečiť vrámci vyučovacieho procesu adekvátne, no stretávajú 

sa s oblasťami, kde chýba praktická ukážka, ktorá je počas dištančného vzdelávania 

problematická a tak sa snažia za pomoci natočných videí žiakom priniesť potrebné 

informácie dôležité pre prax. Chýba spätná väzba, kde by sme si mohli overiť nielen 

teoretické ale hlavne zručnosti, ktoré žiak takýmto spôsobom získava. 

 

2. Zamerali sme sa na využitie IKT a prenose informácií žiakom tak, aby sme hlavne 

praktickú časť vyučovacieho procesu dokázali preniesť žiakom čo najefektívnejšie, 

najreálnejšie a aby boli pre žiakov motivujúce a pochopiteľné. Je potrebné brať do úvahy 

možnosti žiakov k prístupu IKT, ich znalostiam s prácou IKT a preto je potrebné pracovať 

s každou skupinou (ročníkom) individuálne. 

 

3. Vedieť uskutočniť didaktickú analýzu a získať tak potrebné kompetencie bol ďalší bod 

stretnutia členov klubu. Rozoberali sme, aký výstup je možné očakávať z vyučovacej 

jednotky. Spôsoby využívania didaktických metód, či sme s nimi dosiahli splnený alebo 

požadovaný cieľ.  Ako určiť postupnosť, v akej sa majú jednotlivé témy preberať pri 

zohľadnení motivácie žiakov, upevňovaní a prehlbovaní učiva. Možnosti zabezpečenia 

permanentnej spätnej väzby pri kontrole vedomostí a zručností žiakov. Vzájomného 

prepojenia vrámci medzipredmetových vzťahov, aby žiaci využívali aj na iných predmetoch 

už nadobudnuté vedomosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu berú na vedomie plán práce klubu, ktorého hlavnou témou boli metódy a formy 

práce s využitím IKT a schopnosť vedieť uskutočniť didaktickú analýzu, získať potrebné 

kompetencie. Odporúčajú navzájom viac sa zamerať na medzipredmetovú komunikáciu a využívať 

poznatky žiakov získané na iných vyučovacích predmetoch, ich zuceleniu a tak zabezpečiť 

zefektívnenie celého vyučovacieho procesu.  
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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 4.2.2021 

 

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 :  Klub odb orných  uč iteľov  
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