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Klub odborných učiteľov prekonzultoval rámcový program stretnutia a spracoval pripomienky 

a zadefinoval úlohy pre jednotlivých členov klubu. Zameral sa na zhodnotenie činnosti klubu 

a prínos stretnutí a riešenie problémov v spôsobe prezentovania praktických zručností žiakom počas 

dištančného vzdelávania v praxi hlavne pre končiace ročníky v šk. roku 2021/2022. Rozobral 

spôsob realizácie a prínos webináru na tému I., II. a III. dôchodkový pilier, aktívne činnosti banky – 

úvery (hypotekárne, spotrebné úvery) pre žiakov i ostatných zúčastnených. 



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

1. Na stretnutí členovia klubu rozoberali témy webináru, ktorého sa zúčastnili žiaci končiacich 

ročníkov a bol zameraný na aktuálne témy – I., II. a III. pilier dôchodkového poistenia, 

získavanie, posudzovanie a výber vhodného úverového produktu. Vzhľadom k priestoru, 

v ktorom webinár prebiehal bola počiatočná pasivita účastníkov akceptovateľná. 

S postupným narastajúcim množstvom informácií, sa zmenil prístup účastníkov a zaujímali 

ich informácie, ktoré by im po ukončení štúdia a zamestnaní sa, mali pomôcť rozhodnúť sa 

ako ďalej pokračovať v spôsobe ich prípravy na dôchodok resp. spôsobe možností získania 

výhodného úverového produktu na financovanie ich budúcich potrieb (napr. kúpa alebo 

rekonštrukcia nehnuteľnosti, auta..).  

 

2. Ďalším bodom stretnutia bolo aktívne vyhľadávať a zapájať žiakov do rôznych online 

súťaží, ktoré sú im k dispozícii. Nie len jednotlivcov, ale ak je to možné menšie skupiny, 

kde žiaci budú medzi sebou musieť aktívne pracovať a komunikovať. Členovia klubu sa 

zhodli, že je potrebné pre žiakov sprostredkovať a vytvárať súťaže aj len na úrovni 

školského kola, resp. požiadať školy podobného zamerania na spoluúčasť. Zároveň je to 

spôsob ako si skontrolujeme úroveň ich vedomostí a vieme sa tak zamerať na ich ďalšie 

rozvíjanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu zhodnotili, že nutnosť webinárov, ktoré sú prezentované priamo prednášajúcimi 

z praxe je v čase obmedzení pre žiakom jednou z možností, ako im získané poznatky pomôcť 

preniesť priamo do praxe, aj keď v online prostredí. Spôsob udržovania ich aktivity počas 

webinárov alebo podobných prezentácií je na členoch klubu, aby dokázali pripraviť prostredie 

a žiakov pred realizáciou takéhoto spôsobu stretnutia s pracovníkmi z praxe, poskytnúť žiakom 

dostatočné informácie a vytvoriť im priestor aktívnu komunikáciu a predprípravu (oblasti, o ktoré 

majú záujem). Zároveň berú na vedomie, že je potrebné zapájať žiakov do rôznych online súťaží, 

ktoré zároveň napomáhajú žiakom získavať potrebné komunikačné a digitálne zručnosti 

a napomáhajú im rozvíjať a rozširovať doteraz získané poznatky. 
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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 10.5.2021 

 

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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