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11. Manažérske zhrnutie: 
  

 

Témy: 

 

odborný učitelia - Formulácia otázok a úloh 

 rámcový program - Vedieť uskutočniť, zhodnotiť formuláciu úloh a otázok, výmena skúseností z 

výučby 
 
 

Kľúčové slová: 

činnosť klubu, práca s informáciami, prepojenie teórie s praxou, nadobúdanie vedomostí a zručností 

v kľúčových oblastiach, postupy kladenia otázok, správna formulácia úloh 

 

Klub odborných učiteľov sa na stretnutí zameral na formuláciu otázok a úloh, pretože len ich 

správne zadanie, vedie k správnemu pochopeniu u žiakov. Venovali sme sa konkrétnym ukážkam 

k jednotlivým celkom, navrhovali možnosti, ktoré umožnia zlepšovať vzdelávací proces 

prostredníctvom lepšieho pochopenia žiakmi. Následne sme diskutovali o najčastejších problémoch, 

ktoré zvyknú mať žiaci pri chápaní zadaných otázok a úloh. 

 



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

Na stretnutí bola preberaná téma: Formulácia otázok a úloh 
1. Členovia klubu si formou diskusie povymieňali praktické skúsenosti, akou formou prebieha 

formulácia otázok a úloh na hodinách, ktorý spôsob je najprijateľnejší pre žiakov. Tak isto 

bolo potrebné prediskutovať spôsoby ktoré sú pre žiakov nevhodné. 

2. Činnosť klubu na tomto stretnutí sa neodkláňala od rámcového programu: Vedieť 

uskutočniť, zhodnotiť formuláciu úloh a otázok, výmena skúseností z výučby. 
3. Členovia klubu otvorili diskusiu aj o problémoch, s ktorými sa stretávajú na vyučovacích 

hodinách finančnej gramotnosti a železničnej dopravy. 

4. Členovia klubu sa dohodli na nasledujúcich stretnutiach v druhom polroku šk. roka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu berú na vedomie všetky navrhnuté postupy práce, ktoré môžu zvýšiť odbornosť 

žiakov, ale aj efektívnosť vyučovacej hodiny. Členovia klubu boli oboznámený s najbližším 

termínom stretnutia, ako aj témou stretnutia. 

 

Do termínu nasledujúceho klubu, sme sa dohodli, že vyskúšané nové spôsoby na žiakoch 

odpozorujeme, a spoločne ohodnotíme ich prínos a schopnosť aplikovať v praxi. 
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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. 
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vzdelávan iu  a  z lepši ť  výsledky a  kompetenc ie det í  a  

ž iakov  
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Strednej  odbornej  škole  dopravnej  

Kód ITMS projektu :  312011Z824  

Názov pedagogického k lubu:  K lub  odborných predmetov  
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