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11. Manažérske zhrnutie: 

  

 

Téma: Potreby žiakov, vymedzenie základných činností a určenie cieľov.  
 

Rámcový program:  Zhodnotiť a zovšeobecniť svoju skúsenosť, výmena skúseností z výučby.  

 

Kľúčové slová: základné činnosti, cieľ, potreby žiakov, výučba.  

 

 

 

Klub odborných učiteľov sa na stretnutí  zameral na potreby žiakov, vymedzenie základných 

činnosti vo vyučovacom procese a na dôležitosť určenia cieľa. Členovia klubu poukázali na to, že je 

dôležité rozlíšiť ciele t. j. či sa jedná o všeobecné ciele alebo špecifické ciele. . Vyučovací cieľ je 

ujasnený zamýšľaný výsledok vyučovacej činnosti, ku ktorému učiteľ spoločne so žiakmi smeruje. 

Členovia klubu sa zhodli, že je dôležité poznať potreby svojich žiakov, prehlbovať a rozširovať 

svoje poznatky, integrovať tieto poznatky do uceleného systému, taktiež je dôležité rozvíjať tvorivé 

myslenie.  

Na záver si členovia klubu vymenili svoje poznatky a skúsenosti a zároveň sme si zhodnotili všetky 

doterajšie poznatky.  
 
 

 



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

 

        Na stretnutí sa členovia klubu oboznámili s programom stretnutia na tému:  

                           

                                 Potreby žiakov, vymedzenie základných činností a určenie cieľov 
 

1. Činnosť klubu na stretnutí bola zameraná na:  

    a)  potreby žiakov,  

    b)  základné činnosti,  

    c)  určenie cieľa  

    d)  zhodnotenie a výmena skúseností z výučby. 

 

2. Členovia klubu si vymenili skúsenosti z výučby na hodinách.  Rozprávali sme sa o potrebách 

žiakov a o dôležitosti určenia cieľa vo výučbe.  Zhodli sme sa aj na tom, že ciele dávajú 

vyučovaciemu procesu poriadok. Pomáhajú vybrať vhodné vyučovacie metódy a postupy. Je 

potrebné oboznámiť sa s cieľmi, ktoré uvádzajú učebné osnovy, tematický plán učiva. Vymedziť 

ciele uvedené v učebných osnovách v terminológii výkonov žiakov. Analyzovať obsah učiva – pri 

zohľadnení nadradených cieľov je potrebné rozložiť obsah učiva v učebnici a učebných textov na 

základné prvky. Vymedziť podmienky, za ktorých má žiak výkon dosiahnuť, aby sa mohol 

považovať za vyhovujúci. Zhodli sme sa na tom, že cieľ vzdelávania je východiskom a podmienkou 

pre formulovanie obsahu, zabezpečenia procesu vzdelávania a hodnotenia výsledkov vzdelávacieho 

procesu. Problematika určovania cieľov vyučovacieho procesu sa netýka len učiteľov, ale aj žiakov. 

Žiaci by rovnako mali poznať ciele vyučovacieho procesu.  

 
3.Na záver členovia klubu diskutovali o svojich skúsenostiach, zhodnotili sme svoje skúsenosti 

a tak isto sme si vymenili svoje skúsenosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu zhodnotili, že je dôležité určovanie cieľov pri výučbe, a tak isto je dôležité si 

vymienať svoje  skúseností a poznatky z výučby. Je dôležité brať do úvahy aj potreby žiakov.  
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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 11.11.2021 

 

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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