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11. Manažérske zhrnutie: 
  

 

Témy: 

odborní učitelia - Riešenie príkladov v rôznych situáciách 

rámcový program - Vedieť zhodnotiť metódy a organizačné formy 
 

Kľúčové slová: 

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

v kľúčových oblastiach, uvádzanie príkladov z praxe, postupy a riešenia príkladov v rôznych 

situáciách 

 

Klub odborných učiteľov sa na stretnutí zameral na riešenie príkladov v rôznych situáciách, pretože 

pedagogická prax ukazuje, že na jednotlivé riešenia konkrétnych príkladov, vplývajú aj situácie 

a s nimi aj podmienky, v akých sa dané príklady majú riešiť. Venovali sme sa konkrétnym ukážkam 

k jednotlivým celkom, navrhovali možnosti, ktoré umožnia zlepšovať vzdelávací proces. V rámci 

tejto témy, sme si rozobrali aj metódy, ktoré sa uplatnili pri riešení diskutovaných situácií. 

 



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

Na stretnutí bola preberaná téma: Riešenie príkladov v rôznych situáciách 
1. Členovia klubu si formou diskusie povymieňali praktické skúsenosti, akou formou prebieha 

riešenie príkladov v rôznych situáciách. Tak isto sme si rozdiskutovali príklady, ktoré by 

mohli byť prospešné pre žiakov. 

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

zhodnotiť metódy a organizačné formy. 
3. Členovia klubu otvorili diskusiu aj o problémoch, s ktorými sa stretávajú na vyučovacích 

hodinách finančnej gramotnosti a železničnej dopravy. 

4. Vrámci spoločných aktivít so žiakmi sa im snažíme vytvoriť priestor na vzájomnú 

diskusiu, kde si môžu vymieňať poznatky zo získaných vedomostí pri tvorbe úloh 

pre mladšie skupiny žiakov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu sa zhodli na navrhovaných postupoch práce, ktoré môžu zvýšiť vzdelanostnú 

úroveň žiakov, ale aj vyučovacej hodiny. Členovia klubu boli oboznámení 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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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 15.3.2021 

 

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 :  K lub odb orných  uč iteľov  
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