
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Stredná odborná škola dopravná 

4. Názov projektu  Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a 

prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011Z824 

6. Názov pedagogického klubu  Klub odborných učiteľov 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 17.03.2022 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Učebňa 227 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Ing. Slávka Klencová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.sosd.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
  

Pedagogický klub sa konal 17.03.2022 v čase od 15.00 – 18.00 hod.  

Kľúčové slová: výmena skúseností, triedenie informácií, metódy v odbornom vzdelávaní, 

zhodnotenie 

 

 

Rámcový program stretnutia: Vedieť vyhľadávať a triediť informácie 

Téma:  Spôsoby získavania informácií v priebehu odborného vzdelávania 

 

Stretnutie členov klubu opäť pokračovalo v príprave žiakov k záverečným a praktickým maturitným 

skúškam, k príprave celoštátneho kola Spracovanie informácií na počítači. Vyhodnotili spracovanie 

tém na ústnu časť odbornej zložky maturitnej skúšky. 



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

 

1. K blížiacemu sa termínu praktickej časti maturitných skúšok členovia klubu vyhodnotili 

prípravu žiakov, vedomostnú úroveň, praktické zručnosti. Navrhli a rozdiskutovali riešenia, 

akým spôsobom opakovať praktické zručnosti s duálnymi žiakmi, ktorí nevykonávajú 

odborný výcvik na škole. Zhodnotili obsahovú úroveň praktických maturitných skúšok 

s prihliadnutím aj na dlhodobé dištančné vzdelávanie žiakov končiacich ročníkov a ich 

spôsoby získavania a triedenia informácií.  

2. Vymenili si skúsenosti pri využívaní novým moderných vyučovacích metód, ktoré niektorí 

členovia prezentovali z absolvovaných inovačných vzdelávaní. Diskutovali o finančnom 

vzdelávaní pedagogických zamestnancov a žiakov. O potrebe rozšíriť a viac implementovať 

finančné vzdelávanie s prihliadnutím na NŠFG už v treťom ročníku študijných odborov nie 

len v odborných predmetoch. 

3. Prerozdelili a vysvetlili si úlohy týkajúce sa zapojenia sa pri realizácii celoštátneho kola 

súťaže Spracovanie informácií na počítači, spôsobe prezentácie a spracovania dokumentácie 

za pomoci žiakov.  

4. Vyzdvihli výmenu skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov a vzájomnej 

komunikácii, ktoré sú výsledkom stretnutí z predchádzajúcich klub. 

5. Diskusia k téme zatrieďovanie dôležitých a podstatných informácií vo výchovno-

vzdelávacom procese.  

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu berú na vedomie plán práce klubu, činnosti vyplývajúce zo stretnutia členov klubu, 

postupne sa študentom v rámci svojich možností približovať vedomosti z oblasti finančného 

vzdelávania so zakomponovaním aktuálnych legislatívnych zmien. Pripraviť si zhodnotenie 

kľúčových kompetencií, ktoré si žiaci realizáciou aktivít počas klubovej činnosti osvojili. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) František Vronka 

15. Dátum 17.03.2022 

16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Jarmila Matejčíková 

18. Dátum 18.3.2022 
19. Podpis  

 



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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentácia z pedagogického klubu konaného dňa 17.3.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


