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11. Manažérske zhrnutie: 
  

Kľúčové slová: 

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

v kľúčových oblastiach, postupy a metódy podporujúce inovácie vo vzdelávaní 

 

Klub odborných učiteľov sa na stretnutí zameral na organizáciu práce klubu, rozdeleniu úloh 

jednotlivých členov klubu. Venoval sa podpore kľúčových kompetencií, ktoré umožnia zlepšovať 

vzdelávací proces z oblasti finančnej gramotnosti na základe Národného štandardu finančnej 

gramotnosti 1.2 a z oblasti železničnej dopravy pri stavbe železničnej vlakovej cesty. Následne sme 

diskutovali o možnosti zlepšenia prepojenia teórie s praxou v jednotlivých oblastiach s využitím 

didaktických pomôcok. 

 



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

1. Na stretnutí sa členovia klubu oboznámili s rámcovým programom jednotlivých stretnutí, 

so zásadami práce klubu, s plánom pripravovaných aktivít pre žiakov na školský rok 

2020/2021, plánom úloh pedagogického klubu. Činnosť klubu bude zameraná hlavne na: 

a. výmenu skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti a z oblasti medzipredmetových 

vzťahov 

b. podporu zvyšovania úrovne vzdelávania 

c. využívanie moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo 

vzdelávaní s využitým materiálovo – technického zabezpečenia získaného z projektu 

d. tvorivú činnosť týkajúcu sa výchovy a vzdelávania 

 

2. Následne členovia klubu diskutovali o problémoch, s ktorými sa stretávajú na vyučovacích 

hodinách. Ďalej o materiálovo-technickom zabezpečení, ktoré z projektu získame, o jeho 

využívaní a výhodách, ktoré nám umožnia rozšíriť možnosti prepojenia teórie s praxou 

v jednotlivých oblastiach finančnej gramotnosti a železničnej dopravy. 

 

3. Členovia klubu sa dohodli na následných stretnutiach, ktorých výsledkom bude konkrétny 

výstup vyplývajúci z programu klubu, a na ktorom sa budú podieľať všetci členovia klubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu berú na vedomie plán práce klubu, termíny konania klubu, rozdelenie úloh -

obsahovú príprava stretnutí, zapracovávanie problémových otázok. 

 

V rámci rozvoja jednotlivých oblastí sa členovia klubu dohodli, že sa od žiakov bude očakávať 

schopnosť orientovať sa v danej problematike a správne spracovať dostupné informácie, ktoré 

následne budú ovládať 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. 
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PREZENČNÁ LISTINA -  online pedagogický klub 
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vzdelávan iu  a  z lepši ť  výsledky a  kompetenc ie det í  a  

ž iakov  
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Názov projektu:  Zvýšen ie kva l i ty  odborného vzdelávania  a  pr ípravy na 

Strednej  odbornej  škole  dopravne  

Kód ITMS projektu :  312011Z824  

Názov pedagogického k lubu:  Klub  odborných uč iteľov  
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