
 

 

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 19.11.2020 
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11. Manažérske zhrnutie: 
 

činnosť klubu, práca s informáciami a kompetenciami pri riešení problémov, prepojenie teórie 

s praxou, nadobúdanie vedomostí a zručností v kľúčových oblastiach a ich využitím pri riešení 

problémov, potreby žiakov, vymedzenie základných činností potrebných pre správne riešenie 

problémov, základné činnosti, kritické myslenie žiakov, brainstorming 

 

Klub odborných učiteľov sa zameral na potreby žiakov, vymedzenie základných činností a určenie 

cieľov. Rozvíjanie a osvojovanie si kľúčových kompetencií vo výchovno-vzdelávacom procese so 

zameraním na odborné predmety v oblasti finančnej gramotnosti a železničnej dopravy, 

identifikáciu problémových prvkov, umožňovanie lepšie definovať problém a štruktúru problému, 

informáciách o aktuálnej problematike kľúčových kompetencií, metód, foriem a aktivít pri 

predchádzaní nesprávneho riešenia problémov. 



Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 

- Na stretnutí sa členovia klubu zamerali na kontrolu úloh z predchádzajúcich klubov a 

oboznámili s programom stretnutia na tému:  

„Korigovanie nesprávneho riešenia problémov“.               

 

1. Činnosť klubu na stretnutí bola zameraná hlavne na: 

- výmenu skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti, predchádzaniu nesprávneho riešenia 

problémov, aplikovanie poznatkov a riešení pri predchádzaní problémov 

- využívanie moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich riešenie 

vzniknutých problémov žiakmi formou brainstormingu 

- Rozvíjanie kritického myslenia žiakov, aby si  na základe zaujatia vlastného stanoviska 

vytvorili o probléme obraz sami, nepreberali ho od druhých a kým spravia končené 

rozhodnutie, zvážili všetky alternatívy , hodnotenie a nachádzanie logických a 

objektívnych súvislostí v oblasti finančnej gramotnosti a železničnej dopravy 

- zabezpečenie odborného prístupu vo výchove a vzdelávaní (aj v dištančnom) 

                

 

2. Členovia klubu si vymenili skúsenosti s problémami, s ktorými sa stretávajú                                   

na vyučovacích hodinách, hlavne teraz v období dištančného vzdelávania. Až pri 

spätnej väzbe od žiakov vo forme odovzdaných úloh totiž zisťujeme nedostatočnosť 

pochopeného učiva. Členovia klubu rozobrali možnosti aké vhodné inovatívne metódy  

použiť už počas online vyučovacích hodín na lepšie porozumenie získaných poznatkov. 

Tie by mali predchádzať nesprávnemu pochopeniu a zároveň nesprávnemu riešeniu 

zadávaných úloh. Ďalej členovia klubu diskutovali o metódach riešenia vzniknutých 

problémoch, najmä s dôrazom na kritické myslenie žiakov a objektívne hodnotenie 

logických súvislostí v oblasti finančnej gramotnosti a železničnej dopravy. 

 

 

3. Na záver sme si členovia klubu určili ciele, ktorých výsledkom bude konkrétny výstup 

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

Členovia klubu sa  tiež dohodli na aplikácii týchto inovatívnych metód, poradili sme si 

ako ich možno upraviť tak, aby boli pre žiakov zaujímavé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Závery a odporúčania: 
 

 

 

Členovia klubu berú na vedomie potrebu inovácií foriem a metód na korigovanie nesprávneho 

riešenia problémov z dôvodu nepochopenia učiva, určenie jednotlivých cieľov pri výučbe a zároveň 

aj pri plnení cieľov v pedagogickom klube. 

 

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

očakávať schopnosť aplikovať metódy a formy riešenia problémov na daných predmetoch v danej 

problematike a správne spracovávať dostupné informácie, ktoré následne budú vedieť aplikovať 

v praxi. 

 

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Zuzana Koleková 
14. Dátum 19.11.2020 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Jarmila Matejčíková 
17. Dátum 19.11.2020 
18. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

PREZENČNÁ LISTINA – online pedagogický klub 

19.11.2020 

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.1.1  Zvýši ť  ink luz ívnosť  a  rovnaký pr í stup  ku kval i tnému 

vzdelávan iu  a  z lepši ť  výsledky a  kompetenc ie det í  a  

ž iakov  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola  dopravná  

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

Strednej  odbornej  škole  dopravnej  

Kód ITMS projektu :  312011Z824  

Názov pedagogického k lubu:  Klub  odborných uč iteľov  
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