
 

 

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 09.06.2022 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Učeňa 227 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Ing. Slávka Klencová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.sosd.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
  

Kľúčové slová: plán exkurzií, formy výučby, odborné pracoviská 

 

Rámcový program stretnutia: Vedieť uskutočniť didaktickú analýzu, získať potrebné kompetencie  

                                                 pre rozvoj 

Téma: Rozbor učiva tématického celku 

  

Na stretnutí členov klubu sme sa venovali možnostiam vlastného rozvoja prierezových kompetencií 

ako vedľajší produkt vzdelávania. 



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

 

1. Téma stretnutia bola pre nás veľkou výzvou, ako sa s ňou popasovať. Vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov najmä v oblasti výučby odborných predmetov je neustála 

činnosť. Pokrok, nové technológie, program, neustále legislatívne zmeny. Kompetencie 

získavame prirodzene samoštúdiom, praktickým vzdelávaním. Každý však rozvíjame 

kompetencie rôzne. Zhodli sme sa, že tie, ktoré rozvíjame všetci sú kompetencie digitálne 

a potom už záleží na odbornosti. Napríklad zmysel pre iniciatívu, podnikanie, riadenie, 

plánovanie. Zhodnotili sme kompetencie, ktoré si rozvíjajú žiaci na vyučovacích hodinách 

resp. na odbornom výcviku. Zhodli sme sa, že najlepšie si ich rozvíjajú praktickými 

činnosťami/úlohami/spracovaním projektov/cvičeniami. Z kompetencií, ktoré rozvíjame 

sme vyhodnotli tie, s ktorými pracujeme najmenej. Kompetencie sociálne a občianske.   

2. Ďalšou témou stretnutia bola ponuka vzdelávaní, ktoré by mohli byť prínosom pre nás, ako 

odborných učiteľov. Poznatky, ktoré by sme ich absolvovaním získali by sme priniesli na 

stretnutie klubu. 

3. Prebrali sme plán akcií na šk. rok 2022/2023. Odborné exkurzie, workshopy, odborné 

prednášky. Každý člen klubu si spracuje vrámci svojej odbornosti a na ďalších stretnutiach, 

ich postupne zapracujeme a zosúladíme. 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu budú naďalej rozvíjať svoje kompetencie ale aj kompetencie žiakov počas štúdia 

tak, aby všetky boli vyvážené. Pripravia si akcie, ktoré v nasledujúcom školskom roku plánujú 

absolvovať, aké kompetencie sa v rámci týchto akcií budú rozvíjať, aký prínos bude vo vzdelávaní 

pedagogických zamestnancov a žiakov realizácia danej akcie bude mať.  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) František Vronka 

15. Dátum 09.06.2022 

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

18. Dátum 10.6.2022 
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 9.6.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


