
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 

praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub bez písomného výstupu  
Klub čitateľskej gramotnosti 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 05.05.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Lomonosovova 2797/6, Trnava, č. 146 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Mgr. Lýdia Sprušanská 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
sosos-trnava.sk; www.trnava-vuc.sk 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, divadelná hra, online divadlo, medzipredmetové vzťahy, 

zážitkové vyučovanie. 

 

Anotácia: Analýza nového divadelného predstavenia – možnosti využitia v pedagogickej praxi. 

Vyhodnotenie exkurzie so zameraním na medzipredmetové vzťahy a zážitkové vyučovanie. 

 

 

 

 

 

http://www.trnava-vuc.sk/


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

1. Otvorenie 

2. Inovatívne metódy vo vyučovaní SJL, zážitkové vyučovanie. 

3. Theatro Moliére 

4. Diskusia 

 
 
Podľa zážitkovej pedagogiky je základom vlastná aktivita, prostredníctvom ktorej vychovávaný 
získava zážitky. Typickým je zapojenie celého človeka - fyzicky, intelektuálne aj emočne vrátane 
pocitov a zmyslov, jeho predchádzajúcich skúseností ako aj následné spracovanie zážitku. Čím viac 
vlastnej energie účastník musí vynaložiť, tým je zážitok intenzívnejší, zapamätateľnejší a 
využiteľnejší pre výučbu. Ak je poznatok sprevádzaný emocionálnym zážitkom, je uloženie tohto 
poznatku v dlhodobej pamäti podporené práve prežitou emóciou. Nestačí iba nejaký emocionálny 
či fyzický zážitok na to, aby sa človek niečo naučil. Existuje rozdiel medzi rekreačným zážitkom a 
zážitkom pedagogickým, ktorý spočíva v reflexii. K učeniu dochádza až po preskúmaní a spracovaní 
skúsenosti, ktorú zážitok vyvolal. To v zážitkovej pedagogike znamená, že na nadobudnutie 
poznatku nestačí samotná aktivita, ale rovnako dôležitá je reflexia a následné upevnenie si 
nadobudnutého poznatku či skúsenosti. (Franc a kol., 2007) 
 
Cieľ predmetu SJL je už spomínané rozvíjanie komunikačných a interpretačných zručností.  
Dôležitou časťou hodín je motivácia, ktorá podporí prácu s textom u žiakov. Vyučovanie na 
strednej škole vychádza z cyklického vzdelávania sa žiakov a z ich komunikačných a čitateľských 
zručností rozvíjaných už od základnej školy. 
Úlohou vyučovania na strednej škole je určitá úroveň písomného a ústneho prejavu študenta, 
schopnosť argumentácie so zameraním sa na výchovu žiakov ako na konzumentov kultúry a 
umenia.  
 
Východiskom k poznávaniu národnej i svetovej literatúry je literárne dielo a jeho analýza.  
 
V súčasnej pandemickej situácii je možnosť dostať sa do divadla nereálna, využili sme teda pri 
výučbe antickej drámy online formu divadla – Theatro Moliére – Antigona (sprístupnené žiakom do 
júna 2021), nakoľko sme sa zhodli na tom, že do kategórie základných učebných pomôcok pre 
vyučovanie literatúry je nevyhnutné začleniť videotvorbu, účelovo zameranú na obsah literárnej 
výchovy. Zároveň je možné týmto spôsobom využiť medzipredmetové vzťahy, napr. s OBN, DEJ... 

13. Závery a odporúčania: 
 

Žiaci reagovali na túto možnosť pozitívne. Okrem tejto platenej formy využívame vo vyučovaní 

literatúry počas dištančného štúdia prostredníctvom kanálu youtube. Žiadame od žiakov spätnú 

väzbu formou pracovných listov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Lýdia Sprušanská 
15. Dátum 05.05.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Lýdia Sprušanská 
18. Dátum 05.05.2021 
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. 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce  

Prij ímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojenie stredoškolského vzdelávania s  praxou v 

Trnavskom samosprávnom kraj i  1  

Kód ITMS projektu:  312011AGY4 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub bez písomného výstupu Klub 

čitateľskej  gramotnost i  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, 
č. 146 
Dátum konania stretnutia: 05.05.2021 

Trvanie stretnutia: od 12:00 hod do 15:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Lýdia Sprušanská  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

2. PaedDr. Milena Dobrovodská  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

3. Mgr. Veronika Drobná  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

4. Mgr. Branislav Bartko  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

5. Mgr. Katarína Borovanová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

 


