
 

 

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 učiteľov anglického jazyka 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 08.06.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Lomonosovova 2797/6, Trnava, č. 172 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Mgr. Bibiána Benková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

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

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  

Júnové stretnutie členov Pedagogického klubu AJ bolo zamerané na zhodnotenie práce tohto klubu, 

zhodnotenie celého školského roka, činnosti a nápady na nový školský rok. 

 

 

Kľúčové slová:  

Zhodnotenie práce, nápady, anglický jazyk, motivácia, využitie IKT, inovačné metódy, školský rok 

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


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

1. Otvorenie stretnutia 

Vedúca pedagogického klubu privítala členov klubu na záverečnom stretnutí, 

predstavila im tému stretnutia. 

2. Diskusia 

Ako prvé sa členovia klubu zamerali na zhodnotenie pedagogického klubu, jeho 

činnosť a prínos ako pre učiteľov, tak aj pre žiakov. Témy stretnutí Pedagogického 

klubu učiteľov AJ boli rôzne. Zamerali sme sa na témy z oblasti prekonávania 

komunikačných bariér v cudzom jazyku, využívania rôznych IKT technológií, spôsoby 

motivovania žiakov a vyhodnocovanie testov. Spolu sme si prezerali rôzne webové 

stránky zamerané na podporu kľúčových tém stretnutia, diskutovali sme o danej téme 

a vymieňali si ako pozitívne, tak aj negatívne skúsenosti z pedagogickej praxe.  

V rámci zhodnotenia celého školského roka sme prešli cez prvý aj druhý polrok. 

Väčšina školského roka prebiehala dištančným štúdiom, cez portály Edupage a MS 

Teams. Rozšírili sme svoje zručnosti pri práci s IKT technológiami, využívali sme 

rôzne webové stránky ako na výučbu, tak aj na prípravu vyučovacieho procesu. 

Diskutovali sme o priebehu olympiády z anglického jazyka a spomenuli sme aj  

výborné výsledky našej žiačky, ktorá postúpila až do celoslovenského kola. Tomuto 

mimoriadnemu úspechu sa veľmi tešíme a budeme pracovať na zlepšení jej vedomostí 

a zručností z AJ. Zhodnotili sme aj maturitné skúšky, ktoré tento školský rok prebiehali 

administratívnou formou.  

Na záver stretnutia členovia klubu diskutovali o nápadoch a možnostiach pre ďalší 

školský rok. Spomenuli projektovú činnosť, olympiády, využívanie IKT technológií, 

online priestor, využívanie rôznych didaktických hier.  

3. Záver 

Školský rok 2020/2021 nám ponúkol prezenčné aj dištančné vyučovania, počas ktorého 

sme zistili, ako veľa možností nám online priestor ponúka. Dôležité je vzbudiť u žiakov 

záujem o cudzí jazyk, využívať rôzne inovatívne metódy výučby a motivovať ich 

k lepším študijným výsledkom. Aj vďaka činnosti pedagogického klubu si môžeme 

navzájom vymieňať skúsenosti a tak zlepšovať vyučovací proces. 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

 

Aby sme dosahovali aj v budúcnosti čoraz lepšie výsledky, je potrebné žiakov motivovať, 

ukazovať im inovatívne metódy výučby cudzieho jazyka, stanoviť si ciele, podporovať 

projektovú činnosť a spolupracovať nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Bibiána Benková 
15. Dátum 08.06.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Bibiána Benková 
18. Dátum 08.06.2021 
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 

učiteľov anglického jazyka  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, 
č. 172 
 
Dátum konania stretnutia: 08.06.2021 
Trvanie stretnutia: od 12:00 hod. do  15:00 hod.  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Bibiána Benková  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

2. Mgr. Jana Malovcová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

3. Mgr. Martina Čajkovičová  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 

    

    

 


