
 

 

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 20.01.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 

Trnava Online Microsoft Teams 
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:  

Druhé januárové stretnutie pedagogického Klubu učiteľov anglického jazyka prebiehalo tak isto 

online cez MS Teams. Dnes sme našu pozornosť upriamili na tému Využitie IKT technológií 

a internetu vyučovacích hodinách AJ. Hlavnou úlohou bolo vymieňanie si skúseností z oblasti IKT. 

 

kľúčové slová : skúsenosti, IKT technológie, internet, anglický jazyk, online vzdelávanie 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acc078bca5cce41f28b860c9c80af5b23%40thread.tacv2/V%25C5%25A1eobecn%25C3%25A9?groupId=36db2446-414e-4314-8414-693fd5963491&tenantId=607cd671-7d41-46c1-839a-fb5ce0d36456
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
1. Otvorenie stretnutia 

Vedúca pedagogického klubu privítala členov klubu cez online videohovor, predstavila im 

dnešnú tému. Spolu sme si prešli cez plán stretnutí v druhom polroku a dohodli sme sa na 

termíne februárového stretnutia.  

2. Diskusia na tému Využitie IKT technológií a internetu na vyučovacích hodinách AJ. 

Okrem klasických vyučovacích metód sa v súčasnosti veľmi využívajú aj nové, 

inovačné metódy. Jednou z nich je využitie IKT a internetu. Na to, aby sme mohli tieto 

moderné prostriedky využívať, potrebujeme aj dostatočné hardwarové a softwarové 

vybavenie – čo v dnešnej dobe už nie je veľký problém. Na škole využívame počítače, 

notebooky, dataprojektory, wifi pripojenie, interaktívnu tabuľu. Aj my učitelia 

využívame tieto nástroje na získanie, spracovanie a aj prezentovanie informácií. 

V dnešnom online vyučovaní zisťujeme, že sa bez IKT technológií a internetu 

nezaobídeme. Vieme písať, čítať, kresliť, znázorňovať, zdieľať, prezentovať, editovať, 

či už vlastné texty a súbory alebo tie, ktoré sú dostupné na internete. Z anglického 

jazyka nájdeme veľké množstvo dostupných materiálov, ktoré môžeme využiť na 

hodinách alebo ako domácu úlohu. Najčastejšie využívame webové stránky pri 

prípravách na hodinu, rôzne pracovné listy – ako motivácia alebo preverovanie 

vedomostí, nahrávky, online hry, online gramatické cvičenia.  

 

 

3. Záver 

Moderné IKT technológie a internet sú veľkým prínosom nielen pre učiteľov ako 

sprostredkovateľov informácií, ale aj pre žiakov ako prijímateľov týchto informácií. Spolu 

sme sa zhodli, že ich využívanie nám napomáha sprostredkovať žiakom kvalitný 

a podnetný študijný materiál, motivuje ich k väčšiemu záujmu o cudzí jazyk a tým 

dosiahnuť lepšie študijné výsledky.  

 

 

13. Závery a odporúčania: 
IKT technológie a internet slúži ako žiakom, tak aj učiteľom. Pomáha nám pri príprave, 

spracovaní a sprostredkovaní informácií. Žiaci prejavujú väčší záujem o učivo a chuť učiť 

sa. Preto by sme mali aj naďalej tieto moderné technológie vo vyučovacom procese 

využívať a v tejto oblasti sa vzdelávať.  

 

 



4.  Vypracoval (meno, 

priezvisko) 
Mgr. Bibiána Benková 

5. Dátum 20.01.2021 
6. Podpis  
7. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Bibiána Benková 
8. Dátum 20.01.2021 
9. 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: SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava Online Microsoft 

Teams 

Dátum konania stretnutia: 20.01.2021 

Trvanie stretnutia: od 13:00 hod. do  14:30 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 

    

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acc078bca5cce41f28b860c9c80af5b23%40thread.tacv2/V%25C5%25A1eobecn%25C3%25A9?groupId=36db2446-414e-4314-8414-693fd5963491&tenantId=607cd671-7d41-46c1-839a-fb5ce0d36456
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acc078bca5cce41f28b860c9c80af5b23%40thread.tacv2/V%25C5%25A1eobecn%25C3%25A9?groupId=36db2446-414e-4314-8414-693fd5963491&tenantId=607cd671-7d41-46c1-839a-fb5ce0d36456

