
 

 

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 22.09.2021 
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: Úvodné stretnutie členov Pedagogického klubu učiteľov anglického jazyka sa 
zameriava na využívanie kníh a časopisov pri vyučovaní anglického jazyka. V diskusii si  
učitelia vymenia skúsenosti a rozoberú učebnice a časopisy, ktoré vo svojej pedagogickej 
praxe využívajú. 
 
Kľúčové slová: kniha, časopis, skúsenosti, anglický jazyk  

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


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

Po letných prázdninách sme sa opäť stretli na Pedagogickom klube učiteľov anglického 
jazyka. Vedúca klubu privítala všetkých členov, ako aj novú členku, PhDr. Bibiánu 
Bačovú. Sme veľmi rady, že väčší počet členov klubu prinesie aj nové skúsenosti, 
nápady a inšpirácie. Diskusia sa zameriava na výmenu skúseností s využívaním 
jednotlivých kníh a časopisov pri vyučovaní AJ. 
 

2. Diskusia: 
Ako sme uviedli vyššie, okrem študijných kníh, môžeme na výučbu AJ využiť aj 
cudzojazyčné časopisy. Aj na našej škole túto možnosť využívame. Žiaci ako 
doplnkový materiál používajú časopis Bridge. V rámci diskusie sme si vymenili 
skúsenosti s týmto časopisom. Každé číslo sa tematicky zameriava na inú maturitnú 
tému, vieme to využiť pri príprave maturitných ročníkov. Žiaci si majú možnosť overiť 
svoje gramatické vedomosti prostredníctvom didaktických testov, rozšíriť si slovnú 
zásobu a prečítať si články na rôzne témy blízke mladým ľuďom.  
Ďalej sme sa rozprávali o učebniciach. Po výmene skúseností s materiálom, ktorý 
používame na hodinách konverzácií sme sa spoločne dohodli, že učebnicu vymeníme. 
Kolegyne prišli s návrhom predstaviť študentom knihu Úspešná maturita anglický jazyk 
od vydavateľstva Taktik. Sme presvedčené, že bude pre žiakov pútavá, poskytne im 
dostatočný priestor na overenie si svojich vedomostí ako aj ich rozšírenie a pomôže im 
úspešne zvládnuť maturitnú skúšku.  

3. Záver: 
Výučba cudzích jazykov prešla z tradičnej metódy memorovanie gramatiky a slovnej 
zásoby k modernejším metódam. Jednou z nich môže byť aj využitie časopisov. Vďaka 
dostupnej literatúre sa vieme priblížiť k reáliám danej krajiny, dozvedieť sa viac 
o kultúre a rozšíriť si svoj všeobecný rozhľad.  
 
 
 

 
 

13. Závery a odporúčania: 
Študenti berú výučbu cudzích jazykov ako samozrejmosť. Nie vždy je jednoduché ich 
zaujať, a preto by sme mali vo svojej praxi využiť rôzne dostupné materiály v podobe 
kníh a časopisov. Aj takýmto spôsobom vieme žiakov motivovať a vzbudiť u nich 
zvedavosť a záujem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Bibiána Benková 
15. Dátum 22.09.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Bibiána Benková 
18. Dátum 22.09.2021 
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: 22.09.2021 
Trvanie stretnutia: od 13:00 hod. do  16:00 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 

4. PhDr. Bibiána Bačová  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 

    

    

 


