
 

 

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 ekonomických predmetov 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 05.03.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Lomonosovova 2797/6, Trnava 
Online Microsoft Teams 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Ing. Miroslava Váleková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

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

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

kľúčové slová  

 prednáška, odborné informácie, príprava prednášky, začiatok, jadro a záver prednášky, ciele 

a termín konania, zodpovedný vedúci, cieľová skupina, lektor, forma prezentácie, záujem 

žiakov, spätná väzba 

 

 

krátka anotácia 

 Prednášku považujeme za súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu ako aj inovatívnu metódu 

vzdelávania. Prednáška však musí spĺňať určité kritéria, musí nadväzovať na tematický celok 

daného odborného ekonomického predmetu a musí byť správne odprezentovaná, aby sme 

splnili ciele prednášky.  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8540d7b6d3c843cfb3153c9b3a294d9c%40thread.tacv2/V%25C5%25A1eobecn%25C3%25A9?groupId=8862c99b-de51-4a94-a5ae-dcba22479196&tenantId=607cd671-7d41-46c1-839a-fb5ce0d36456
http://www.trnava-vuc.sk/


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

1. Príprava prednášky 

 Na začiatku sme si stanovili základný okruh otázok, ktorými sa budeme zaoberať pri 

zabezpečení prednášky odborných ekonomických predmetov. Za najdôležitejšiu časť 

považujeme organizačné zabezpečenie a prípravu a naplánovanie samotnej prednášky 

a oslovenie kontaktnej osoby – lektora, ktorý odprezentuje odbornú prednášku. 

 Výber témy, cieľovej skupiny žiakov, termínu prednášky musí byť naplánované vopred 

v súlade s ŠkVP a odsúhlasený na PK odborných ekonomických predmetov. Po 

schválení PK sa bude kontaktovať osoba alebo spoločnosť, ktorá danú prednášku 

zrealizuje. 

2. Ciele prednášky 

 Stanovili sme si základné kritéria, ktoré musí spĺňať odborná prednáška, určili sme si 

okruh cieľových skupín žiakov a stanovili sme si témy, ktoré vhodným spôsobom 

nadväzujú na  učivo z daného ekonomického predmetu. 

3. Spätná väzba 

 Členovia klubu sa zhodli na tom, že každá prednáška musí byť vhodne odprezentovaná, 

musí zohľadňovať nielen vekovú, ale aj vedomostnú úroveň žiakov a musí vhodne 

dopĺňať témy vyučovacieho predmetu. Je dôležité, aby žiaci ohodnotili priebeh a úroveň 

prednášky. Hodnotením získame prehľad o úrovni prednášky. Spätná väzba nám poslúži 

na rozhodovanie o ďalšej spolupráci s prednášajúcim. 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu prednášky využívajú v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu ako vhodnú 

metódu na upevňovanie vedomostí žiakov. Stanovili sme si okruh prednášok, ktoré chceme 

realizovať v nasledujúcom školskom roku a určili základné kritéria. Navrhnuté odborné 

prednášky budeme prezentovať na PK a po odsúhlasení členmi PK sa bude realizovať príprava 

a zabezpečenie prednášky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Miroslava Váleková 
15. Dátum 05.03.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Miroslava Váleková 
18. Dátum 05.03.2021 
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 ekonomických  predmetov 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 
Online Microsoft Teams 

Dátum konania stretnutia: 05.03.2021 

Trvanie stretnutia: od 08:00 hod do 11:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Miroslava Váleková  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

2. Ing. Mária Regmundová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

3. Ing. Hana Glasová  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%3a8540d7b6d3c843cfb3153c9b3a294d9c%40thread.tacv2/V%25C5%25A1eobecn%25C3%25A9?groupId=8862c99b-de51-4a94-a5ae-dcba22479196&tenantId=607cd671-7d41-46c1-839a-fb5ce0d36456

