
 

 

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 08.04.2021 
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 

 diskusia, názory zamestnávateľov, kompromis teórie a praxe, nadväznosť vzdelávania, 

zmeny podmienok a realizácie praxe, potreby zamestnávateľov, orientácia na praktické 

zručnosti, duálne vzdelávanie 

 

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. Otázky na odborníka z praxe 

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sme sa rozhodli osloviť majsterku odborného 

výcviku, ktorá má skúsenosti s praktickým vyučovaním odborného výcviku odboru kuchár 

priamo v hoteli. Naformulovali sme otázky týkajúce sa praktického uplatnenia našich žiakov 

v bežných činnostiach v praxi, ich úroveň znalostí a snahu začleniť sa do pracovného 

kolektívu.  

2. Analýza výsledkov 

Na základe získaných odpovedí sme zistili, že žiaci dosahujú dostatočné teoretické 

vedomosti, avšak majú problém so sebarealizáciou v praxi. Žiakom chýba sebaistota a najmä 

chuť riešiť veci samostatne a zodpovedný prístup k práci. Pri svojej práci potrebujú neustály 

dohľad a mentora, ktorý ich usmerňuje a kontroluje. 

3. Potreby praxe 

Zamestnávatelia potrebujú vyučených a samostatných pracovníkov, ktorí vedia samostatne 

riešiť pracovné problémy, sú ochotní vzdelávať sa a pracovať na sebe. Na základe poznatkov 

zhodnotili, že každého nového zamestnanca si musia „vychovať“ podľa svojich potrieb a až 

po roku praxe je nový pracovník pripravený na požadovanú samostatnú prácu. 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Nevyhnutnou súčasťou vzdelávania je súlad teórie s praxou. Podniky a zamestnávatelia 

požadujú vykonávanie školskej praxe priamo v podniku, aby sa žiaci naučili správne reagovať 

na skutočné problémy v prevádzke. Uplatnenie duálneho vzdelávania by sa malo rozšíriť na 

všetky odbory vzdelávania a podniky by si chceli „vychovávať“ svojich zamestnancov už počas 

štúdia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Miroslava Váleková 
15. Dátum 08.04.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Miroslava Váleková 
18. Dátum 08.04.2021 
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: 08.04.2021 

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

