
 

 

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 24.11.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Lomonosovova 2797/6, Trnava, č. 148 
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 

 prax, praktické cvičenia, pracovné listy, školský vzdelávací program, prednášky, odborníci 

z praxe, medzipredmetové vzťahy, spolupráca, prípravy žiakov 

 

stručná anotácia 

 členovia klubu diskutovali a navrhli spôsob realizácie spoločných projektov počas výučby 

rôznych odborných predmetov. Riešili sa problémy medzipredmetových vzťahov, nesúlad 

a problém v nadväznosti preberaných tém v odborných predmetoch. 

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


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

1. Zhodnotenie návrhu spoločných projektov odborných ekonomických predmetov 

 V diskusii sme zhodnotili jednotlivé návrhy projektov a ich možnosť realizácie v našich 

podmienkach na škole. Vybrali sa najvhodnejšie projekty a zapracovali sa pripomienky 

členov klubu k daným projektom. Zhodnotila sa možnosť a realizovateľnosť projektov. 

2. Návrh realizácie projektov 

 KEP uprednostňuje realizáciu projektov najmä v interakcii odborných ekonomických 

predmetov a následne v ostatných odborných predmetoch daného odboru. Vzájomná 

prepojenosť všetkých ekonomických predmetov umožňuje spoluprácu na hodinách, 

mimoškolských aktivitách a projektoch školy. Je nevyhnutná medzipredmetová spolupráca 

s dôrazom na kvalitu a opodstatnenosť realizovaných projektov. 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

 

KEP zhodnotil navrhované projekty pri rozvoji medzipredmetových vzťahov a navrhol 

praktické realizácie a modely spoločných projektov. Boli navrhnuté materiálno-technické 

požiadavky na realizáciu, rozsah a obsahová náplň projektov a odborné predmety, vhodné na 

úvodné realizačné projekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Miroslava Váleková 
15. Dátum 24.11.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Miroslava Váleková 
18. Dátum 24.11.2021 
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, 
č. 148 
 
Dátum konania stretnutia: 24.11.2021 
Trvanie stretnutia: od 13:00 hod do 16:00 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 

    

    

 


