
 

 

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 odborných predmetov 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 19.01.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 

Trnava Online Microsoft Teams 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Ing. Helena Ustaníková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

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

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Tvorba pracovného listu – v súčasnosti sa kladie veľký dôraz na to, aby učiteľ aktívne 

zapájal žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu. Pracovné listy prispievajú k aktivite 

žiakov na vyučovaní, k rozvoju ich samostatnosti, kreativity, prispievajú k zvýšeniu k záujmu 

o vyučovací predmet. Zároveň je to rýchla a objektívna spätná väzba samotným žiakom ako 

aj učiteľom.  

Pracovný list patrí medzi textové didaktické prostriedky a má veľký význam pre pedagóga 

pretože:  

 prispieva k aktivite žiakov 

 k samostatnosti žiakov 

 napomáha precvičovaniu a upevňovaniu učiva 

 žiaci môžu pracovať vlastným tempom 

 je tu priestor k tvorivosti učiteľa 

 slúži aj ako diagnostický prostriedok pre učiteľa, nakoľko môže zistiť, v čom má žiak 

problémy 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a618c3461407a4758a114517665b12151%40thread.tacv2/V%25C5%25A1eobecn%25C3%25A9?groupId=1a4e7220-98e5-4fb5-9e58-d88b8a4e8fcb&tenantId=607cd671-7d41-46c1-839a-fb5ce0d36456
http://www.trnava-vuc.sk/


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

 

Priebeh stretnutia bol aktívny a všetci učitelia sa so záujmom zapájali do diskusie, akým 

spôsobom vytvoriť pracovný list. 

 

 Učitelia sprístupnili danú problematiku zo svojich odborov. 

 Prebehla konštruktívna diskusia medzi členmi o aktuálnych problémoch 

v odboroch. 

 Na základe toho bude spracovaný pracovný list aplikovateľný pre všetky odbory. 

 Debata o cieľoch a význame spracovania pracovného listu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Úloha  pre každého člena tímu – navrhnúť aktivizačné cvičenie, ktoré bude možné použiť do 

pracovného listu. 

 

Pri spracovaní návrhov pracovného listu musíme dodržať niektoré zásady: 
 

 pracovné listy musia zodpovedať zámerom a obsahu učebných osnov a vzdelávacích 

štandardov, 

 v pracovných listoch musí byť dodržaná zásada primeranosti veku a učiva, 

 úlohy musia podporovať aktivitu žiakov a mali by obsahovať prvky problémového 

charakteru,  

 úlohy by mali zabezpečovať aplikáciu teoretických vedomostí do praxe,  

 úlohy musia zabezpečovať rozvoj tvorivosti žiakov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Helena Ustaníková 
15. Dátum 19.01.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Helena Ustaníková 
18. Dátum 19.01.2021 
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 odborných predmetov 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava Online Microsoft 

Teams 

Dátum konania stretnutia: 19.01.2021 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Helena Ustaníková  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

2. Mgr. Lýdia Birčáková  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

3. Ing. Ružena Adamcová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

4. MVDr. Eva Mrvová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

5. Ing. Marián Vagovič  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

6. Ing. Tatiana Katona Michalová nezúčastnila sa, vzhľadom 

na technické problémy 

SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a618c3461407a4758a114517665b12151%40thread.tacv2/V%25C5%25A1eobecn%25C3%25A9?groupId=1a4e7220-98e5-4fb5-9e58-d88b8a4e8fcb&tenantId=607cd671-7d41-46c1-839a-fb5ce0d36456
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a618c3461407a4758a114517665b12151%40thread.tacv2/V%25C5%25A1eobecn%25C3%25A9?groupId=1a4e7220-98e5-4fb5-9e58-d88b8a4e8fcb&tenantId=607cd671-7d41-46c1-839a-fb5ce0d36456


Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


