
 

 

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 s písomným výstupom - 

Matematické zákonitosti pri vykonávaní 

geodetických a kartografických činností 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 01.12.2020 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu online stretnutie 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Gabriela Račkovičová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-

stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1 

www.trnava-vuc.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

1. časť 

Na stretnutí pedagogického klubu sme diskutovali na tému „Vzorové úlohy“, najmä z predmetov prax 

a geodetické výpočty. Predmet prax je zameraný na praktickú realizáciu geodetických úloh, ktoré 

žiaci teoreticky ovládajú z predmetu geodézia. Ich úlohou na praxi je teda prepojiť teóriu s praxou 

a následne vypracovať zadanie (písomný a grafický elaborát) z riešenia danej úlohy. S tým úzko 

súvisia geodetické výpočty, pretože výsledky geodetických meraní je potrebné spracovať výpočtom 

a graficky.   

 

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

1. Zhodnotenie jednotlivých úloh, ktoré žiaci riešia na praxi – väčšinou žiaci na praxi pracujú 

v skupinách pozostávajúcich z 3 – 4 členov. Žiaci navzájom spolupracujú pri meračských 

prácach v teréne. V momente, keď prebieha spracovanie meraní (vypracovanie zadania), 

každý pracuje samostatne, a teda každý člen skupiny odovzdáva vlastné vypracované 

zadanie. 

2. Zjednotenie obsahu a štruktúry zadania – zadanie, ktoré žiaci vypracovávajú, pozostáva 

z technickej správy, zápisníka meraných údajov, meračského náčrtu, výpočtového protokolu 

a grafického výstupu. Jednotlivé časti zadania sa môžu vynechať alebo upraviť vzhľadom na 

tému zadania, pretože nie všetky časti je potrebné vyhotovovať ku každej téme (úlohe 

zadania). 

3. Zjednotenie formy výstupov zadania – riešili sme, akým spôsobom majú byť jednotlivé 

zadania vypracované. V 1.ročníku je vhodné, aby žiaci zadania vypracovávali ručne, kde si 

zároveň precvičia technické písmo, ktoré je zároveň grafickým prejavom žiaka. V 2. až 4. 

ročníku už žiaci zadania spracovávajú na počítači pomocou geodetických softvérov. 

 

 

 

 

4. Závery a odporúčania: 
 

Jednotlivé praktické úlohy sú dané tematickým plánom. Čím je zabezpečená jednotnosť v zadávaných 

úlohách. Keďže sme sa už na minulých stretnutiach zaoberali problematikou tematických plánov, ich 

prehodnoteniu a úprave, rovnako sa budeme snažiť doplniť praktické cvičenia o úlohy zamerané na 

prácu s novými geodetickými prístrojmi a metódami.  

 

  



5. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Gabriela Račkovičová 
6. Dátum 01.12.2020 
7. Podpis  
8. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Gabriela Račkovičová 
9. Dátum 01.12.2020 
10. 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. 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1 .2 .1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Trnavský samosprávny kraj  

Názov  p rojektu:  Prepojen ie  stredoškolského vzdelávania  s  praxou v 
Trnavskom samosprávnom kraj i  1  

Kód ITMS projektu :  312011AGY4  

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický  k lub  s  písomným výstupom –     

Matemat ické  zákonitost i  pr i  vykonávaní  geodet ických 

a kartograf ických č innost í  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: online stretnutie 

Dátum konania stretnutia:  01.12.2020 

Trvanie stretnutia: od 06:50 hod do 08:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Gabriela Račkovičová  SPŠS D. S. J. TT 

2. Ing. Pavol Danček  SPŠS D. S. J. TT 

3. Ing. Marcel Chrvala  SPŠS D. S. J. TT 

    

    

    

 



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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


