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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 12.01.2021 

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 

Témou stretnutia pedagogického klubu bolo prerokovanie postupov záverečného hodnotenia, 

porovnanie dosiahnutých výsledkov vedomostí a zručností žiakov, ich analýza za 1. polrok . 
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1. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Požiadavky, ktoré majú žiaci splniť v časovom období 1. polroku - požiadavky sú 

formulované ako kompetencie, v ktorých sú obsiahnuté vedomosti, zručnosti, postoje a 

hodnoty v kontexte vymedzeného obsahu vzdelávania. Obsahujú štruktúru učebných cieľov, 

výkonové požiadavky a vymedzený rámcový učebný obsah.  

2. Priebežná a súhrnná klasifikácia žiaka - priebežná klasifikácia odborných predmetov sa 

uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka počas 1. polroka školského 

roka (formatívne hodnotenie). Na základe priebežnej klasifikácie sa vykonáva súhrnná 

klasifikácia na konci každého polroka (sumatívne hodnotenie). 
3. Stanovenie formy preverovania úrovne dosiahnutých vedomostí a zručností žiakov - žiaci sú 

skúšaní ústne, písomne a prakticky. 

4. Určenie stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia (na 

konci 1. polroku) -  hodnotí sa kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas 

celého klasifikačného obdobia (1. polrok). Pritom sa prihliada na systematickosť v práci 

žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, 

iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. 

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom 

období, ale prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.  
5. Prospech žiaka vo vyučovacích odborných predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný  

5 –nedostatočný 
 

 

 

 

 



1. Závery a odporúčania: 
 

Cieľom učiteľov odborných predmetov je, aby žiaci dosahovali čo najlepšie výsledky v odborných 

predmetoch. Aby porozumeli ako teoretickej časti obsahu učiva, tak aj praktickej realizácii. Preto je 

potrebné sústavné preverovanie nadobúdaných vedomostí a zručností, a to formou ústneho, 

písomného a praktického skúšania.   

 

  

2. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Gabriela Račkovičová 
3. Dátum 24.01.2021 
4. Podpis  
5. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Gabriela Račkovičová 
6. Dátum 24.01.2021 
7. 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 i ckých č innost í  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: online stretnutie 

Dátum konania stretnutia:  12.01.2021 

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 

    

    

    

 

 

 


