
 

 

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 06.11.2020 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 

917 08 Trnava, miestnosť č. 101 

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 
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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

Témou tretieho stretnutia pedagogického klubu bolo prekonzultovať učebnice používané vo 

vyučovacom procese z hľadiska využitia obsiahnutého učiva v praxi. Ďalej sme sa zaoberali 

doplnkovou literatúrou, ktorú je nevyhnutné používať vzhľadom k tomu, že učebnice obsahujú už 

zastarané učivo a žiakom treba poskytovať informácie o nových moderných metódach. Posledným 

bodom programu bolo podať návrh na riešenie problému s nedostatkom odbornej literatúry.  

 

kľúčové slová:  

odborná literatúra, učebnice, obsah učiva, využitie v praxi, vyučovanie. 

 

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

1. Zhodnotenie obsahu učebníc z hľadiska využitia učiva v praxi  – zhodnotenie stavu učebníc 

čo do obsahu učiva. Posúdili sme, či množstvo a obsah učiva, má v praxi ešte svoje 

opodstatnenie alebo ho môžeme z učebnice vypustiť, prípadne spomenúť len okrajovo. 

2. Diskusia o odbornej literatúre používanej na vyučovaní ako doplnkovej – zhodnotenie 

dostupnej odbornej literatúry, odkiaľ vyučujúci čerpajú podklady na vyučovanie.  

3. Návrh na riešenie situácie s nedostatkom literatúry pre žiakov v tlačenej forme  – padol 

návrh, že súčasný stav je možné riešiť vytvorením odbornej literatúry podľa potrieb pre 

jednotlivé ročníky, prípadne vytvoriť učebnicu, ktorá by obsahovala učivo 1. až 4. ročníka.  

4. Záver, výsledok stretnutia – dohodli sme sa na vytvorení vlastných učebných textov na 

podklade dostupnej odbornej literatúry, ktorú v súčasnosti využívame vo vyučovacom 

procese. 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Súčasná situácia ohľadom odbornej literatúry pre odbor geodézie, kartografie a katastra je taká, že 

ministerstvo školstva nevydáva nové odborné učebnice. Na vyučovanie teda používame „zastarané“ 

učebnice, ktoré poskytujú základný obsah učiva pre 1. a 2. ročník. Pre vyššie ročníky tieto učebnice 

nie sú postačujúce. Neobsahujú (alebo obsahujú len v malej miere) nové moderné metódy merania, 

meraciu techniku, ktoré sú v súčasnosti na inej úrovni. Preto na vyučovanie používame ako odbornú 

literatúru zákony z daného odboru, vysokoškolské skriptá, prípadne časopis Slovenský geodet 

a kartograf, ktorý naša škola odoberá.  

Problém je, že tieto materiály nemajú žiaci k dispozícii. Informácie žiakom poskytujeme 

prostredníctvom prezentácií alebo im odborný text dávkujeme postupne na vyučovacích hodinách. 

Preto ako riešenie navrhujeme do budúcnosti vytvoriť si vlastné učebné texty (učebnice), ktoré by 

žiaci dostali do každého ročníka.     

   

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Gabriela Račkovičová 
15. Dátum 06.11.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Gabriela Račkovičová 
18. Dátum 06.11.2020 
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. 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1 .2 .1  Zvýši ť  ink luz ívnosť  a  rovnaký pr í stup  ku kval i tnému 

vzdelávan iu  a  z lepši ť  výsledky a  kompetenc ie det í  a  

ž iakov  

Pri j ímateľ :  Trnavský samosprávny kraj  

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

Kód ITMS projektu :  312011AGY4  

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub s písomným výstupom - Matematické zákonitosti pri 

vykonávaní geodetických a kartografických činností 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: online stretnutie – aplikácia ZOOM 

Dátum konania stretnutia:  06.11.2020 

Trvanie stretnutia: od 12:30 hod do 15:30 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 

    

    

    

 

 

 


