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11. Manažérske zhrnutie:

kľúčové slová: 
zmena vedúceho stretnutia, zhodnotenie vybavenosti školy, oboznámenie s využitím dielní a učební
po implementácií projektu, krúžková činnosť

krátka anotácia:

Členovia  pedagogického  klubu  odborných  predmetov  a  MOV  na  stretnutí  prediskutovali
vybavenosť školy,  využitie  odborných  dielní  a učební  po implementácií  projektu,  konzultovali
spustenie krúžkovej činnosti vzhľadom na pandemickú situáciu. 

http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.sosthc.edupage.org/


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

1. Zmena vedúceho stretnutia

2. Zhodnotenie vybavenosti školy

3. Oboznámenie s využitím dielní a učební po implementácií projektu

4. Krúžková činnosť

1. Zmena vedúceho stretnutia

Vzhľadom na  pracovnú zaneprázdnenosť  sa  ospravedlnil  Mgr.  Margetíny  Rastislav,  pripravený
materiál odovzdal Ing. Kašákovi Petrovi, ktorý bol poverený vedením  stretnutia pedagogického
klubu.   

2. Zhodnotenie vybavenosti školy

Ing. Kašák Peter zhodnotil vybavenosť školy a doplnil nové informácie.

3.Oboznámenie s využitím dielní a učební po implementácií projektu

Ing. Kašák Peter informoval členov klubu o materiáli od Margetínyho Rastislava - Oboznámenie
s využitím dielní a učební po implementácií projektu. 

4.Krúžková činnosť

V zmysle  legislatívy  sa  prešlo  na  prezenčné  vyučovanie  a tiež  na  prezenčnú  realizáciu
Pedagogického klubu. Na stretnutí sa konkretizovala činnosť jednotlivých krúžkov, skontrolovalo
sa dostupné vybavenie a konzultovali sa dostupné materiály na spustenie krúžkovej činnosti. Keďže
ešte neprebehli školenia a nie sú zabezpečené materiály, zariadenia a ďalšie vybavenie, členovia
Pedagogického klubu sa zamerajú na motiváciu žiakov a priblíženie krúžkovej  činnosti  žiakom.
Treba však upozorniť, že projekt bol pripravovaný pred pandémiou Covid-19, žiaci stratili niektoré
návyky, čo sa môže preniesť i do krúžkovej činnosti.. 

 



Závery a odporúčania:

Členovia  klubu  vypracujú  podklady  na  kvalitné  spustenie  krúžkovej  činnosti,  zúčastnia  sa
navrhovaných školení,  čo podľa cieľov Pedagogického klubu má prispieť k zvyšovaniu úrovne
vzdelávacieho procesu na SOŠT Hlohovec.

1. Vypracoval (meno, priezvisko) Beáta Turzová
2. Dátum 11.10.2021
3. Podpis
4. Schválil (meno, priezvisko) Beáta Turzová
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6. Podpis

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                         

Prioritná os: Vzdelávanie
Špecifický cieľ: 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce
Prijímateľ: Trnavský samosprávny kraj
Názov projektu: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom 

samosprávnom kraji 1
Kód ITMS projektu: 312011AGY4
Názov pedagogického klubu: Pedagogický klub učiteľov odborných predmetov a MOV bez 

písomného výstupu

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: prezenčne

Dátum konania stretnutia: 11.10. 2021

Trvanie stretnutia: od 14.00 hod.  do 16.00 hod.

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia

1 Melichar Csóka SOŠT Hlohovec

2 Miloš Farkaš SOŠT Hlohovec

3 Peter Kašák SOŠT Hlohovec

4 Ľudovít Lacko SOŠT Hlohovec

5 Anton Lietava nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec

6 Rastislav Margetíny nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec

7 Beáta Turzová SOŠT Hlohovec

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia
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