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11. Manažérske zhrnutie: 
 

      Kľúčové slová: 

 

Krúžková činnosť, fungovanie školských záujmových krúžkov. Odborné krúžky a ich 

zameranie. 

 

Krátka anotácia : 

 

Pedagogický klub bol vykonaný prezenčnou formou v súlade s plánom práce klubu 

učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku. 

Členovia klubu sa venovali odovzdávaniu informácií o aktuálnych školských 

záujmových krúžkoch. Ďalej sa venovali príprave odborných krúžkov, ich vedeniu 

a popisu jednotlivých činností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  

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

1. V úvode stretnutia klubu sa členovia oboznámili s plánom práce počas stretnutia. 

Zosumarizovali sme poznatky a informácie jednotlivých členov klubu 

s prípravou, organizáciou a vedením jednotlivých odborných záujmových 

krúžkov.   

Predbežne sme boli oboznámení s legislatívou platnou pre krúžkovú činnosť, 

vypĺňaniu tlačív – informácii o konaní vzdelávacích aktivít, prezenčnej listiny, 

mesačných výkazoch práce. Oboznámili sme sa s tvorbou  správy o mimoškolskej 

činnosti. 

 

V diskusii prítomní členovia klubu postupne riešili spôsoby organizácie jednotlivých 

krúžkov. Členovia klubu reagovali aj na jestvujúci nesúlad priebehu daného projektu. 

Podotkli absenciu potrebného a zatiaľ nedodaného vybavenia učební a dielní. 

Momentálne ešte neboli organizované ani odborné školenia súvisiace s daným projektom. 

 

Počas širšej diskusie sme navrhovali konkrétnu náplň práce odborných krúžkov. 

 

 2. Aktuálne návrhy : 

 

- Odovzdať zoznamy žiakov prihlásených do jednotlivých odborných krúžkov, 

- Vypracovať plány práce krúžkovej činnosti, 

- Navrhnúť harmonogram krúžkovej činnosti na aktuálny kalendárny rok 

 

 

 

Závery a odporúčania: 

Vzhľadom na klesajúci počet denných študentov na našej škole a výpadok nosných 

odborov je potrebné neustále obnovovať a zatraktívniť mimoškolskú činnosť  pomocou 

ktorej  ľahšie získame  nové vybavenie jednotlivých odborných učební a dielní odborného 

výcviku. najmä novými didaktickými pomôckami, technikou a strojovými zariadeniami. 

Aktívny prístup k mimoškolskej činnosti v kombinácii s obnovou vybavenia učební 

a dielní by nám v budúcnosti mohol pomôcť pri zvyšovaní počtu žiakov na našej škole. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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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:  Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 

Hlohovec učebňa č. 4 

Dátum konania stretnutia:  18.10.2021 

Trvanie stretnutia:   od 14.00 hod. do16.00 hod.  

 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

 

č. Meno a priezvisko, titul Podpis Inštitúcia 

1 Beáta Turzová, Ing.  SOŠT Hlohovec 

2 Ľudovít Lacko, Bc.  SOŠT Hlohovec 

3 Miloš Farkaš, Ing.  SOŠT Hlohovec 

4 Melichar Csóka, Ing.   SOŠT Hlohovec 

5 Peter Kašák, Ing.  SOŠT Hlohovec 

6 Rastislav Margetíny, Mgr nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec 

7 Anton Lietava, Ing. nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  

a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko, titul Podpis Inštitúcia 

1. Oľga Kropelová, Ing.  SOŠT Hlohovec 

2. Martina Ráciková, Mgr.  SOŠT Hlohovec 

 


