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

1. Zhodnotenie činnosti, prínosov a výsledkov klubu

2. Stanovenie aktivít klubu

3. Harmonogram jednotlivých činností

1.Zhodnotenie činnosti, prínosov a výsledkov klubu  

Členovia  vychádzali  z cieľov  Pedagogického  klubu.  Vzhľadom  na  epidemiologickú  situáciu
v školskom roku 2020-2021 sa zamerali na a riešili nasledujúce aktivity:

- Návrhy a zhotovovanie pracovných listov pre teóriu i prax
- Inovovanie vzdelávacích štandardov
- Návrhy k realizácií otvorených hodín a dní otvorených dverí
- Príprava  učebných pomôcok a zabezpečovanie  učebných pomôcok z vlastných i cudzích

zdrojov
- Prezentácie a projekty na skvalitnenie vyučovacieho procesu a zviditeľnenie školy
- Skvalitnenie vzdelávania, kontroly a hodnotenia žiakov na zmluvných pracoviskách
- Analýza a skvalitnenie pedagogickej dokumentácie
- Zlepšenie práce s ITK technológiami, vylepšovanie zručností
- Vypracovanie  materiálov  a postupov  na  skvalitnenie  pripravenosti  žiakov  na  maturitné

skúšky 
- Zlepšenie previazanosti medzi teóriou a praxou
- Zlepšenie spolupráce medzi staršími a mladšími členmi klubu
V školskom roku 2020/2021 sa nepodarilo realizovať niektoré aktivity, ktoré sú  predmetom
Pedagogického klubu, ako:



- príprava súťaží
- realizácia otvorených hodín a dni otvorených dverí
- krúžková činnosť
- exkurzie a výstavy 

dôvodom bola epidemiologická situácia a nutné opatrenia vydávané MŠVVaŠ SR a MZ SR.
Za prínosy členovia klubu považujú lepšiu orientáciu v preberaných okruhoch, skvalitnenie úrovne
členov  klubu,  stmelenie  kolektívu,  využívanie  nových  vedomostí,  poznatkov  a ITK technológií
v pedagogickej praxi.

2.  Stanovenie  nových  podrobných  aktivít  a  harmonogramu jednotlivých   činností   (upresnenie
navrhnutého plánu aktivít klubu)

 
Klub sa  bude stretávať počas  školského roka 2021-2022 na jednotlivých stretnutiach a bude sa
pridržiavať rámcového programu stretnutí. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a odporúčania
MZ  a MŠVVaŠ  SR  sa  budú  konkretizovať  činnosti  jednotlivých  krúžkov,  pričom  sa  čaká  na
školenia a vybavenie pre jednotlivé krúžky.

3.Harmogram jednotlivých činností

Členovia klubu sa oboznámili s jednotlivými aktivitami plánovanými na školský rok 2021/2022.
Bližšie rozdiskutovali jednotlivé témy a rozdelili si ich vzhľadom na zameranie a pracovnú náplň.
Schválili  navrhované  termíny.  Vzhľadom  na  to,  že  niektorí  členovia  pracujú  na  detašovanom
pracovisku   dohodli  sa,  že  materiály  k jednotlivým  témam  si  pripravia  v časovom  predstihu
a v prípade neúčasti ich zastúpi iný člen klubu.

Závery a odporúčania:

Cieľom klubu je posilnenie vyučovania teoretického i praktického a skvalitnenie vyučovania 
odborných predmetov.
Cieľom členov je pokračovať v činnosti, aby sa naplnili ciele Pedagogického klubu a získané 
poznatky, podklady a výstupy mohli v budúcnosti slúžiť ako inovatívna metodika pri vypracovávaní
novej pedagogickej dokumentácie a podkladov pre neustále zvyšovanie úrovne vzdelávacieho 
procesu na SOŠT Hlohovec.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: online

Dátum konania stretnutia: 28. 9. 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 nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec

4 Ľudovít Lacko nezúčastnil sa 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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