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11. Manažérske zhrnutie:

kľúčové slová 
Sumarizácia MS a ZS, oboznámenie, plánovanie tém MS a ZS na školský rok 2021/2022

krátka anotácia
Zhodnotenie MS a ZS, plánovanie ďalšieho priebehu a zabezpečenia, dôraz na inovácie.

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

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


1. Sumarizácia poznatkov z MS a ZS z minulých rokov
2. Oboznámenie s dostupnými informáciami na školský rok 2021/2022
3. Plánovanie tém MS a ZS na školský rok 2021/2022 ( príprava, inovácie, )

1. Sumarizácia poznatkov z MS a ZS za roky 2020, 2021
Témy na  MS a   ZS  pre  jednotlivé  odbory  vypracovali  učitelia  odborných  predmetov  v
spolupráci  s  majstrami  odbornej  výchovy,  témy  na  praktickú  časť  vypracovali  majstri
odbornej  výchovy  spolu  s  učiteľmi  odborných predmetov.  Pri  jednotlivých  úlohách  boli
kritériá hodnotenia. Témy na jednotlivé časti s uvedením učebných pomôcok, ktoré mohli
žiaci používať, schválila na návrh predmetovej komisie riaditeľka školy.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161 k
zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určil , že v školskom roku 2019/2020 a
2020/2021 sa MS a ZS vykonávali administratívne (dôvod pandémie covidu19).

2. Oboznámenie s dostupnými informáciami na školský rok 2021/2022 ohľadom ukončovania
školy - MS a ZS
Členovia klubu diskutovali o vybraných dokumentoch ako:

 Sprievodca školským rokom 2021/2022
 NUCEM - maturita 2022: Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov,

rodičov a  žiakov strednej  odbornej  školy a  konzervatória  s  vyučovacím jazykom
slovenským

 Petícia : zrušenie MS 2021/2022 
 Internetové stránky a články s témou MS a ZS

1. Plánovanie tém MS a ZS na školský rok 2021/2022 ( príprava, inovácie,... )
Informácie o MS sú zverejňované na Zmaturuj.sk. V rámci pokynov sa uvažuje o prezenčnej
forme  MS  a ZS  v školskom  roku  2021/2022.  V  SOŠT  Hlohovec  sa  v školskom  roku
2021/2022   MS  nekoná  a ZS  sa  zúčastnia  žiaci  z učebných  odborov  AO,  EM  a  MO.
Vzhľadom na situáciu v minulom školskom roku nie je za potreby tvoriť nové zadania na ZS.
Členovia  klubu si  priblížili  i  témy, ktoré boli  schválené minulý rok a prediskutovali  ich.
S dôrazom  na  inovácie  doplnili  vybrané  témy  a upravené  zadania  dajú  na  prerokovanie
do PK.

1. Závery a odporúčania:

Cieľom stretnutia bola sumarizácia informácii k ZS a  MS, na základe diskusie prehodnotenie
zadaní na ZS (MS sa tento rok na našej škole konať nebudú), ich aktualizovanie,  inovovanie 

hľadanie riešení na skvalitnenie prípravy na ZS.

Jediným odporúčaním je sledovanie aktuálnej situácie a flexibilné riešenie podľa pokynov
MŠ SR.

2. Vypracoval (meno, priezvisko) Beáta Turzová
3. Dátum 8.12.2021
4. Podpis
5. Schválil (meno, priezvisko) Beáta Turzová
6. Dátum 8.12.2021
7. Podpis

Príloha:

https://zmaturuj.zones.sk/


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 - Stredná odborná škola technická
        F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec
        učebňa č. 4

Dátum konania stretnutia: 8. 12. 2021
Trvanie stretnutia: od 14.00 hod. do 16.00 hod.

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č. Meno a priezvisko, titul Podpis Inštitúcia

1 Beáta Turzová, Ing. SOŠT Hlohovec

2 Anton Lietava, Ing. nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec

3 Miloš Farkaš, Ing. SOŠT Hlohovec

4 Melichar Csóka, Ing. SOŠT Hlohovec

5 Rastislav Margetíny, Mgr. nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec

6 Peter Kašák, Ing. nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec

7 Ľudovít Lacko, Bc. SOŠT Hlohovec

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

č. Meno a priezvisko, titul Podpis Inštitúcia

1.




