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11. Manažérske zhrnutie: 
 

kľúčové slová : 

prezentácia školy, DOD, virtuálna prehliadka školy, videokonferencia, stránka školy, FB, propagačný 

materiál o škole, regionálne noviny 

 

krátka anotácia :  

Členovia PK skonštatovali, že pre každú školu je veľmi dôležité prezentovať sa žiakom a rodičom ZŠ 

a pomôcť im pri výbere strednej školy. 

Členovia pedagogického klubu vyhodnotili doterajšie prezentácie školy,  DOD, diskutovali o inovácii 

doterajších prezentácií a o prispôsobení sa súčasnej situácii / epidemiologické opatrenia, dištančné 

vzdelávanie /. Prišli s návrhmi, ktoré by nahradili DOD, Burzu škôl, Kam na strednú. 

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


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

Členovia PK diskutovali na tieto témy : 

 

      1. Virtuálna prehliadka priestorov 

 kmeňové učebne – 1. – 2. poschodie 

 školská knižnica -  2. poschodie 

 odborná učebňa pre AO - internát 

 multimediálna učebňa - prízemie 

 vestibul školy - prízemie 

 telocvičňa - prízemie 

 posilňovňa - prízemie 

 šatne - prízemie 

 spolupráca školskej knižnice s verejnými knižnicami 

 dielne – elektro, stroj 

 pohľad na školu 

 

      2. On-line predstavenie školy – platforma ZOOM 

Členovia PK hovorili o možnosti prezentácie školy cez ZOOM po dohode s VP, ktorý pôsobí 

na ZŠ. 

Takáto prezentácia školy by bola určená žiakom 9. roč. a ich rodičom / RZ /. Bola by vedená 

VP, RŠ a žiakom SŠ, ktorý danú ZŠ niekedy navštevoval. 

 

      3.Web stránka školy, FB 

Pedagógovia v diskusii uvádzali návrhy príspevkov, ktoré vypovedajú o činnosti žiakov v 

škole, o projektoch ,ktoré by mohli byť verejnosti zverejnené. Technická stránka – Správca 

IKT. 

   

 

     4. Ďalšie návrhy 

 video – Pohľad z neba 

 propagačný a reklamný materiál – plagát A4 

 reklamné predmety –  perá, zápisníky, tašky s logom školy 

 výrobky žiakov – predmety vypletené z drôtu, výrobky z dreva 

 prezentácia – slide show – návrhy žiakov 

 interview s bývalými úspešnými absolventmi školy –  majitelia firiem, športovci... 

 učitelia SOŠT 

 praktické ukážky z jednotlivých odborov 

 informácie pre ZŠ /diplomy, ocenenia/ o ich úspešných absolventoch 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

Členovia PK dospeli k názoru, že na prezentáciu školy netreba zabúdať, keďže každý rok prebieha 

medzi školami ,,boj,, o žiaka. Do realizácie prezentácie by mali byť zapojení nie iba niektorí ojedinelí 

jednotlivci, ale každý pedagóg či žiak, by mal aktívne prispieť nejakým nápadom, konkrétnou 

realizáciou nejakého projektu. Pedagógovia sa dohodli na tom, že zapracujú do prezentácie školy aj 

svoje návrhy. 

Tento školský rok doterajšie aktivity školy sa nedajú zrealizovať – DOD, Burza škôl, osobná 

návšteva škôl, rôzne worshopy. Boli to podujatia, ktorých sa zúčastňovali celé triedy, veľké 

kolektívy, čo v súčasnosti nie je možné. 

 

 

 
14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Martina Ráciková 

15. Dátum 16.12.2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Martina Ráciková 
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19. Podpis  

 

Príloha: 

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 všeobecnovzdelávacích predmetov – 

bez písomného výstupu 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: prezenčne - Stredná odborná škola technická 

            F. Lipku 2422/5  

  920 01 Hlohovec 

       učebňa č. 2 

Dátum konania stretnutia:  16.12.2021 

Trvanie stretnutia:   od 14.00 hod. do 16.00 hod.  
 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Martina Ráciková, Mgr.  SOŠT Hlohovec 

2. Martin Krupa, Mgr.  SOŠT Hlohovec 

3. Lucia Chochlíková, Mgr.  SOŠT Hlohovec 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

 


