
 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou 

v Trnavskom samosprávnom kraji 1 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub s písomným výstupom – Klub 
učiteľov OBN, DEJ a ETV 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 11. 12. 2020 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 

917 08 Trnava, miestnosť č. 106 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu PaedDr. Iveta Janotková 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
https://spsstt.edupage.org/a/projekt-
prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-
praxou-v-ttsk1 
www.trnava-vuc.sk 

 

 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: 

učebné zdroje, koordinácia obsahu, využitie IKT, prezentácia,  inovatívne prístupy, rozvoj kritického 

myslenia  

 

Krátka anotácia: 

Členovia klubu si pripravili a prezentovali príklady zo svojej praxe, ktoré sa im osvedčili vo 

vyučovaní. Vzájomným odovzdávaním si skúsenosti podporujeme skvalitnenie vzdelávania v oblasti 

prepojenia učiva. Inovatívnymi prístupmi motivujeme žiakov k dosahovaniu lepších výsledkov. 

 

https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1
https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1
https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1
http://www.trnava-vuc.sk/


 

 

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

 

 

 

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

Prerokovanie používaných učebných zdrojov, doplnkovej literatúry a tvorba vlastných učebných 

textov 

Zamýšľali sme sa nad stavom čitateľskej gramotnosti našich študentov. Vymieňali sme si skúsenosti 

z rozvoja gramotnosti na jednotlivých vyučovacích predmetoch. Rozoberali sme formy zamerané na 

rozvoj čitateľskej gramotnosti: vyhľadávanie a spracovanie informácií na zadanú tému. 

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti považujeme za podstatnú súčasť moderného vzdelávania. 

Zvyšovať čitateľské kompetencie môžeme v rámci všetkých vyučovacích predmetov: občianska 

náuka, dejepis, etická výchova. Veľmi dôležitá je medzipredmetová kooperácia, odovzdávanie 

odborných skúseností, na ktoré poskytuje priestor činnosť pedagogického klubu. 

Zamerali sme sa na podporu schopností žiakov: 

- čítať s porozumením súvislé texty a rozumieť aj nesúvislým textom – rozumieť napr. grafom, 

diagramom a tabuľkám v kontexte histórie, 

- porovnávať historické pramene a pochopiť kontinuitu historického a umeleckého vývinu, 

- odlíšiť pravdu od fikcie, rozvíjať kritické myslenie, 

- interaktívne využívať techniku, 

- prijímať, chápať a vyhodnocovať informácie z hľadiska ich dôveryhodnosti, účelnosti 

a reálnej informačnej hodnoty, 

- porozumieť informáciám a používať ich pri hodnotení umeleckých artefaktov podľa 

jednotlivých historických období. 

  

13. Závery a odporúčania: 
 

- zvyšovať úroveň metodickej vzdelanosti u pedagógov prostredníctvom vzájomnej výmeny 

skúseností medzi členmi klubu, 

- používať inovatívne prístupy vo vzdelávaní žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti, 

- podporiť pozitívnu motiváciu a aktivizáciu žiakov k osvojovaniu všeobecnovzdelávacieho 

obsahu učiva, 

- rozvíjať vzájomnú spoluprácu a komunikáciu medzi členmi klubu. 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Iveta Janotková 
15. Dátum 14. 12. 2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Iveta Janotková 
18. Dátum 14. 12. 2020 
19. Podpis  



Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1 .2 .1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojen ie  stredoškolského vzdelávania  s  praxou v 
Trnavskom samosprávnom kraj i  1  

Kód ITMS projektu :  312011AGY4  

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický  k lub  s  písomným výstupom –  Klub  učite ľov 

OBN,  DEJ a  ETV  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, 

Lomonosovova 7, 917 08 Trnava, miestnosť č. 106 

  

Dátum konania stretnutia:  11. 12. 2020 

Trvanie stretnutia:      od 13:00 hod. do 16:00 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PaedDr. Iveta Janotková  SPŠS D. S. J. TT 

2. Mgr. Andrea Červenková  SPŠS D. S. J. TT 

3. PhDr. Viera Kucharíková  SPŠS D. S. J. TT 

4. PaedDr. Adriana Vaculová ___________________ SPŠS D. S. J. TT 

 


