
 

 

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 23. 10. 2020 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná priemyselná škola stavebná D.S. 

Jurkoviča Trnava, Lomonosovova 7, 91708 
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 
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11. Manažérske zhrnutie: 
 

kľúčové slová:  

činnosť klubu, čitateľská gramotnosť, rozvoj čítania s porozumením, prepojenie učiva, práca 

s informáciami, interaktívne spôsoby učenia a učenia sa, multimédiá. 

 

krátka anotácia: 

V úvode sa členovia klubu venovali koordinácii a prepojeniu obsahu učiva tematického celku Z dejín 

umenia v rámci OBN, DEJ a ETV. Následne sa venovali plánu činnosti klubu a  rozdeleniu úloh. 

Zamerali sa na využitie možností čitateľskej gramotnosti. Zároveň navrhli na rozvoj čítania 

s porozumením využívanie multimédií a interaktívne spôsoby učenia. 

 

 

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

Hlavné body: 
1. Téma stretnutia: 

Na prvom stretnutí sa členovia klubu oboznámili s rámcovým programom jednotlivých 
stretnutí a s realizáciou činnosti klubu. Členovia klubu sa dohodli, že sa budú stretávať 
jedenkrát do mesiaca.  

2. Analýza školského vzdelávacieho programu – inovácie z pohľadu vzdelávania v predmetoch 
OBN, DEJ, ETV  
Analýza medzipredmetových vzťahov – určenie obsahu a rozsahu danej problematiky podľa 
zamerania jednotlivých predmetov 
Spôsob spracovania témy 

3. Členovia pedagogického klubu si vymieňali skúsenosti. Každý pedagóg v závislosti od 
vyučovacieho predmetu uviedol požiadavky na spracovanie zadanej témy. Zároveň 
zadefinoval zámer sústrediť sa na formovanie  schopnosti žiakov čítať text s porozumením.  

4. Klub sa dohodol na posilňovaní kultúrneho a umeleckého povedomia žiakov našej školy 
prostredníctvom predmetov OBN, DEJ a ETV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Rozvíjanie a formovanie estetickej a umeleckej tvorivosti zaraďujeme medzi dôležité súčasti 
moderného vzdelávania. Členovia klubu sa zhodli, že je veľmi dôležitá medzipredmetová kooperácia, 
odovzdávanie skúseností, na ktoré poskytuje priestor činnosť pedagogického klubu. Na základe 
požiadaviek celkového profilovania absolventa školy sa klub rozhodol, že v rámci osobnostného 
rozvoja bude od žiakov očakávať  schopnosť orientovať sa v otázkach estetického vnímania, v 
umeleckých textoch, v predložených textoch a úlohách vyhľadať informácie potrebné ku 
každodennému životu a následne ich aplikovať v praxi.  

 

  



14. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Iveta Janotková 
15. Dátum 23. 10. 2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Iveta Janotková 
18. Dátum 28. 10. 2020 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

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. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc 

potreby trhu 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 klub s písomným výstupom - Klub učiteľov OBN, DEJ a 

ETV 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča Trnava, Lomonosovova 

7, 91708 Trnava, miestnosť č. 106Dátum konania stretnutia:  23. 10. 2020 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

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

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

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

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

 

 

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

  



č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


