
 

 

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 –
Prírodovedné a matematické zákonitosti 
v projektovaní 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 10.11.2020 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu online stretnutie 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Karol Jakubčík 
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: 
Anotácia: 

Stretnutie pedagogického klubu s písomným výstupom „Prírodovedné a matematické zákonitosti 

v projektovaní “ bolo venované prerokovaniu a úprave učebných osnov a tematických plánov 

z predmetu Staviteľstvo – cvičenia, II. ročník  odboru 3650 M – staviteľstvo . Následne bol podaný 

návrh na koordináciu  učebných osnov a tematických plánov v  predmetoch Prax a Stavebné stroje  

II. ročníka odboru 3650 M - staviteľstvo  

 

Kľúčové slová:  Zadanie stavby, návrh schodiska, konštrukcia schodiska M 1:50 vo výkrese, Pôdorys 

I.NP  

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/


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

1- Posúdenie  náväznosti preberanej látky v predmete Staviteľstvo II. ročník odboru 3650 M – 

staviteľstvo 

2- Zhodnotenie doterajších skúseností z predmetnej problematiky pri riešení ročníkových 

projektov žiakov II. ročníka 

3- Návrh na zmenu  časového zaradenia preberanej problematiky „Schodištia“ v predmete 

Staviteľstvo,  II. ročník odboru 3650 M – staviteľstvo, na začiatok I. polroka z dôvodu 

potreby kompetentného návrhu schodiska žiakmi v projekte rodinného domu 

 

4- Diskusia členov klubu k danému návrhu: 

 Zhodnotenie skúseností z predchádzajúcich ročníkov z danej problematiky 

 Poukázanie na prínos navrhnutého riešenia časovej zmeny v tem. plánoch 

 Poukázanie na dopad navrhovanej zmeny v predmetoch Prax  a Stavebné stroje 

 Spôsob zakomponovania zmeny do výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

5- Vytvorenie interného metodického materiálu pre návrh schodiska dvojpodlažného rodinného 

domu pre výkres č.1 „Zadanie stavby“ a výkres č.2 „Pôdorys I.NP“ 

6- Odporúčanie vyučujúcim predmetov Prax  a Stavebné stroje na zmenu časovej postupnosti 

v učebnej osnove a tematických plánoch predmetu, zosúladenie s predmetom Staviteľstvo pre 

II. ročník odboru 3650 M – staviteľstvo. 

 

Prítomní členovia pedagogického klubu sa vecne a odborne vyjadrovali k jednotlivým bodom 

a dohodli spoločné závery a odporúčania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Z diskusie a práce členov klubu vyplýva nasledovné: 

    Učitelia predmetov Staviteľstvo – cvičenia v II. ročníku odboru staviteľstvo, zabezpečia 

prepracovanie učebnej osnovy a tematických plánov z dôvodu zaradenia tematického celku 

„Schodiská a rampy“ do mesiaca september - október. V predmete „Staviteľstvo – cvičenia 

zakomponujú návrh schodiska v ročníkovom projekte do I. zadania – v.č.1 Zadanie stavby 

a následne 

v.č.2 Pôdorys I.NP . 

Predseda predmetovej komisie odborných stavebných predmetov zabezpečí koordináciu zmien 

s vyučujúcimi predmetov Prax a Stavebné stroje pre šk. rok 2021/2022 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Karol Jakubčík 
15. Dátum 12.11.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Karol Jakubčík 
18. Dátum 12.11.2020 
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  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 –  Prírodovedné 

a matematické zákonitosti v projektovaní 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:   online stretnutie 

Dátum konania stretnutia:  10.11.2020 

Trvanie stretnutia: od 15:20 hod do 18:20 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Ľuboš  Dušek   

2 Ing. Karol Jakubčík   

3 Ing. Patrícia  Lederleitnerová   

4 Ing.  Zuzana Mištinová   

5 Ing.  Peter Tuchyňa   

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


