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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Hodnotenie žiakov v 1.polroku školského roka 2020/2021 

Komunikácia v anglickom jazyku B2 – výmena skúseností a ďalší postup  

WellTo PROJECT  – príručka – pokyny k prekladu  

 

Propagácia školy na verejnosti   

 

Úprava maturitných zadaní z anglického jazyka vzhľadom na dištančné vzdelávanie 

 

Výmena skúseností s používaním online nástrojov.  

Motivácia žiakov 

 

Kľúčové slová: dištančné vzdelávanie, výmena skúseností z online vyučovania,  propagácia 

školy na verejnosti, projekt WellTo , hodnotenie žiakov v 1. polroku školského roka 

2020/2021, maturitné zadania, predmet Komunikácia v anglickom jazyku B2  

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

- Hodnotenie žiakov v 1.polroku školského roka 2020/2021 – riešenie problémových 

žiakov 

- Komunikácia v anglickom jazyku B2 – výmena skúseností a ďalší postup  

- WellTo PROJECT - WORK-BASED LEARNING MEDIATORS’ – príručka – 

pokyny k prekladu  

- Propagácia školy na verejnosti – cieľová skupina žiaci 9. ročníka a ich rodičia  

- Úprava maturitných zadaní z anglického jazyka vzhľadom na dištančné vzdelávanie,   

- Schvaľovanie učebnice Úspešná maturita anglický jazyk B1 od vydavateľstva Taktik 

a používaných materiálov pre maturantov v budúcom školskom roku 2021/2022 

- Výmena skúseností s používaním online nástrojov 

- Motivácia žiakov. 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Členky klubu  

- sa zhodli na spoločnom postupe pri príprave študentov na maturitnú skúšku 2021  

úrovne B1 a B2 

- Schválili použitie materiálov pri príprave študentov 5. ročníka budúceho školského 

roka 2021/2022 

- Dohodli sa na spolupráci pri preklade príručky projektu  WellTo PROJECT - 

WORK-BASED LEARNING MEDIATORS’ 

- Podali návrhy na propagáciu školy pri nábore nových žiakov 

- Navrhli kritériá  pri výbere žiakov úrovne B2  - vstupný test a priemer známok z AJ  

 

 

  

 

 


