
 

 

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 bez písomného výstupu- 

English club 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 23.11.2020 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SZŠ Trnava, Daxnerova 6, Trnava; miestnosť 

A201a 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Mgr. Veronika Valentová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

szstt.edupage.org, www.trnava-vuc.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

Oboznámiť sa s výsledkom a priebehom olympiád z cudzích jazykov, zhrnúť doterajšie závery 

a skúsenosti z pedagogickej činnosti PK, informovať kolegov o prebiehajúcom projekte K2, 

príprava materiálov k extra hodinám  

 

Kľúčové slová: olympiáda z nemeckého jazyka, olympiáda z anglického jazyka, projekt K2, extra 

hodiny, zdravotnícky asistent, farmaceutický laborant 



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

1. Privítanie- Mgr. Valentová otvorila stretnutie a privítala členov klubu. 

2. Zhodnotenie dištančného vzdelávania od začiatku dištančnej výučby- všetci členovia 

klubu sa vyjadrili k spôsobe výučby, problémom, ktoré sa vyskytli, diskutovalo sa o 

možnostiach skúšania a  hodnotenia žiakov 

3. Výber a príprava materiálov na školské kolo Olympiády v anglickom jazyku- Mgr. 

Valentová a Mgr. Gerulová pripravili materiály na školské kolo OAJ (test zameraný na 

preverenie všetkých zručností žiakov- čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, 

gramatika a slovná zásoba) 

4. Zhodnotenie školského kola Olympiády v nemeckom jazyku- Mgr. Jezerská poskytla 

informácie o priebehu ONJ, o jej výsledkoch  

5. Príprava materiálov na extra hodiny v anglickom jazyku pre odbor farmaceutický 

laborant, zdravotnícky asistent- všetci členovia sa podieľali na príprave 

6. Informácia o ponuke možností vzdelávania 

7. Informovanie o priebehu projektu K2 (Mgr. Gerulová a Mgr. Bučková informovali 

aktivitách v rámci projektu) 

8. Zhodnotenie práce 

9. Záver 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Členovia PK by mali  pokračovať v dištančnej forme výučby podľa TVVP, ale zohľadňovať pri tom 

možnosti vybranej platformy. 

V rámci PK by si mali členovia odovzdávať informácie o príprave žiakov na olympiády z cudzích 

jazykov, konzultovať  odbornú literatúru, ktorú použijú  na extra hodinách. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Veronika Valentová 
15. Dátum 23.11.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Veronika Valentová 
18. Dátum 23.11.2020 
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 bez písomného výstupu- English Club 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SZŠ Trnava, Daxnerova 6, Trnava; miestnosť A201a 

Dátum konania stretnutia: 23.11.2020  

Trvanie stretnutia: od 15:20hod do18:20hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Veronika Valentová   

2. Mgr. Silvia Jezerská   

3. Mgr. Petra Bučková   

4.  Mgr. Andrea Gerulová   

 


