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11. Manažérske zhrnutie: 
 

1. Kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 

2. Zlepšenie metodických postupov  pri dištančnom vzdelávaní – online nástroje  

3. E – testovanie žiakov 3. a 4. ročníka – úroveň B1 a B2 

4. Prechod na prezenčné vzdelávanie žiakov 5. ročníka – príprava k maturitnej skúške 

5. Úprava maturitných zadaní na ústnu maturitnú skúšku B2  

 

Kľúčové slová: dištančné vzdelávanie, výmena skúseností z online vyučovania, B2 maturitné 

zadania, kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 

 

- Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
- Propagácia školy na verejnosti – cieľová skupina žiaci 9. ročníka a ich rodičia 

- Schvaľovanie kritérií na prijímacie skúšky na nasledujúci školský rok 

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

zadania B2 

- Výmena skúseností s používaním online nástrojov 

- E – testovanie žiakov 3.  ročníka – úroveň B1 

- a 4. ročníka – úroveň B2 

- Prechod na prezenčné vzdelávanie žiakov 5. ročníka – príprava k maturitnej skúške 

 



12. Závery a odporúčania: 
 

Členky klubu  

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

úrovne B1 a B2 pri prechode na prezenčnú výuku 

- sa zapojili do propagácie školy na verejnosti – cieľová skupina žiaci 9. ročníka a ich 

rodičia 

- schválili  kritériá na prijímacie skúšky na nasledujúci školský rok 

- sa podelili o skúsenosti s používaním online nástrojov 

- sa podelili o skúsenosti s E – testovaním  žiakov 3. a 4. ročníka  

 

 

 


