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

Jurkoviča, Lomonosovova 7, miestnosť č. 110 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Ing. Ľudmila Ševčíková 

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: 
Kľúčové slová : Tematický plán, obsah učiva, časová náročnosť, kompetencie žiakov, materiálové 

hospodárstvo, ,zásoby. štruktúra zásob, norma spotreby, určovanie potreby zásob. 

Krátka anotácia: Stretnutie  pedagogického klubu bolo zamerané na   získanie informácií od učiteľov 

a následnú diskusiu o obsahu tematických plánov v predmete EKO a hlavne či je potreba  ich 

rozšírenia o nové tematike okruhy . Prerokoval sa obsah celku „Materiálové hospodárstvo“  ktorý sa 

vyskytuje v plánoch pre odbor TIS aj POS. Vyučujúci sa dohodli na vypracovaní  vyučovacej 

pomôcky určenej pre žiakov s využitím pracovných listov. 

 

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.Diskusia k obsahu tematických plánov predmetu EKO  pre  odbor TIS aj POS a možnosť ich 

aktualizácie. Členovia  klubu sa dohodli že tento školský rok nebudú zasahovať do tvorby 

Tematických plánov. Dôvodom je dištančné vzdelávanie v minulom školskom roku ,potreba zistiť 

úroveň vedomostí  u žiakov  a následne sa zamerať hlavne  na samostatné myslenie, podnecovať 

žiakov k diskusii a využívať teamovú prácu na hodinách.  

2. Oboznámenie sa s obsahovou zložkou danej témy – Materiálové hospodárstvo, jeho význam 

a dosah na hospodárenie podniku. Určili sa priority, ktoré pojmy by žiaci mali ovládať ako základne 

a ktoré ako doplnkové - v rámci jednotlivých tém.  

3. Stanovenie hlavného cieľa pedagogického klubu Členovia pedagogického klubu analyzovali 

jednotlivé čiastkové kompetencie, pričom sa zamerali na  základné – podstatné pojmy, ktoré by mali 

žiaci ovládať a na tzv. doplnkové pojmy. Dohodli sa na postupnom vytváraní učebných textov a 

materiálov, prezentácií. Členky  sa dohodli na vypracovaní pracovných listov, ktoré budú 

podkladom na prácu so žiakmi.  

4. Návrhy k danej téme :vzhľadom na závažnosť témy predovšetkým sa členovia dohodli, že budú 

sa v rámci hodín využívať moderné spôsoby výučby – vyhľadávanie na internetových stránkach – 

analýza a výber najvhodnejšieho riešenia.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 



13. Závery a odporúčania: 

Záverom sme sa  dohodli na vypracovaní vlastných pokladov, prezentácii, v rozsahu využívania 

dostupných verejných zdrojov s cieľom priblížiť žiakom problematiku zásobovacej činnosti , 

zásobovacej činnosti v stavebníctve  v rámci vždy aktuálnych predpisov . Získané vedomosti sa 

premietnu do  riešenia konkrétnych situácií s využívaním medzipredmetových vzťahov .  

Zhrnutie: Vypracovanie vlastných podkladov z danej témy pri dodržaní obsahovej stránky ŠKVP s 

cieľom porozumenia a efektívneho osvojenia si vedomostí. 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing.Ševčíková Ľudmila 
15. Dátum 28.09.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ševčíková Ľudmila 
18. Dátum 28.09. 2021 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina z pedagogického klubu. 
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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 -  

Ekonomické myslen ie a podnikateľské vedomost i  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, 

Lomonosovova 7, 917 08 Trnava, miestnosť č. 110 

Dátum konania stretnutia: 24.09.2021 

Trvanie stretnutia: od 12.30.hod   do  14.30. hod   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ľudmila Ševčíková  SPŠS D. S. Jurkoviča Trnava 

2 Ľubica Ježovičová  SPŠS D. S. Jurkoviča Trnava 

3 Marta Fančovičová  SPŠS D. S. Jurkoviča Trnava 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

 


