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stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1, 
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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová :  

Praktická časť maturitnej skúšky,  tematický plán, vlastný učebný text, vzorové zadanie,  

 obsah učiva, časová náročnosť, kompetencie žiakov, záklon o dani z príjmov, odpisy , daňová 

optimalizácia 

Krátka anotácia: 

Stretnutie  bolo venované aktualizácii a koordinácii obsahu učebných osnov a tématického plánu 

v predmete Ekonomika v odbore Pozemné staviteľstvo vo štvrtom POS a TIS. Diskutovalo sa obsahu 

učiva za minulý školský rok poznačený pandémiou a o tom do akej miery ho zvládali žiaci ktorí tento 

budú konať maturitnú skúšku. Posúdila sa náročnosť tém.  Prerokoval sa obsah celku Majetok 

podniku – odpisy z pohľadu aktuálneho Zákona o dani z príjmov.   Vyučujúci sa dohodli na 

vypracovaní  vyučovacej pomôcky určenej pre žiakov s využitím pracovných listov. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 

1. Stretnutie klubu bolo venované aktualizácii a koordinácii tematického plánu s obsahom 

praktickej maturitnej skúšky v odborných predmetoch TIS. 

2. Bolo skonštatované  že  predpísané učivo sa so žiakmi prebralo,  bolo  zvládnuté a študenti 

majú potrebné zručnosti a vedomosti z 3. ročníka z predmetov EKO,UTO,ADK ,REL, 

PRAX , predpísané zadania boli odovzdané 

3. Diskusia členov klubu bola venovaná náročnosti zadaní, časovej potrebe, spôsobu 

spracovania zadaní a hodnoteniu zadaní. 

4. Bol prehodnotený obsah tematického celku, názornosť a spôsob prezentácie učiva  Majetok 

podniku a to konkrétne časť odpisy. Vzhľadom k neustálej novelizácii Zákona o dani z 

príjmov bude vypracovaná sa vzorová prezentácia- učebná pomôcka . 

5. Odpisy 

6. Predmet odpisovania 

7. Daňové odpisy v roku 2021 

8. Daňová optimalizácia  

9. Metóda odpisovania v roku 2021 

10. Príklady na výpočet jednotlivých druhov odpisov  

11. Opisovanie pre mikrodaňovníkov 

12. Účtovné odpisy  

13. Odpisovanie zariadenie staveniska 

        

13.Závery a odporúčania: 
Bolo skonštatované že žiaci sa dobre prispôsobili online vyučovaniu a predpísané účivo 

zvládli. V každom prípade ale treba upevňovať vedomosti žiakov  a venovať zvýšenú 

individuálnu pozornosť žiakom s poruchami učenia vo štvrtom ročníku. 

Ing. Ježovičová vypracuje učebný materiál aj pracovné listy z celku „Odpisy“ podľa súčasne 

platného zákon o dani z príjmov. Na základe teoretických vedomostí upevňovať v žiakoch 

zručnosti z rýchleho vyhľadávania a spracovania informácií , vytvárania vlastného úsudku  

a podporovať v nich podnikateľské myslenie a aplikovať získané vedomosti na 

podnikateľské prostredie v stavebníctve.K efektívnemu vyučovaniu prispejú aj vlastné 

študijné materiály  a vzorové zadania. Vyžadovať od žiakov pri vypracovaní zadaní aby 

využívali všetky vedomosti z predmetu informatika. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing.Ševčíková Ľudmila 
15. Dátum 21.10.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ševčíková Ľudmila 
18. Dátum 21.10.2021 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina z pedagogického klubu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:    Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7,  
917 08 Trnava, miestnosť č. 110 

   Dátum konania stretnutia: 08.10.2021 

    Trvanie stretnutia: od 12.30.hod   do  15.30. hod  

    Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Ľudmila Ševčíková  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

2 Ing. Ľubica Ježovičová  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

3 Ing. Marta Fančovičová  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

 

 

 


