
 

 

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 s písomným výstupom – Klub 
učiteľov odbornej konverzácie v anglickom 
jazyku 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 12.03.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Online stretnutie 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Mgr. Helena Štrbíková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
 

https://spsstt.edupage.org/a/projekt-

prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-

praxou-v-ttsk1,www.trnava-vuc.sk 
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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová – Práca so slovnou zásobou v anglickom jazyku – stavba domu, jej charakteristika, 
využitie, názvy jednotlivých profesií, dôležitých pri stavbe domu. Jazyková gramotnosť, frázové 
slová, formulovanie základných pravidiel „have + predmet+ minulé príčastie trpné“, charakteristika 
jednotlivých typov domov. 
 
Krátka anotácia – Analýza tematického stretnutia zameraného na stavbu domu a s ňou spojenú 
ďalšiu odbornú problematiku o stavebných profesiách, o vzťahoch medzi klientom, zadávajúcim 
svoju požiadavku. Jeho komunikácia s architektom. Práca dodávateľa a subdodávateľov. Zadanie 
cenovej ponuky, jednotlivé postupy pri stavbe domu až do odovzdanie zákazky klientovi. Obdobie 
polročné zistenia nedostatkov a riešenie tohto stavu s architektom. Demolácia starých budov. 
Zdieľali sme obsahovú náplň témy a jej praktické využitie v ďalšom živote študentov. Prepojenie 
odborných teoretických poznatkov získaných na hodinách odborných predmetov s hodinou 
anglického jazyka. 

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

Obsahová náplň pedagogického klubu: 

Na druhom stretnutí pedagogického klubu sme analyzovali konkrétnu odbornú problematiku, 

týkajúcu sa stavby domu.  

Oboznámenie sa s jednotlivými postupmi pri stavbe domu: 

Vznik kontraktu medzi klientom a architektom. 

Vypracovanie projektu so súhlasom klienta. 

Cenová kalkulácia. 

Vytýčenie stavby domu geodetom. 

Predloženie návrhov na schválenie. 

Zadanie zákazky dodávateľovi. 

Vykonávanie práce na dome jednotlivými subdodávateľmi. 

Periodická inšpekcia architekta pri stavbe domu. 

Práca jednotlivých profesií pri stavbe domu: robotníci, murári, tesári, stolári, elektrikári, inštalatéri, 

strechári, sklenári, omietkári, maliari. 

Odovzdanie domu vlastníkovi. 

Čakacia doba polročného obdobia defektov na dome. 

Vyplatenie pracovníkov. 

Plnohodnotný majiteľ domu. 

Ďalšou témou bola demolácia starých objektov. 

Rôzne spôsoby demolácie v mestách, kde nie je dostatok priestoru na búracie práce. 

Gramatické cvičenia zamerané na frázové slová, na tvary slovesa „have + predmet+ minulé 

príčastie trpné“. 

Rozlíšenie rôznych druhov domov – samostatne stojací dom, dom so spoločnou stenou so susedom, 

terasovité domy, chaty, bungalovy, chatrče. 

 

 

 



 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu berú na vedomie: 

Analýzu tematického celku.  

Slovnú zásobu zameranú hlavne na jednotlivé stavebné profesie. 

Praktické využitie tematického celku a schopnosť orientovať sa v bežnom živote. 

Zastúpenie jednotlivých managerských pozícii pre našich absolventov. 

Rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti jazykovej a gramatickej.Pochopenie odborných pojmov 

a ich aplikácia v praxi. 

Diskusia na danú problematiku a medzipredmetové spojenie. 

Termín konania klubu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Helena Štrbíková 
2. Dátum 14.3.2021 
3. Podpis  
4. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Helena Štrbíková 
5. Dátum 15.3.2021 
6. Podpis  

 

Príloha: 

Foto dokumentácia : 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

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 –  Klub  učite ľov 

odbornej  konverzác ie v  angl ickom jazyku  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: online stretnutie 

Dátum konania stretnutia: 12.3.2021 

Trvanie stretnutia: od.12.30.........hod do.15.30.........hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr.Helena Štrbíková  SPŠS D.S.Jurkoviča 

Trnava 

2.  Ing. Dagmar Móderová  SPŠS D.S.Jurkoviča 

Trnava 

3.  PhDr. Viera Kuchariková  SPŠS D.S.Jurkoviča 

Trnava 

4. Mgr. Petronela Cicáková  SPŠS D.S.Jurkoviča 

Trnava 

5. Mgr. Jana Kupcová  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 

    

    

    

 

 

 


