
 

 

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 OBN, DEJ a ETV 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 03. 12. 2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 

917 08 Trnava, miestnosť č. 106 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu PaedDr. Iveta Janotková 
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: 

 

Ústava, z histórie ústavy, čitateľská gramotnosť, jazykové kompetencie, čitateľské stratégie, 

metódy rozvoja čítania s porozumením, práca s textom, druhy textov, aktívne čítanie 

 

 
Krátka anotácia: 

 

Vypracovanie podkladov k prezentáciám  o ústave. Využitie multimediálnych zdrojov. 

Čitateľská gramotnosť, internetové vzdelávacie a podporné portály (www.ucimenadialku.sk), 

interaktívne učebnice (www.edicnyportal.iedu.sk) 

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
https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1
http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.ucimenadialku.sk/


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

1. Otvorenie a privítanie prítomných  členov ped. klubu DEJ-OBN-ETV 

2. Spracovanie podkladových materiálov k zadanej téme, možnosti využitia webového 

portálu www.ucimenadialku.sk  

3. Diskusia: úskalia a výhody využitia internetových materiálov, portálov a 

videokonferencií  

4. Návrh spoločných odporúčaní pre prax 

5. Záver 

Prítomní členovia pedagogického klubu sa oboznámili s problematikou stretnutia 

a  zdieľali vlastné skúsenosti, postrehy, nápady a podnety. 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu pracovali na aplikačnej úlohe 

podľa aprobácie. Cieľom bolo uviesť k danému vybranému výkonovému štandardu tému 

z tematického výchovno-vzdelávacieho plánu konkrétneho predmetu a k nej aj príklad na 

aplikáciu výkonového štandardu týkajúceho sa čitateľskej gramotnosti na danej 

vyučovacej hodine so žiakmi. Vzájomne si členovia klubu porovnávali svoje výstupy z 

aplikačnej úlohy. Analyzovali, ako daný výkonový štandard uplatniť v oblasti rozvíjania 

čitateľskej gramotnosti.  

       Zhodli sa na zásade zadávať úlohy, ktoré podporujú rozvoj kritického myslenia 

žiakov úlohami typu: Zaujmi stanovisko, Argumentuj na základe preštudovaného 

materiálu a pod., rozvíjať čitateľskú gramotnosť štúdiom autentických prameňov. 

       V závere sa prítomní členovia pedagogického klubu zhodli na tom, že vo vyučovaní  

budú využívať možnosti na zdokonalenie v IKT zručnostiach, v kreatívnych spôsoboch 

vyučovania i v rozvoji kritického myslenia. 

 
13. Závery a odporúčania: 

 

 podporovať aktívne čítanie, prácu so známym a neznámym  

textom, prácu s odborným textom, historickým prameňom, robiť rozbor  

ukážok, využívať printové a elektronické texty a ďalšie dostupné zdroje, 

 v rámci dotknutých predmetov identifikovať vhodné tematické celky s cieľom  

implementácie rôznych techník rozvoja čítania s porozumením,  

 vytvoriť si databázu vhodných textov na rozvoj čitateľskej gramotnosti v rámci  

jednotlivých tém, 

 klásť dôraz na  rozvoj kritického myslenia a čitateľskej gramotnosti, 

 sledovať možnosti, usmernenia a informácie  ponúkané na portáli 

www.ucimenadialku.sk pri vyučovaní a flexibilne využívať vhodné aplikácie, 

 rozvíjať kreativitu žiakov, variovať učebný materiál, 

 viesť študentov k vytváraniu vlastných postojov k historickým udalostiam,  

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Iveta Janotková 
15. Dátum 06. 12. 2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Iveta Janotková 
18. Dátum 06. 12. 2021 
19. Podpis  



Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

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 OBN,  

DEJ a  ETV  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Lomonosovova 7, 917 08 Trnava, miestnosť č. 106 

  

Dátum konania stretnutia:  03. 12. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:00 hod do 16:00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PaedDr. Iveta Janotková  SPŠS D. S. J. TT 

2. Mgr. Andrea Červenková  SPŠS D. S. J. TT 

3. PaedDr. Adriana Vaculová  SPŠS D. S. J. TT 

 


