
 

 

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 – 
Prírodovedné a matematické zákonitosti 
v statike stavebných konštrukcií. 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 23. 09. 2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 

917 08 Trnava, miestnosť č. 23 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing.  Ján Godály 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

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


11. Manažérske zhrnutie: 
Kľúčové slová: 

 Prerokovanie a koordinácia učebníc a doplnkovej literatúry, učebných textov  a didaktických 

pomôcok. Obsah učebných osnov a ich aktualizácia. Zosúladenie podľa paralelných tried a učiteľov. 

Prepojenie medzipredmetových vzťahov. 

 

 

Stručná anotácia: 

Klub učiteľov sa venoval koordinovaniu a zosúladeniu jednotlivých  učebných osnov príslušných 

predmetov statického zamerania.  

Ďalej sa prerokovalo a skoordinovalo používanie učebníc a doplnkovej literatúry, tvorba vlastných 

učebných textov a pomôcok.  

  

 

 

 

 

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

 

Prerokovanie a koordinácia učebných osnov nasledujúcich predmetov. 

Stavebná mechanika pre 2. a 3. ročník štud. odboru 3650 6 staviteľstvo  

Stavebné konštrukcie pre 3. a 4. ročník štud.  odboru 3650 6 staviteľstvo 

Stavebné konštrukcie pre 3. ročník štud. odboru 3917 06 TIS v stavebníctve 

Drevené a kovové konštrukcie pre 4. ročník štud. odboru 3650 6 staviteľstvo 

 

Predmet stavebná mechanika 2. a 3. ročník, vyučujúci Ing. Emil Mikuš a Ing. Ján Godály. 

Predmet drevené a kovové konštrukcie 4. ročník, vyučujúci Ing. Ján Godály.      Predmet 

stavebné konštrukcie pre 3. ročník odboru staviteľstvo , vyučujúca Ing. Margita Bobáková.   

Predmet stavebné konštrukcie pre 4. ročník odboru staviteľstvo vyučujúci Ing. Emil Mikuš.  

Predmet stavebné konštrukcie pre 3. ročník  odboru TIS, vyučujúca Marta Fančovičová.  

Prejednanie a skoordinovanie obsahu učebných osnov. 

Prejednanie a skoordinovanie používaných učebníc, doplnkovej literatúry a používanie 

vlastných učebných textov. 

Oproti predchádzajúcemu šk. roku prišlo k úprave učebnej osnovy v predmete stavebné 

konštrukcie pre 3. ročník odboru TIS. 

Pre predmet drevené a kovové konštrukcie sa zaviedlo používanie učebného textu 

Technológia tesárskych prác a bezpečnosť práce pri ich realizácii autora Ing. Emila Mikuša.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Závery a odporúčania: 
Dodržiavanie postupnosti tematických celkov príslušných učebných osnov . 

Využívanie učebnicového fondu a ostatnej doplnkovej literatúry. 

Príprava a tvorba nových vlastných učebných textov a pomôcok. 

. 

 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Ján Godály 
15. Dátum 23. 09.  2021 
24. Podpis  
25. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ján Godály 
26. Dátum 23. 09. 2021 
27. Podpis  

 

Príloha: 

Fotodokumentácia 

Prezenčná listina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 –  Prí rodovedné 

a matemat ické zákon itost i  v  stat ike stavebných 

konštrukc i í  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Lomonosovova 7, 917 08 Trnava, miestnosť č. 23 

Dátum konania stretnutia:  23. 09. 2021 

Trvanie stretnutia: od 14:30 hod do 17:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Margita Bobáková  SPŠS D. S. J. TT 

2. Ing. Marta Fančovičová  SPŠS D. S. J. TT 

3. Ing. Ján Godály  SPŠS D. S. J. TT 

4. Ing. Emil Mikuš  SPŠS D. S. J. TT 

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 



 

 


