
 

 

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 – 
Tvorba interiérov a exteriérov budov v IKT 
prostredí 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 10. 02. 2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Online stretnutie – aplikácia ZOOM 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Ing. Patrícia Lederleitnerová 

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: 

 

Maturitná skúška, praktická časť odbornej zložky, dištančná výučba. 

 

Krátka anotácia: 

 

Prvé stretnutie pedagogického klubu Tvorba interiérov a exteriérov budov v IKT prostredí bolo 

venované obsahu tém praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Členky diskutovali 

o potrebe úpravy maturitných tém vzhľadom na dištančnú výučbu a menšiu pripravenosť žiakov na 

PČOZ. Členky sa zaoberali aj potrebou úpravy tém PČOZ v blízkej budúcnosti. 

 

 

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

1. Koordinátorka oboznámila členky klubu s témou 1. stretnutia pedagogického klubu v 2. 

polroku školského roku 2020/2021 – Prerokovanie obsahu tém PČOZ a TČOZ maturitnej 

skúšky. 

2. Stretnutie bolo zamerané na obsah tém praktickej časti odbornej zložky (PČOZ) maturitnej 

skúšky žiakov so zameraním návrhár interiérov. 

3. Členky klubu diskutovali o potrebe úpravy maturitných tém PČOZ, vzhľadom na skutočnosť, 

že  dištančná výučba prebieha už takmer rok a počas online výučby museli byť niektoré 

zadania presunuté, vynechané, alebo odučené za náročných podmienok. Z tohto dôvodu sa 

zvažuje možnosť vylúčenia najnáročnejších  maturitných tém PČOZ. Členky sa zhodli, že 

dištančný spôsob výučby bude odrazený aj na hodnotení PČOZ. 

4. Ďalej členky klubu diskutovali o prístupe žiakov k príprave na maturitnú skúšku. Vyučujúce 

pociťujú menšiu pripravenosť žiakov na maturitnú skúšku spôsobenú dištančnou výučbou. 

5. Členky klubu sa zhodli  na prepracovaní tém PČOZ v priebehu nasledujúceho školského roku 

z dôvodu aktuálnosti obsahu a začlenenia väčšieho množstva tém súvisiacich s navrhovaním 

interiérov. 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Vzhľadom na dlhodobú dištančnú výučbu je potrebné upraviť témy praktickej časti odbornej zložky, 

nakoľko žiaci vykazujú menšiu pripravenosť na túto časť maturitných skúšok. Takisto bude potrebné 

zohľadniť túto skutočnosť aj pri hodnotení praktickej časti odbornej zložky. 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Patrícia Lederleitnerová 
15. Dátum 11. 02. 2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Patrícia Lederleitnerová 
18. Dátum 11. 02. 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 –  Tvorba 

inter iérov a  exter iérov budov v  IKT prostred í  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: online stretnutie klubu – aplikácia ZOOM 

Dátum konania stretnutia:  10. 02. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:45 hod do 16:45 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

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

2. Ing. Patrícia Lederleitnerová  SPŠS D. S. J. TT 

3. Ing. Zuzana Mištinová  SPŠS D. S. J. TT 

4. Ing. Alena Vranková  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 

    

 


