
 

 

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 – 

Informačno-komunikačné technológie v škole 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 06. 12. 2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 

917 08 Trnava, miestnosť č. 101 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Pavol Danček 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

https://spsstt.edupage.org/ www.trnava-vuc.sk  

 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

 Krátka anotácia: 

kúpa nových IKT zariadení po schválení rozpočtu a po splnení oprávnených požiadaviek na budúce 

smerovanie školy. 

 

 Kľúčové slová: 

kúpa, nové IKT zariadenia, oprávnené požiadavky, smerovanie školy. 

https://spsstt.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/


 

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

 Rozhodovanie o kúpe nových IKT zariadení. 

 Vyhľadávanie jednotlivých IKT zariadení u predajcov a porovnávanie jednotlivých 

ponúk podľa nasledujúcich parametrov: cena, parametre zariadení, recenzie daného 

tovaru, prípadne predajcu, naše skúsenosti z minulosti. 

 Vytipovanie pár predajcov pre následné neskoršie kontaktovanie ohľadne možnosti 

výhodnejšej ceny pre školy. 

 Rozdelenie jednotlivých nákupov medzi členov komisie pre zrýchlenie nákupu. 

 Na záver stretnutia členovia klubu zhodnotili činnosť klubu, jeho prínos a návrhy na 

možné budúce zlepšenie. 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu vyhotovili nákupný zoznam IKT techniky. Po následnej diskusii vytipovali 

predajcov pre nákup novej IKT techniky so zámerom následne ich kontaktovať pre zistenie 

možnej zľavy pre školy. Nákupný zoznam si rozdelili, aby bol nákup čo možno najrýchlejší. 

 

 

  

 

 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Pavol Danček 

15. Dátum 06. 12. 2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Pavol Danček 

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 –  In formačno -

komunikačné technológie v škole  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Lomonosovova 7, 917 08 Trnava, miestnosť č. 101 

Dátum konania stretnutia:  06. 12. 2021 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Pavol Danček  SPŠS D. S. J. TT 

2. Mgr. Sylvia Hulková  SPŠS D. S. J. TT 

3. Ing. Dagmar Móderová  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 

    

    

 


