
 

 

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  Klub odborných učiteľov a majstrov odbornej 

výchovy pre výučbu odborného výcviku 
autoopravárenských učebných a študijných 
odborov vyučovaných na SOŠ automobilová 
Trnava 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 14.6.2022 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu On-line stretnutie 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Daniel Šutiak 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.sosatt.sk 
www.trnava-vuc.sk 

 
11. Manažérske zhrnutie:      /krátka anotácia, kľúčové slová / 

 
     Diagnostika vozidla - Sériová diagnostika 
 
 



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

2. Prezentácia účastníkov stretnutia 

3. Oboznámenie s obsahom stretnutia 

4. Výmena vzájomných skúseností  

5. Inovatívne metódy v danej tematike 

6. Vyučovanie témy v prezenčnom  vzdelávaní 

7. Informácie o aktualitách  na prezenčnom  vyučovaní žiakov všetkých  ročníkov v študijných a 

učebných  odboroch 

8. Požiadavky na vzdelávanie na ďalšom stretnutí 

 

 

 

Stretnutie bolo zamerané na výmenu skúseností v danej problematike , poukázanie na inovatívne 

metódy pri výučbe , prínos pre prácu učiteľa odborných predmetov a MOV. 

Koordinácia postupu pri výučbe na teoretickom i praktickom vyučovaní je v súčasnom období     

vzdelávania nevyhnutnou požiadavkou. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Závery a odporúčania: 
 

Naďalej  pokračovať pri stretnutiach s výmenou skúseností, prijímať spoločné riešenia, 

 ktoré vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov. 

 

Využívať moderné vyučovacie metódy, v prezenčnom vzdelávaní sa zamerať na praktické ukážky, 

zamerať sa na osvojovanie si zručností, pochopiť princípy mechanizmu a využiť prirodzený záujem aj 

s ohľadom na vek a odborné zameranie študentov. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Jarmila Holická 
15. Dátum 15.6.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Daniel Šutiak 
18. Dátum 16.6.2022 
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 :  Vzd elávanie  

Šp ec if ický  c ieľ :  1 .2.1   Zvý š iť  kva l i tu  odb orn ého vzdelávan ia  a  pr ípravy  

ref lektujú c potreby t rhu  práce  

Pr i j ímateľ :  Trn avský  samosp rávny kraj  

Názov p rojektu:  Prepojen ie  stredoškolského vzd elávania  s  praxou v 
Trn avskom samosprávn om kraj i  1  

Kód ITMS projektu :  312011AGY4 

Názov p edagogického k lubu:  Klub  odborných uč iteľov  a  majst rov od born ej  vý chovy 

pre výučbu  odborn ého výcviku  autoopraváren ských 

učebných  a  štu di jný ch odborov vyu čovaných  na SOŠ 

automob i lová Trn ava  

 

PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: on-line stretnutie https: meet.google.com/kci-wfei-whv 

Dátum konania stretnutia:  14.6.2022 

Trvanie stretnutia: od 15.30 ho do 18.30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Daniel Šutiak  SOŠA TT 

2.  Michal Ambruš  SOŠA TT 

3. Mgr. Štefan Barniak  SOŠA TT 

4.  Ing. Róbert Hlavatý  SOŠA TT 

5. Ing. Jarmila Holická  SOŠA TT 

6. Mgr. Maroš Jedinák  SOŠA TT 

7. PaedDr. Ivan Kováčik  SOŠA TT 

8. Jaroslav Macek  SOŠA TT 

9. František Pánik  SOŠA TT 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 
 

 
 



Prijaté: Zasadnutie Klubu 3 - autoopravárenstvo @ ut 14. jún 2022 3:30pm - 
6:30pm (SELČ) (sutiak.d@gmail.com) 
Doručené 

panikf123@gmail.com 
 

3. 6. 2022 6:46 (pred 11 dňami) 

 
komu: mne 

  

jún14ut Zasadnutie Klubu 3 - autoopravárenstvo 

Z Kalendára Google 

panikf123@gmail.com prijal(a) túto udalosť. 

Zobraziť aktualizované informácie o službe Kalendár Google 

panikf123@gmail.com prijal(a) túto pozvánku. 

Zasadnutie Klubu 3 - autoopravárenstvo 
Kedy ut 14. jún 2022 3:30pm – 6:30pm Stredoeurópsky čas - Praha 

Pripojovacie údaje Pripojiť sa pomocou služby Google Meet 

 

meet.google.com/kci-wfei-whv 

Kalendár sutiak.d@gmail.com 

Kto • sutiak.d@gmail.com– organizátor 

• ambrusmichal6@gmail.com 

• robohlavaty64@gmail.com 

• jarmila.holicka@gmail.com 

• maros.jedinak@gmail.com 

• kovacikyvan@gmail.com 

• oto7910@gmail.com 

• stefan.barniak@gmail.com 

• panikf123@gmail.com 

• srsnova@sosatt.sk 

 

Diagnostika vozidla - Sériová diagnostika 

Pozvánka z Kalendára Google 

Túto správu ste na účet sutiak.d@gmail.com dostali preto, lebo ste sa prihlásili na odber upozornení typu odpovede na pozvanie v 

kalendári sutiak.d@gmail.com. 

Ak už nechcete dostávať tieto správy, prihláste sa na adrese https://calendar.google.com/calendar/ a zmeňte si nastavenia 

upozornení pre tento kalendár. 

Preposlaním tejto pozvánky by ste mohli komukoľvek z príjemcov umožniť, aby organizátorovi odoslal odpoveď a bol pridaný do 

zoznamu hostí, aby pozval ostatných bez ohľadu na to, či sa sám zúčastní alebo nie, alebo aby upravil vaše potvrdenie 

účasti. Ďalšie informácie. 

Oblasť príloh 

invite. ics  Stiahnuť 



Klub 3 - autoopravárenstvo 

Miesto konania stretnutia: on-line stretnutie  https: meet.google.com/kci-wfei-whv 

Dátum konania stretnutia:  14.6.2022 

Trvanie stretnutia: od 15.30 ho do 18.30 hod

 

 

 



Klub 3 - autoopravárenstvo 

Miesto konania stretnutia: on-line stretnutie https: meet.google.com/kci-wfei-whv 

Dátum konania stretnutia:  14.6.2022 

Trvanie stretnutia: od 15.30 ho do 18.30 hod

 

 

 


