
 

 

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 2 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY5 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub bez písomného výstupu: 
Pedagogický klub odborného vzdelávania 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 8.marca 2022  
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SOŠ technická, Kračanská cesta 1240/36, 

Dunajská Streda, učebňa č.115  
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Marta Skoršepová 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy http://www.sostds.sk 

www.trnava-vuc.sk 
 

11. Manažérske zhrnutie: 
Členovia pedagogického klubu prekonzultovali vlastné pedagogické skúsenosti a skúsenosti 

ostatných pedagogických pracovníkov, ktoré majú z  návštev výstav a exkurzií uskutočňovaných 

podľa plánu školských aktivít. Hodnotili prínos a aplikáciu nových poznatkov vo vyučovaní.  

http://www.sostds.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/


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

 

 

1. Prepojenie vlastných pedagogických skúseností s návštevou výstav alebo exkurzií  

2. Rozbor odborných tém zo získaných materiálov na výstavách a exkurziách a aplikácia 

nových poznatkov  

3. Diskusia o súčasnom stave možností  organizovania výstav a exkurzií vplyvom 

pandemickej situácie a porovnaní  vplyvu na vyučovací proces 

  

 

13. Závery a odporúčania: 
- časovo zosúladiť termíny výstav a exkurzií /ak je to možné/ s  prácou v krúžkoch, 

potrebná je užšia komunikácia a spolupráca medzi pedagógmi  
- prospekty, prezentácie a videá by mali nasledovať po preberaní danej témy, aby žiakom 

uľahčili utvrdenie učiva  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Tomáš Tóth 
15. Dátum 08. 03. 2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Marta Skoršepová 
18. Dátum 08.03.2022 
19. Podpis  
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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  2 

Kód ITMS projektu :  312011AGY5 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický  k lub  bez p ísomného výstupu :   

Pedagogický  k lub  odborného vzdelávania  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠ technická, Kračanská cesta 1240/36,Dunajská Streda, učebňa č.115  

Dátum konania stretnutia: 08.03.2022 

Trvanie stretnutia: od 15.15 hod do 16.15 hod   

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Marta Skoršepová  SOŠ technická, 

Kračanská cesta 

1240/36,Dunajská 

Streda 

2. Ing. Tomáš Tóth  SOŠ technická, 

Kračanská cesta 

1240/36,Dunajská 

Streda 



3. Mgr. Lilla Vrábel   SOŠ technická, 

Kračanská cesta 

1240/36,Dunajská 

Streda 

4. Barnabáš Blaskovics   SOŠ technická, 

Kračanská cesta 

1240/36,Dunajská 

Streda 

5. Ing. Eva Paulíková  SOŠ technická, 

Kračanská cesta 

1240/36,Dunajská 

Streda 

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 

 


