
 

 

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 bez písomného výstupu  
Klub učiteľov anglického jazyka 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 24.05.2022 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Lomonosovova 2797/6, Trnava, č. 172 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Mgr. Bibiána Benková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
sosos-trnava.sk, www.trnava-vuc.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia: Predposledné tohtoročné stretnutie členov pedagogického Klubu učiteľov 

anglického jazyka prebehlo za účasti 3 členiek. Témou stretnutie boli maturitné testy, analýza 

maturitných testov a slohov – rozbor nedostatkov. 

 

 

Kľúčové slová: maturitné testy, písomná časť maturitnej skúšky, skúsenosti, sloh, slovná zásoba 

  

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


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

1. Otvorenie stretnutia 

Vedúca pedagogického klubu privítala členov klubu a predstavila im dnešnú tému.  

2. Diskusia na tému Maturitné testy. 

Písomná maturitná skúška z cudzích jazykov sa skladá z dvoch častí – z internej časti 

a externej časti. V rámci internej časti maturitnej skúšky žiaci dostali zadanie napísať list, 

ktorého téma bola Travelling. V rámci listu sa mali vyjadriť k trom bodom:  

1. Your destination, the reasons and aim of your journey/trip 

2. Which means of transport you will use and why,  

3. Boarding (eating and staying) during your journey, if necessary.  

Zadanie väčšina žiakov splnila, v liste svojmu priateľovi opísali svoju plánovanú dovolenku 

/ výlet, väčšinou do zahraničia, pričom väčšina žiakov splnila všetky body zo zadania. 

Nedostatky sa objavili v dvoch prípadoch, kde žiaci nesplnili zadanie, nakoľko opisovali 

dovolenku/výlet, ktorý sa už uskutočnil a nie plánovaný výlet. Namiesto využitia budúcich 

gramatických časov používali minulé časy a tým nesplnili zadanie internej časti maturitnej 

skúšky. Ďalším nedostatkom, s ktorým sme sa pri opravovaní gramatických slohov stretli 

bolo nesprávne hláskovanie (spelling) a tiež nesprávne používanie predložiek. Pozitívom 

však bolo, že žiaci vedeli správne použiť gramatické časy – will, be going to, present 

continuous for future a tiež využívali širokú slovnú zásobu.  

V rámci externej časti písomnej maturitnej skúšky žiaci dosahovali najlepšie výsledky 

v časti Reading, napriek tomu, že sa tu vyskytovali úlohy, kde žiaci nedokázali určiť 

jednoznačnú odpoveď. Najväčší problém robili žiakom úlohy na počúvanie s porozumením.  

4. Záver   

Dosiahnuté výsledky nás veľmi tešia a veríme, že žiakov správne motivujú aj pri 

príprave na ústnu časť maturitnej skúšky. 

 
13. Závery a odporúčania: 

Pri analýze oboch častí maturitného testu sme skonštatovali, že dôsledná príprava žiakov je 

veľmi dôležitá. Dokazujú to aj ich výsledky. Spoločne veríme v úspešné ukončenie ročníka 

a dosiahnutie skvelých výsledkov aj pri ústnej časti maturitnej skúšky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Bibiána Benková 
15. Dátum 24.05.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Bibiána Benková 
18. Dátum 24.05.2022 
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                                                                                             

 

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce  

Prij ímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojenie stredoškolského vzdelávania s  praxou v 

Trnavskom samosprávnom kraj i  1  

Kód ITMS projektu:  312011AGY4 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub bez písomného výstupu Klub 

učiteľov anglického jazyka  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, 
č. 172 
 
Dátum konania stretnutia: 24.05.2022 
Trvanie stretnutia: od 13:00 hod. do  16:00 hod.  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Bibiána Benková  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

2. Mgr. Jana Malovcová PMK MS SOŠE Trnava SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

3. Mgr. Martina Čajkovičová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

4. PhDr. Bibiána Bačová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


