
 

 

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 ekonomických predmetov 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 16.02.2022 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Lomonosovova 2797/6, Trnava, č. 148 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Ing. Miroslava Váleková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

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

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

kľúčové slová 

 praktické úlohy, praktické cvičenia, hospodárska prax, technické a materiálne zabezpečenie, 

spolupráca zo zamestnávateľmi, duálne vzdelávanie, medzipredmetové vzťahy, komplexné 

úlohy, spolupráca a interakcia 

 

stručná anotácia 

 KEP na základe predchádzajúcich stretnutí a záverov navrhol vytvorenie komplexných 

praktických cvičení, projektov a úloh nadväzujúcich na potreby hospodárskej praxe 

zohľadňujúc požiadavky zamestnávateľov. Na dnešnom stretnutí prijali návrhy na prípravu 

praktických cvičení. 

 

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


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

1. Potreba praktických cvičení 

 Na základe záverov predchádzajúcich cvičení, analýzy a hodnotenia výsledkov projektových 

úloh žiakov sme sa dohodli na potrebe vytvorenia komplexných praktických cvičení, ktoré 

by umožnili žiakom prepojenie získaných teoretických vedomostí a zručností s praxou. Mali 

by odrážať aktuálne trendy a potreby zamestnávateľov. 

2. Príprava praktických cvičení 

 Členovia klubu diskutovali o témach a oblastiach, ktoré by boli obsahom praktických cvičení 

a zhodli sa na troch základných oblastiach: základy jednoduchého a podvojného účtovníctva 

(účtovníctvo), reklama a propagácia podniku (marketing), daňové a odvodové zaťaženie 

podnikateľov (ekonomika). 

 Navrhli sa základné témy a okruhy pre precvičovanie teoretických vedomostí s možnosťou 

ďalšieho rozšírenia a doplnenia tém podľa potrieb hospodárskej praxe. Navrhlo sa materiálne 

zabezpečenie prípravy a realizácie praktických cvičení, spracovanie a formálna úprava 

cvičení. 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

 

Členovia klubu zhodnotili potrebu vytvorenia praktických cvičení na precvičovanie vedomostí 

žiakov zohľadňujúcich potreby praxe. Vytvoril sa zoznam materiálneho zabezpečenia a okruh 

tém. Využívali sa predchádzajúce závery stretnutí a vlastná skúsenosť učiteľ z vyučovacieho 

procesu. Bolo navrhnuté, aby všetky cvičenia mali komplexný charakter a uplatňovali 

prepojenie učiva všetkých odborných ekonomických predmetov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Miroslava Váleková 
15. Dátum 16.02.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Miroslava Váleková 
18. Dátum 16.02.2022 
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 ekonomických  predmetov 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, 
č. 148 
 
Dátum konania stretnutia: 16.02.2022 
Trvanie stretnutia: od 13:00 hod do 16:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Miroslava Váleková  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

2. Ing. Mária Regmundová  SOŠ obchodu a služieb, Trnava 

3. Ing. Hana Glasová  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 

    

    

 


