
 

 

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 moderného vzdelávania bez písomného 

výstupu 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 21.02.2022 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu online  

9. Meno koordinátora pedagogického 
klubu 

Mgr. Martin Miklis 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
správy 

https://spostt.edupage.org/a/prepojenie-ss-
vzdelavania-s-praxou 
www.trnava-vuc.sk 
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11. Manažérske zhrnutie: 
 
Na klube moderného vzdelávania 21.02.2022  sme absolvovali prednášku od koordinátora 
pedagogického klubu na tému Moderné vyučovacie metódy a formy vo vyučovaní - Základné 
charakteristiky moderných vyučovacích metód. 
 
 
  

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
Na klube moderného vzdelávania 21.02.2022 bol program: 

• Moderné vyučovacie metódy a formy vo vyučovaní - Základné charakteristiky moderných 

vyučovacích metód  
• Prednáška od Microsoftu - Minecraft vo vyučovaní („Hodina kódu“ je len začiatok)  
• Kvízy z prebraných tém 

• Návrh Minecraft hodiny 

• Ako nám môžu pomôcť tieto zručnosti vo vyučovaní a príprave na vyučovanie? 
 
Na stretnutí sme absolvovali prednášku od koordinátora pedagogického klubu na tému moderné 
vyučovacie metódy a formy vo vyučovaní. Po každej časti sme absolvovali kvíz z prebranej témy. 
Potom sme pozerali prednášku od Microsoftu “Minecraft vo vyučovaní („Hodina kódu“ je len 
začiatok).” Nakoniec sme navhovali, ako by sme aplikovali naše poznatky na simulovanú hodinu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Závery a odporúčania: 
 
Klub prebehol presne podľa plánu. Od členov klubu bola pozitívna spätná väzba. Do budúcna 
budeme pracovať na zručnostiach, ktoré sme identifikovali ako kľúčové a  môžu nám pomôcť 
skvalitniť vyučovanie. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Martin Miklis 

15. Dátum 21.02.2022 
16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Martin Miklis 
18. Dátum 21.02.2022 
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                                                                                             

 

 

Pr ior itná os:  Vzde lávanie  

Špe c ific ký c ie ľ:  1.2 .1 . Zvýšiť  kvalitu odborné ho vzde lávania a  pr ípravy 

re fle ktujúc  potre by trhu prác e   

Pr ijímate ľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov proje ktu:  Pre poje nie  stre doškolské h o vzde lávania s praxou v 

Trnavskom samosprávno m kraji  1  

Kód ITMS proje ktu:  312011AGY4  

Názov pe dagogic ké ho klubu:  Klub mode rné ho vzde lávania be z písomné ho výstupu  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: online 

Dátum konania stretnutia: 21.02.2022 
 
Trvanie stretnutia: od...14 30.......hod do..17 30........hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Martin Miklis  SOŠPaSV Trnava 

2. Daniela Odelgová  SOŠPaSV Trnava 

3. Adriana Šimanská  SOŠPaSV Trnava 

4. Ingrid Branišová  SOŠPaSV Trnava 

5.  Miriam Kidoňová  SOŠPaSV Trnava 

6.     

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


