
 

 

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 s písomným výstupom – Klub 
učiteľov OBN, DEJ a ETV 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 03. 06. 2022 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 

917 08 Trnava, miestnosť č. 106 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu PaedDr. Iveta Janotková 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
https://spsstt.edupage.org/a/projekt-
prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-
praxou-v-ttsk1 
www.trnava-vuc.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: 

 

test, program Socrative, odvetvia práva, činnosť klubu,  práca s informáciami, prepojenie teórie s 

praxou, postupy kladenia otázok, správna formulácia úloh 

 

 

Krátka anotácia: 

 

Cieľom stretnutia bolo diskusia a práca na príprave testových úloh z oblasti základov práva. 

Súčasťou stretnutia bolo aj zdieľanie pedagogickej skúsenosti v uvedenej problematike. 

Účastníci diskutovali a vymieňali si skúsenosti o vplyve a efektivite pedagogických postupov, 

uvádzali dostupné zdroje.  

 

 

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

Program zasadnutia klubu: 

1. Otvorenie pedagogického klubu. 

2. Príprava vedomostného testu  

3. Otázky, rozdelenie úloh 

4. Diskusia 

5. Záver stretnutia a odporúčania pre pedagogickú prax 

 

https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1
https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1
https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1
http://www.trnava-vuc.sk/


Nevyužiť potenciál e-testovania a súťaží vo vzdelávaní by bolo chybou. Testovanie slúži ako 

nástroj na získavanie informácií dôležitých: 

a) na diagnostikovanie a klasifikáciu žiakov, 

b) pre učiteľa pri úprave plánov učebného procesu, 

c) pre riadenie školy, 

d) na externú kontrolu práce školy – inšpekciu, poradenstvo, 

e) pre riadenie rezortu školstva a celého vzdelávacieho systému  

f) pre nadnárodné porovnávanie výsledkov vzdelávania. 

E-test je druh skúšky. Zamerali sme sa  na motivačnú funkciu didaktických testov. Testovanie 

vzbudzuje v žiakoch prirodzenú súťaživosť a zvedavosť na svoj výkon v porovnaní                

s ostatnými. Žiakov môžeme pomocou testovania motivovať k učeniu, a to prostredníctvom 

úloh, pomocou východiskových textov orientovaných na prax a na problémové situácie                    

z reálneho života, používaním nesúvislých textov, najmä obrázkov, grafov, tabuliek, máp a 

schém, pomocou úloh na dopĺňanie a priraďovanie či používaním obrázkov a symbolov                   

v odpovediach. 

Testovanie má oproti ústnemu skúšaniu celý rad ďalších výhod. Oproti ústnemu skúšaniu,  

pri ktorom sa najviac preskúšavajú zapamätané vedomosti, sa testovanie viac orientuje na  

riešenie problémov. Testovanie je aj menej časovo náročné, učiteľ efektívne odskúša naraz  

celú triedu. Vo vzťahu k žiakom je testovanie viac objektívne (v pozitívnom aj negatívnom  

zmysle, teda, že žiakovi ani nezhoršuje známku, ani nenadŕža) a má pevne stanovené normy  

hodnotenia. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Zhodnotenie a zhrnutie prínosu e-testov, ktoré sú súčasťou vyučovacieho procesu ako 

prostriedok rozvíjania komunikačných zručností žiakov. 

Odporúčania pre členov klubu: pri tvorbe didaktických e-testov v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch sa riadiť zásadami ich tvorby a využívať vo vyučovacom procese aktivity 

zamerané na vlastnú tvorbu žiakov. 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Iveta Janotková 
15. Dátum 06. 06. 2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Iveta Janotková 
18. Dátum 06. 06. 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 :  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  1  

Kód ITMS projektu :  312011AGY4  

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický  k lub  s  písomným výstupom –  Klub  učite ľov 

OBN,  DEJ a  ETV  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, 

Lomonosovova 7, 917 08 Trnava, miestnosť  č. 106 

  

Dátum konania stretnutia:  03. 06. 2022 

Trvanie stretnutia:     od 13:00 hod. do 16:00 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PaedDr. Iveta Janotková  SPŠS D. S. J. TT 

2. Mgr. Andrea Červenková  SPŠS D. S. J. TT 

3. PaedDr. Adriana Vaculová  SPŠS D. S. J. TT 

 

 


