
 

 

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 –

Prírodovedné a matematické zákonitosti 
v projektovaní 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 10.03.2022 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 

917 08 Trnava, miestnosť č..108 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Ing. Karol Jakubčík 

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: 

Anotácia: 
Stretnutie pedagogického klubu s písomným výstupom „Prírodovedné a matematické zákonitosti 
v projektovaní“ bolo zamerané na prehodnotenie a aktualizáciu maturitných tém PČOZ so zreteľom 
na podmienky vyučovania v II., III. a IV. ročníku v čase pandémie. 
 
Kľúčové slová:  
 Pôdorys, Základy, Zariadenie staveniska, Zariadenie interiéru,  Zvislý rez, Železobetónový trám, 
Železobetónová doska, Obhajoba úspešnej súťažnej práce, Obhajoba vlastného projektu 



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

1- Zhodnotenie doterajších skúseností s témami PČOZ 
2- Posúdenie priebehu praktickej prípravy v situácii kombinovaného vyučovania online a 

prezenčne odborných stavebných predmetov  
3- Výber a úprava zadaní a úloh pre prezenčnú realizáciu PČOZ v podmienkach obmedzení 

vyplývajúcich z prebiehajúcej pandémie.  
4- Posúdenie vhodnosti projektov pre PČOZ formou „Obhajoby úspešnej súťažnej práce“ a  

„Obhajoby vlastného projektu“ 
5- Diskusia členov klubu k danej problematike 

 Diskutujúci sa vyjadrovali k problematike praktických maturitných  skúšok, poukázali 
na problémy vyplývajúce z online výučby v čase pandémie, pri konzultáciách, 
odovzdávaní, oprave a spätnej väzbe v práci na ročníkových projektoch žiakov. 

 Po zhodnotení situácie vybrali témy pre PČOZ na školský rok 2021/2022 pre študijný 
odbor Staviteľstvo 

 Členovia klubu odobrili 1 projekt pre PČOZ formou „Obhajoba úspešnej súťažnej práce“ 
a 3 projekty „Obhajoba vlastného projektu“ 
 

Prítomní členovia pedagogického klubu sa vecne a odborne vyjadrovali k jednotlivým 
bodom. Zoznam a upravené témy PČOZ predloží predsedníčka Pk odborných stavebných 
predmetov vedeniu školy na pripomienkovanie a následné odsúhlasenie a uvedenie do praxe. 
 

13. Závery a odporúčania: 
 
       Z diskusie a práce členov klubu vyplýva nasledovné: 
 

1.) Zoznam prepracovaných tém PČOZ a vybraných projektov pre obhajoby  pre šk. rok 
2021/2022, pre študijný odbor 3650 M Staviteľstvo, odsúhlasený Pk odborných stavebných 
predmetov a vedením školy je záväzný. 

2.) Upravené znenie zadaní pre PČOZ bude vedením školy posunuté zástupcom odbornej 
verejnosti na odborné posúdenie. 

3.) Členovia klubu odporúčajú vyučujúcim dotknutých predmetov zamerať výučbu najmä na 
problematiku spätú s úlohami ktoré obsahujú zadania PČOZ  

4.) Vyučujúci podajú inštrukcie dotknutým študentom o priebehu obhajoby projektu. 
 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Karol Jakubčík 
15. Dátum 11.03.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Karol Jakubčík 
18. Dátum 11.03.2022 
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 :  Vzd elávanie  

Šp ec if ický  c ieľ :  1 .2.1  Zvý ši ť  kva l i tu  odb orn ého vzdelávan ia  a  pr ípravy  

ref lektujú c potreby t rhu  práce  

Pr i j ímateľ :  Trn avský  samosp rávny kraj  

Názov p rojektu:  Prepojen ie  stredoškolského vzd elávania  s  praxou v 
Trn avskom samosprávn om kraj i  1  

Kód ITMS projektu :  312011AGY4 

Názov p edagogického k lubu:  Ped agogický  k lub  s  p í somný m vý stu pom – Prírodovedné 

a matematické zákonitosti v projektovaní 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:   SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava, miestnosť 

č. 108  

Dátum konania stretnutia:  10.03.2022 

Trvanie stretnutia:  od 15:20 hod do 18:20 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Ľuboš  Dušek  SPŠS D. S. J. TT 

2 Ing. Karol Jakubčík  SPŠS D. S. J. TT 

3 Ing. Patrícia  Lederleitnerová  SPŠS D. S. J. TT 

4 Ing.  Zuzana Mištinová  SPŠS D. S. J. TT 

5 Ing.  Blanka Prachárová            SPŠS D. S. J. TT 

6 Ing. Peter Tuchyňa  SPŠS D. S. J. TT 



 


