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Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť  kval i tu  odborného vzdelávan ia  
a  pr ípravy ref lektujúc potreby t rhu práce.  

3. Prijímateľ Stredná odborná škola  polytechnická,  
Štefánikova 1550/20,  06601 Humenné  

4. Názov projektu Prepojen ie  stredoškolského vzdelávania  s  
praxou v SOŠ po lytechnická,  Humenné  

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011Z407  
6. Názov pedagogického klubu  4.6.3 .  Odborný pedagogický  k lub  
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 03.02.2022 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SOŠ polytechnická Humenné 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Ing. Anna Sabolová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

https://soshe.edupage.org/a/prepojenie-
stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-sos-
polytechnicka-humenne  

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Téma: Analýza  prospechu za I. polrok 

 

 slabé miesta  

 učenie sa žiakov 

 motivácia  

https://soshe.edupage.org/a/prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-sos-polytechnicka-humenne
https://soshe.edupage.org/a/prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-sos-polytechnicka-humenne
https://soshe.edupage.org/a/prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-sos-polytechnicka-humenne


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

 

Program stretnutia:  

 

1. Analýza prospechu žiakov v I. polroku šk.r.2021/22 

2. Identifikácia slabých miest v učení sa žiakov 

3. Motivácia k učeniu 

4. Diskusia, záver 

 

1. Informácie o prospechu žiakov za I. polrok šk. r. 2021//22, ktoré boli prejednané 

pedagogickou radou 26.1.2022, zhrnula členom klubu koordinátorka pedagogického klubu 

odborných predmetov. Vyučovanie prebiehalo prezenčne. Dištančná forma bola uplatňovaná 

len pre triedy, ktoré boli podľa pravidiel školského semaforu v karanténe a tiež posledný 

týždeň pred vianočnými prázdninami. Žiaci, ktorí neboli hodnotení za I. polrok, budú 

v súlade s novelizovaným školským zákonom vykonávať náhradné preskúšanie pred 

komisiou. Jedná sa hlavne o žiakov, ktorí v priebežnom hodnotení nezískali žiadne známky, 

resp. získali nedostatočný počet známok vzhľadom na časovú dotáciu v jednotlivých 

predmetoch.  

2. Analýza faktov ukázala viaceré slabé miesta v učení sa. Za najvýznamnejšie označili členovia 

klubu tieto: 

- nedostatočná alebo nepravidelná školská dochádzka, 

- nedostatočná alebo žiadna domáca príprava,  

- nedostatočná alebo žiadna motivácia k učeniu sa. 

3. Už pri analýze dochádzky sme načrtli možnosti zlepšenia cez uplatnenie rôznych stratégií vo 

vyučovaní. A opätovne zdôrazňujeme význam individuálneho prístupu učiteľa ku žiakovi, 

kvalitnej spätnej väzby a odovzdávanie poznatkov orientovaných na ich využitie v praxi ako 

jeden z najsilnejších motivačných nástrojov súčasnej doby. 

4. Diskusia bola priebežná. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo opäť podstatný význam pre dosiahnutie vyššej kvality 

a úrovne vzdelávacieho procesu. V rámci komunikácie: 

- členovia klubu analyzovali výsledky prospechu za I. polrok šk. r. 2021/22.  

- členovia klubu urobili analýzu slabých miest v učení sa a načrtli možnosti motivácie žiakov 

k dosahovaniu lepších študijných výsledkov . 

Odporúčania: 

Členom klubu je odporúčané využívať v čo najväčšej miere spätnú väzbu v hodnotení 

žiakov a riešenie úloh orientovaných na využitie v praxi. 

 



14.  Vypracoval (meno, 

priezvisko) 
Ing. Anna Sabolová 

15. Dátum 03.02.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Anton Bača 
18. Dátum 01.03.2022 
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 :  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 :  Stredná odborná škola  polytechnická,  Štefán ikova 

1550/20,  06601 Humenné  

Názov projektu:  Prepojen ie  stredoškolského vzdelávania  s  praxou v SOŠ 

polytechnická,  Humenné  

Kód ITMS projektu :  312011Z407  

Názov pedagogického k lubu:  4.6.3 .  Odborný pedagogický  k lub  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 06601 

Humenné 

Dátum konania stretnutia: 03.02.2022 

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 16:00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Anna Sabolová  SOŠ polytechnická 

Humenné 

2. Ing. Marek Bálint  SOŠ polytechnická 

Humenné 

3. Ing. Anežka Hrešková  SOŠ polytechnická 

Humenné 



4. Ing. Jana Macejková  SOŠ polytechnická 

Humenné 

5. Ing. Martin Širý  SOŠ polytechnická 

Humenné 

6. Ing. Jozef Vaško  SOŠ polytechnická 

Humenné 

7. Bc. Marián Hodor  SOŠ polytechnická 

Humenné 

8. Bc. Jozef Taňkoš  SOŠ polytechnická 

Humenné 

9. Bc. Pavol Taňkoš  SOŠ polytechnická 

Humenné 

10. Ing. Anton Bača  SOŠ polytechnická 

Humenné 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  



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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


