
 

 

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 04.11.2021 

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 stretnutia : Profil absolventa  

 

 Profil absolventa 

 Nové odbory 

 

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. Zostavenie profilu absolventa pre odbory multimédia a stolár 

2. Diskusia, záver  

 

K bodu 1.  

Členom klubu bol predložený návrh profilu absolventa v študijnom odbore multimédia a v učebnom 

odbore stolár do príslušných ŠkVP. Pri príprave sa vychádzalo zo Štátneho vzdelávacieho programu 

pre odborné vzdelanie a prípravu v skupine študijných odborov  25 IKT a v skupine učebných 

odborov 33 stolár. 

 

K bodu 2.  

Pripomienkovala sa smernica o IUP. Opäť sa diskutovalo sa aj o aktuálnej pandemickej situácii 

a možnostiach prezentácie školy online formou, ako aj o príprave propagačných materiálov k náboru 

žiakov pre nový školský rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo význam pre dosiahnutie vyššej kvality a úrovne 

vzdelávacieho procesu. V rámci komunikácie členovia klubu boli oboznámení s návrhom profilu 

absolventa  v študijnom odbore multimédia a učebnom odbore stolár do príslušných ŠkVP. 

Odporúčania: 

- Prípadne návrhy nových odborov odovzdať predsedom jednotlivých PK 

 

 



14.  Vypracoval (meno, 

priezvisko) 
Ing. Anna Sabolová 

15. Dátum 04.11.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Anton Bača 
18. Dátum 09.12.2021 
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: 04.11.2021 

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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


