
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýš iť  kval itu odb ornéh o vzdeláva nia  
a  prípravy  ref lektujúc p otreby  t rh u p rác e.  

3. Prijímateľ Stredná od borná škola  po lytechnická,  
Štefánikova 1550/20,  06601  Humenné  

4. Názov projektu Prepojenie  s tredoškolského vzdelávania  s  
praxou v  SOŠ po lytechnická,  Humenné  

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011Z407  
6. Názov pedagogického klubu  4.6.2.  Všeobecný  pedagog ický  k lu b  
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 06.10.2020 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SOŠ polytechnická Humenné 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Mária Bačová  

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: Oboznámenie sa s činnosťou pedagogické klubu   

 

 Všeobecný pedagogický klub (ďalej len VPK)  

 Pracovné činnosti VPK  

 Ciele a dôvody, prostriedky, výstupy 

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. Zdôvodnenie vytvorenia odborného pedagogického klubu   

2. Objasnenie cieľov, prostriedkov a výstupov pracovných činnosti VPK  

3. Diskusia, záver   

 

K bodu 1. Koordinátorka klubu vysvetlila členom klubu význam vytvorenia VPK v rámci projektu 

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v SOŠ polytechnická, Humenné.   

 

K bodu 2. Jedným z cieľov VPK bude hľadanie možnosti, ako byť informovaný o aktuálnych a 

perspektívnych potrebách pracovného trhu. Ide o prístup k odborným publikáciám, školenia, 

semináre, workshopy, výstavy, exkurzie a pod. Prostriedkom na dosiahnutie cieľa bude napr. výmena 

informácií a podľa možnosti sa zapojenie do jednotlivých aktivít a následná diskusia o získaných 

skúsenostiach.  

Ďalším cieľom je výmena skúsenosti z vlastnej pedagogickej činnosti a skúsenosti v oblasti 

medzipredmetových vzťahov. Možným prostriedkom na dosiahnutie cieľa je výmena skúseností z 

vyučovacej činnosti, spoločné hľadanie inovatívnych metód a foriem pre zvýšenie motivácie žiakov k 

učeniu a osvojovaniu si poznatkov potrebných na ich uplatnenie v praxi. Pre tento účel sú nevyhnutné 

stretnutia a diskusie zainteresovaných pedagógov.  

V neposlednom rade je dôležitým cieľom prieskumno-analytická a tvorivá činnosť týkajúca sa 

výchovy a vzdelávania vedúca k jej zlepšeniu. Prostriedkom k dosiahnutiu cieľa budú diskusie na 

riešenie problémov v prospechu a dochádzke žiakov na teoretickom vyučovaní. Spoločne sa budú  

hľadať príčiny a navrhovať prípadné opatrenia na zlepšenie výsledkov.     

Diskusia k jednotlivým bodom bola priebežná.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

 Vytvorenie všeobecného pedagogického klubu v rámci projektu Prepojenie stredoškolského 

vzdelávania s praxou v SOŠ polytechnická, Humenné má svoje opodstatnenie.  

 Naplnením cieľov pracovných činností využívajúc navrhnuté prostriedky prispieť k 

odbornému rastu pedagogických zamestnancov a zlepšeniu kvality výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Mária Bačová 
15. Dátum 06.10.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Anton Bača 
18. Dátum 03.11.2020 
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                                                                                             

 

 

Prioritná os :  Vzdelávanie  

Špecif i cký  c ie ľ :  1.2.1 Zvýš iť  kval itu odb ornéh o vzdeláva nia  a  prípravy  

ref lektujúc potreby  t rhu práce.  

Pri j ímateľ :  Stredná od borná škola  po lytechnická,  Štefánikova 

1550/20 , 06601 H umenné  

Názov  projektu:  Prepojenie  s tredoškolského vzdelávania  s  praxou v  SOŠ 

polytechn ická,  H umenné  

Kód ITMS p rojektu:  312011Z407  

Názov  pedagog ického k lubu :  4.6.2.  Všeobecný  pedagog ický  k lu b  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Humenné 

Dátum konania stretnutia: 06.10.2020 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Mária Bačová  SOŠ polytechnická 

Humenné 

2. Ing. Eva Baková  SOŠ polytechnická 

Humenné 

3. Ing. Eva Gavronová  SOŠ polytechnická 

Humenné 

4. Mgr. Nataša Ištvanová  SOŠ polytechnická 



Humenné 

5. PaedDr. Alena Matejková  SOŠ polytechnická 

Humenné 

6. Mgr. Miriama Krišková  SOŠ polytechnická 

Humenné 

7. Mgr. Marián Serbák  SOŠ polytechnická 

Humenné 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


