
 

 

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  4.6.2 .  Všeobecný pedagogický  k lub  
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 27.01.2022 

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 : Analýza  dochádzky za I. polrok 

  

 Identifikovať príčiny slabej dochádzky  žiakov v konkrétnych prípadoch, 

 diskusia učiteľov ako hľadať možnosti na motiváciu žiakov na vyučovaní. 

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 dochádzky žiakov na vyučovanie v I. polroku šk.r.2021/22 

2. Motivácia k lepšej dochádzke 

3. Rôzne 

4. Diskusia, záver 

 

1. Koordinátorka všeobecného pedagogického klubu zhrnula členom klubu informácie 

o dochádzke žiakov za I. polrok šk. r. 2021/22, ktoré boli prejednané pedagogickou radou 

26.1.2022. Vyučovanie prebiehalo prevažne prezenčne. Dištančná forma bola uplatňovaná 

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

týždeň pred vianočnými prázdninami. Online hodiny boli realizované jednotne cez WEBEX. 

Je dôležité rozlišovať žiakov, ktorí vymeškali veľký počet vyučovacích hodín zo zdravotných 

dôvodov a tieto sú vykazované ako ospravedlnená neúčasť, od žiakov, ktorí majú vysoký 

počet hodín s neospravedlnenou dochádzkou. V oboch prípadoch je však významný vplyv na 

množstvo  a kvalitu nadobudnutých vedomostí a zručností a v konečnom dôsledku aj na 

možností ich overovania v danom časovom období, čo má za následok nutnosť náhradného 

preskúšania žiakov. 

2. Prítomní členovia diskutovali o predložených faktoch a informáciách a navrhovali možnosti 

ich riešenia. Medzi tie patrí najmä sprostredkovanie vedomosti a zručnosti žiakovi učiteľom 

spôsobom orientovaným na využitie v praxi, ako aj kvalitná spätná väzba v hodnotení žiakov. 

Významnú úlohu zohráva komunikácia triedneho učiteľa s rodičmi (zákonnými zástupcami) 

žiaka. Ďalej ako možnosti motivácie bolo uvedené súťaženie o najlepšiu dochádzku, či už 

vyhlásené v rámci školy, triedy, skupiny žiakov na OVY, resp. žiackou školskou radou. 

Ostáva už len hľadanie vhodnej odmeny a realizácia. 

3. V rôznom členovia klubu diskutovali o návrhu kritérií prijímacieho konania žiakov ZŠ do 

prvého ročníka študijných a učebných odborov SOŠ polytechnickej v novom školskom roku. 

Vychádzali pritom z novelizovaného školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorý upravuje 

priebeh a organizáciu prijímacieho konania a príslušného usmernenia k prijímaciemu 

konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023. 

4. Diskusia prebiehala priebežná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo znova podstatný význam pre dosiahnutie vyššej 

kvality a úrovne vzdelávacieho procesu. Vzájomnou komunikáciou analyzovali výsledky 

dochádzky za I. polrok šk. r. 2021/22, urobili rozbor a detailizovali možnosti motivácie žiakov 

k účasti na vyučovaní a diskutovali k návrhu kritérií pre prijímacie konanie.  

 

Odporúčania: 

-predložiť návrhy ku kritériám pre prijímacie konanie predsedom PK 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Mária Bačová 
15. Dátum 27.01.2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Anton Bača 
18. Dátum 02.02.2022 
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:  4.6.2 .  Všeobecný pedagogický  k lub  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Humenné 

Dátum konania stretnutia: 27.01.2022 

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. Ing. Marcel Volohda  SOŠ polytechnická 

Humenné 

6. Mgr. Miriama Krišková  SOŠ polytechnická 

Humenné 

7. Mgr. Marián Serbák  SOŠ polytechnická 

Humenné 

 


