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11. Manažérske zhrnutie: 

        Anotácia 

     Úvodné zasadnutie pedagogického klubu Úspešný absolvent humanitných 
        predmetov  bolo  venované  predovšetkým  oboznámeniu  sa s  činnosťou  klubu,  
        s jeho zameraním,  zdôvodneniu  plánovaných  aktivít  zameraných na  výmenu  
       skúseností v humanitných predmetoch slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk,  
       identifikovanie problémov vo vzdelávaní, možné spôsoby ich riešenia, dosiahnutie  
       zlepšenia v externých testovaniach a prerokovaniu harmonogramu jednotlivých stretnutí. 

          Kľúčové slová 

          harmonogram stretnutí, plán aktivít, kľúčové kompetencie, dokumentácia 

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

       Téma stretnutia:  Príprava plánu práce 

• Určenie koordinátora pedagogického klubu 
• Harmonogram stretnutí 
• Prerokovanie plánu práce klubu Úspešný absolvent humanitných predmetov,  
• návrhy  na    doplnenie a schválenie plánu práce klubu 
• Oboznámenie sa s pedagogickou dokumentáciou, určenie zodpovednosti za jej  

spracovanie  

                 Na úvodnom stretnutí sa zišli všetci členovia pedagogického klubu Úspešný  
          absolvent humanitných predmetov. Dohodli sa na koordinátorke klubu, stala sa  
          ňou PaedDr. Lucia Ligusová.   
                 Koordinátorka klubu oboznámila prítomných s plánom práce, ktorý bol členmi  
          Klubu  prerokovaný a následne schválený. Členovia klubu sa oboznámili s    
          dokumentáciou, ktorá sa bude vypracovávať za príslušné obdobie a odsúhlasili  
          zodpovedných učiteľov za jej vyhotovenie. Zároveň sa dohodli na harmonograme  
          najbližších stretnutí členov klubu. 



  

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

13. Závery a odporúčania: 

   Členovia pedagogického klubu berú na vedomie a schvaľujú návrh činnosti  klubu a 
harmonogram jednotlivých stretnutí a ukladajú si za úlohu premyslieť nápady na realizované 
aktivity.
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia:  OUC, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 

Dátum konania stretnutia:  23.10.2020 

Trvanie stretnutia: od 16:00 hod. do 19:00 hod. 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

Prioritná os: Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc 
potreby trhu práce

Prijímateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Názov projektu: Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce

Kód ITMS projektu: 312011AGU7

Názov pedagogického klubu: Pedagogický  klub "Úspešný absolvent humanitných predmetov"

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia

1. Ján Bajúsz Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

2. Emília Čulková Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov



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

  

3. Miroslava Gajdošová Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

4. Lucia Ligusová Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

5. Lucia Liptáková Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

6. Jana Pavlišáková Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

7. Lukáš Zgola Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

8. Martin Broda Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

9. Marta Kollárová Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

10. 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia

------------------------------------------------------------



Fotky z pedagogického klubu
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