
 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

1. Prioritná os Vzdelávanie

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

3. Prijímateľ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

4. Názov projektu Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu 
práce

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGU7

6. Názov pedagogického klubu Ped. klub "Úspešný absolvent humanitných 
predmetov"

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 20.11.2020

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SPŠE Prešov, Plzenská 1

9. Meno koordinátora pedagogického klubu PaedDr. Lucia Ligusová

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
správy

https://www.spse-po.sk/zivot-skoly/86/inovacie-
edukacneho-procesu-pre-potreby-trhu-prace/
60/1.2.1-pedagogicke-kluby

https://www.spse-po.sk/zivot-skoly/86/inovacie-edukacneho-procesu-pre-potreby-trhu-prace/60/1.2.1-pedagogicke-kluby


11. Manažérske zhrnutie: 

Anotácia 
            Stretnutie pedagogického klubu „Úspešný absolvent humanitných predmetov,! 
            v poradí tretie, otvorila koordinátorka pedagogického klubu PaedDr. Lucia 
Ligusová,  
            ktorá oboznámila prítomných s programom stretnutia. Hlavnou témou bolo 
            oboznámenie sa s legislatívnymi zmenami, ktoré sa týkajú organizácie testovania 
            Maturita 2021 a ukončenia štúdia na SŠ a návrhy na prijatie opatrení na ich 
úspešný 
            priebeh. Pri vzájomnom zdieľaní môžu členovia klubu rýchlejšie napredovať vo 
            svojom osobnom a odbornom raste a zároveň efektívnejšie pripravovať a realizovať 
            plánované  aktivity do budúcnosti.  

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

              
          Téma stretnutia:  
          Oboznámenie sa splatnou  legislatívou, ktorá sa zaoberá testovaním  Maturita 2021 
          a výmena skúseností z účasti na MS/skúšajúci, člen, predseda MS/.  
          
           Členovia pedagogického klubu sa zaoberali aktuálnou legistatívou zaoberajúcou sa  
           problematikou MS. Využili konkrétne legislatívne materiály:   

• Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2008. Vyhlásené:2. 7. 2008  

• 245 zákon  z 22. mája 2008  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

• Vyhláška č. 318/2008 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o 
ukončovaní štúdia na stredných školách (v znení č. 209/2011 Z. z., 209/2011 Z. z., 
209/2011 Z. z., 157/2013 Z. z., 113/2015 Z. z., 113/2015 Z. z., 113/2015 Z. z., 
142/2018 Z. z., 142/2018Z. z., 142/2018 Z. z.) 

• Príloha k vyhláške č. 318/2008 Z. z.  

V 1.časti sa prítomní zamerali na spôsob a formu konania MS v SJL a ANJ, 2.časť 
stretnutia bola venovaná podrobnostiam o spôsobe konania externej časti a PFIČ 
a v 3.časti prehodnotili všeobecné pokyny k spôsobu konania a obsahu ústnej 
formy internej časti MS.  

Pri tvorbe maturitných zadaní je potrebné postupovať podľa všeobecných pokynov 
k spôsobu konania a obsahu ústnej formy internej časti MS. Je potrebné dodržať tieto 
kritériá: 

      Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je verejná. 
      Maturitné zadania sa nezverejňujú. 
      Každé maturitné zadanie tvoria dve samostatné úlohy alebo tri samostatné úlohy. 
      Minimálny počet maturitných zadaní je 30.  
       Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej pomôcky. 
      Charakteristika maturitných zadaní a úloh je uvedená v katalógu cieľových   
      požiadaviek.  
      



  

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

13. Závery a odporúčania: 

          Členom pedagogického klubu „Úspešný absolvent v humanitných predmetoch“  
bolo 
          odporúčané prekontrolovať maturitné zadania podľa platnej legislatívy. 
          Koordinátorka pedagogického klubu stručne zhrnula stretnutie a poďakovala 
          prítomným za účasť. Zároveň navrhla  členom pedagogického klubu, aby si počas 
          dištančného vzdelania pripravili podklady na doplnenie MZ  z predmetov SJL a ANJ 
          tak, aby zodpovedali aktuálnym požiadavkám na testovanie a ústnu časť MS. 
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17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr.Lucia Ligusová

18. Dátum 20.11.2020

19. Podpis



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

PREZENČNÁ LISTINA 

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

Dátum konania stretnutia:  20.11.2020 

Trvanie stretnutia: od 15:00 hod do 18:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

Prior i tná os: Vzdelávanie

Špecif ický  c ieľ : 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc 
potreby trhu práce

Pri j ímateľ : Stredná pr iemyselná škola  e lektrotechnická,  Plzenská 
1,  Prešov

Názov projektu: Inovácia  edukačného procesu pre  potreby t rhu práce

Kód ITMS projektu: 312011AGU7

Názov pedagogického klubu: Ped. klub "Úspešný absolvent humanitných predmetov"

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia

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

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

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



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

  

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

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

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

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

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia

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

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

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



Fotky z pedagogického klubu
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