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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

Inovácia obsahu prerozdelených maturitných zadaní s cieľom pripraviť žiakov maturitných 
ročníkov na IČ MS. Zakomponovanie návrhov členov klubu do ich obsahu.  Výmena 
skúseností pri príprave žiakov na EČ MS. Aplikovanie nových metód a postupov pre 
dosiahnutie čo najlepších výsledkov v maturitnej skúške 

Kľúčové slová: maturitné zadania, výmena skúseností    



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
Koordinátor klubu: Mgr. Marta Kožárová  
Zapisovateľ správy o činnosti pedagogického klubu: Mgr. Jana Kollárová 
Téma stretnutia: Inovácia obsahu prerozdelených maturitných zadaní s cieľom pripraviť žiakov  
                           maturitných ročníkov na IČ MS.  
                           Zakomponovanie návrhov členov klubu do ich obsahu. 
                           Výmena skúseností pri príprave žiakov na EČ MS. 

Predmetom stretnutia boli nasledujúce témy:  
- diskusia o inovácii maturitných zadaní rozdelených medzi členov PK  
- zakomponovanie návrhov a pripomienok do inovovaných maturitných zadaní 
- analýza skúseností z posledného dištančného vzdelávania 
- diskusia o príprave a účasti žiakov na dištančnom vzdelávaní 
- návrh riešení na úspešné zvládnutie prípravy žiakov maturitných ročníkov dištančnou 

formou 

Priebeh stretnutia:  
Na začiatku stretnutia koordinátorka klubu Mgr. Marta Kožárová privítala všetkých 
prítomných členov a oboznámila ich s programom stretnutia. 
Členovia klubu sa aktívne zapájali, diskutovali, analyzovali, pripomienkovali a navrhovali 
riešenia ku všetkým bodom programu zasadnutia pedagogického klubu. 
RNDr. Anna Budišová prezentovala inovované maturitné zadania, ktoré členovia klubu 
prediskutovali. V diskusii padli aj iné návrhy a nápady k daným témam, ktoré budú 
zakomponované postupne, ale aj také, ktoré boli zakomponované priamo na mieste. 
Mgr. Marta Kožárová odprezentovala ďalšie inovované maturitné zadania. Členovia 
pedagogického klubu tieto zadania prediskutovali, rozanalyzovali a prišli aj s ďalšími návrhmi 
pre ich inovovanie. Návrhy budú postupne zakomponované do maturitných zadaní. 
Mgr. Zdenka Liščinská informovala prítomných členov pedagogického klubu so skúsenosťami 
prípravy žiakov na dištančné vyučovanie a využívanie rôznych platforiem, aplikácií, 
sociálnych sietí nielen pri písaní písomiek. 
Mgr. Jana Kollárová informovala členov o využívaní grafického tabletu pri vysvetľovaní 
nového učiva, ako aj jeho efektivite a možnostiach pri opakovaní a príprave žiakov na MS. 
Mgr. Mária Solarová ukázala ďalšie možnosti práce s Edupage a jeho využívaním pri príprave 
žiakov na úspešné zvládnutie MS. 

Všetci členovia pedagogického klubu ďalej analyzovali priebeh dištančného vzdelávania  
a konkretizovali problémy, ktoré ovplyvňujú študentov maturitných ročníkov. Zamerali sa na 
nástrahy, ktorým čelia žiaci v tejto situácii. Diskutovali o možnostiach ako odstrániť, alebo 
zmierniť dopad COVID situácie na vzdelávanie a úspešné zvládnutie maturitnej skúšky 
u končiacich ročníkov a úspešné ukončenie polroka u ostatných ročníkov. 
Na záver zasadnutia Mgr. Marta Kožárová, koordinátorka klubu, poďakovala prítomným 
členom za účasť a pozvala ich na ďalšie stretnutie.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnuEa: SPŠE Prešov 

Dátum konania stretnuEa: 16.12.2020 

Trvanie stretnuEa: od 15.00  hod do 18.00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

Pr ior i tná os: Vzdelávanie

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

Pr i j ímateľ : Stredná pr iemyselná škola  e lektrotechnická,  P lzenská 
1,  Prešov

Názov projektu: Inovácia  edukačného procesu pre potreby trhu práce

Kód ITMS projektu: 312011AGU7

Názov pedagogického k lubu: Ped. klub "Úspešný absolvent prírodovedných predmetov"

č. Meno a priezvisko Podpis InšEtúcia

1. MarEn Broda Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov



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

  

2. Juraj Budiš Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

3. Anna Budišová Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

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

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

6. Marta Kožárová Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

7. Zdenka Liščinská Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

8. Mária Solarová Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

9 Jozef Harangozo Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov

č. Meno a priezvisko Podpis InšEtúcia



Fotky z pedagogického klubu 
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