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11. Manažérske zhrnutie: 
   
 

Anotácia 
            Stretnutie pedagogického klubu „Úspešný absolvent humanitných predmetov“ 
             otvorila koordinátorka pedagogického klubu PaedDr. Lucia Ligusová,  ktorá   
             oboznámila prítomných s programom stretnutia. Toto bolo zamerané na analýzu  
             výsledkov priebežného testovania žiakov v predmetoch SJL, ANJ a výmenu skúseností pri  
             príprave žiakov na EČ MS a tiež na aplikovanie nových metód a postupov pre dosiahnutie 
             čo najlepších výsledkov v maturitnej skúške. 
 
 
 
             Kľúčové slová  
             priebežné testovanie žiakov, analýza, aplikácia nových metód 
 
 
 
 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
 
              Téma stretnutia:  
 
             Priebežné testovanie žiakov, príprava tematických okruhov a zadaní na úspešné zvládnutie    
             MS. 
 
              Priebeh stretnutia: 
             Členovia pedagogického klubu predložili upravené  návrhy  na okruhy  tém zo SJL 
             a ANJ,  ktoré budú poskytnuté študentom štvrtých ročníkov  vzhľadom na skutočnosť, že 
              počas minulého školského roka absolvovali dištančné vzdelávanie v celkovej dĺžke takmer   
              osem  mesiacov.  
              Členovia klubu v debate o tejto forme vzdelania dospeli k záveru, že počas tohoto obdobia  
              nebolo   možné v plnom rozsahu prebrať učivo, ktoré  je  teraz  potrebné doplniť, aby bolo  
              možné  objektívne zhodnotiť vedomosti.  
              Ďalej sa zamerali na:  

- priebežné testovanie žiakov 
- analýzu   výsledkov priebežného testovania žiakov v predmetoch SJL, ANJ 
- výmenu skúseností pri príprave žiakov na EČ MS.  
- aplikovanie nových metód a postupov pre dosiahnutie  čo najlepších výsledkov v maturit-

nej skúške.  
             Na základe úloh z predchádzajúceho stretnutia sa ukázali rozdiely v testovaní žiakov maturit- 
             ných tried v odboroch ELE, TIS a IST. Najlepšie výsledky dosiali triedy IST. Väčšie rozdiely  
             boli v ANJ. V SJL boli rozdiely menšie. Mgr. Bajúsz za ANJ uviedol,že rozdiel  je aj preto  
             väčší, lebo žiaci z t tried IST  sa hlásia ma MS s úrovňou B2, čo predpokladá lepšiu znalosť  
             jazyka. Mgr. Pavlišáková za SJL uviedla, že úroveň pre všetky triedy je rovnaká, rozdiely sú 
             spôsobené prístupom žiakov k učeniu. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Závery a odporúčania: 
 
 
          Členovia pedagogického klubu ďalej diskutovali o rôznych možnostiach, ktoré by čo najefek- 
          tívnejšie  motivovali  žiakov k samostatnému učeniu sa,  a tak sa snažili  napomôcť   pri príprave 
          na MS.Poskytnú tiež maturantom schválené temetické okruky na prípravu na MS. Naďalej budú 
          využívať platformu Kahoot! Na testovanie, aby motivovali žiakov v  ich príprave na MS.  
           Koordinátorka pedagogického klubu stručne zhrnula stretnutie a poďakovala 
          prítomným  za účasť. 
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: 

Dátum konania stretnutia: 

Trvanie stretnutia: od..........hod do..........hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 



 

 

2.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

3.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

4.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

5.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

6.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

7.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

8.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

9.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

10.   Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

 

 

 

 

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



 

 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

  



 

 

Fotky z pedagogického klubu „Úspešný absolvent humanitných predmetov“ (21.12.2021)  - foto-
graf aj člen klubu 

 


