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11. Manažérske zhrnutie: 
 
Anotácia: 

Zasadnutie pedagogického klubu Úspešný absolvent humanitných predmetov bolo venované  dopl-
neniu plánu činností, no predovšetkým analýze  výsledkov posledného testovania žiakov na EČ MS, 
analýze najčastejších žiackych chýb pri riešení úloh, cvičení. Členovia informovali o predbežnom  
záujme  o EČ MS, v ANJ - úroveň B. Tiež sa venovali charakteristike maturitného ročníka  (silné, 
slabé stránky žiakov maturitných ročníkov na základe doterajších študijných výsledkov). 
        
             Kľúčové slová: 
             analýza, žiacke chyby, charakteristika maturitného ročníka, úroveň B 

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

- doplnenie plánu činnosti 
- výmena informácií medzi učiteľmi v humanitných predmetoch o výsledkoch testovania 

žiakov  s cieľom zlepšenia úspešnosti žiakov končiacich ročníkov 
-  výmena skúseností a vzájomné obohacovanie sa z vlastnej vyučovacej a mimoškolskej 

činnosti 
- charakteristika maturitného ročníka   

           Mgr.  Lucia Liptáková  oboznámila prítomných s doplneným  plánom práce, ktorý členovia 
           Klubu  schválili. Členovia klubu sa oboznámili s dokumentáciou ohľadom MS, ktoré pripravili 
           M. Broda a M.Solarová a tiež zazneli aj informácie o výsledkoch testovania žiakov končiacich 
           ročníkov. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu to boli výsledky spred dvoch rokov, 
           čo pre členov klubu malo informatívny charakter. Potom sa uskutočnila vo forme diskusie vý- 
           mena informácií medzi členmi Klubu, v ktorej  hovorili o silných a slabých stránkach maturit- 
           ných tried. Vzájomne sa zhodli, že najväčší  problém robí študentom čítanie s porozumením, čo 
           vyučujúci zistili pri priebežnom  testovaní maturantov. Naopak, klady vidia v ich teoretických 
           poznatkoch, no opäť chýba väčšia prepojenosť s praxou. Zároveň informovala prítomných o naj- 
           bližšom stretnutí členov klubu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13. Závery a odporúčania: 
 
Členovia klubu  na budúcom stretnutí navrhnú a budú realizovať takú činnosť špeciálne pre 
žiakov končiacich ročníkov, ktorá im doplní chýbajúce poznatky a zručnosti a ich prepojenosť 
s praxtickou rovinou predmetov pre úspešnejšie zvládnutie maturitných skúšok.  

            Na najbližšie stretnutie, ktoré sa uskutoční 12.10.2021,  si pripravia informácie  M.  
             Solarová a M. Broda - prehľad  pedagogických dokumentov o MS. 
             Vedúca klubu poďakova prítomným za účasť na stretnutí. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: SPŠE Prešov, Plzenská1, OUC 

Dátum konania stretnutia: 28.9.2021 

Trvanie stretnutia: od 15.00 hod   do 18.00 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 



 

 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

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

2. Ing. Martin Broda, PhD.  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

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

4. Iveta Kovaľová  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

5. Elena  Kožlejová  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

6. Lucia Ligusová ------------------------------ Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

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

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

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

10. Lukáš Zgola   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“ (28.9.2021) – fotograf 
aj člen klubu 

 


