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11. Manažérske zhrnutie: 
 
Anotácia: 

             Úvodné zasadnutie pedagogického klubu Úspešný absolvent humanitných predmetov  bolo   
             venované  predovšetkým  oboznámeniu  sa s celkovou činnosťou  klubu a  s jeho zameraním, 
             zdôvodneniu  plánovaných  aktivít  zameraných na  výmenu skúseností v humanitných predme 
             toch slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk Na stretnutí sa členovia Klubu HUM zamerali 
             na prípravu  aktivít a ich koordináciu na zvyšovanie čitateľskej, jazykovej a technickej gramot 
             nosti  žiakov končiacich ročníkov. 
        
             Kľúčové slová 
 
                harmonogram stretnutí, plán aktivít, kľúčové kompetencie, dokumentácia 
 

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

- pripraviť plán činnosti 
- koordinovať spoluprácu a výmenu informácií medzi učiteľmi v humanitných predmetoch 

s cieľom zlepšenia úspešnosti žiakov končiacich ročníkov 
-  realizovať výmenu skúseností a vzájomné obohacovanie sa z vlastnej vyučovacej a mi-

moškolskej činnosti 
- identifikovať osvedčené pedagogické skúsenosti 
-  

              Koordinátorka klubu PaedDr. Lucia Ligusová oboznámila prítomných s návrhom  plánom  
           práce, ktorý bol členmi  Klubu  prerokovaný a následne schválený. Členovia klubu sa obozná-   
           mili s   dokumentáciou, ktorá sa bude vypracovávať za príslušné obdobie a odsúhlasili zodpo- 
           vedných učiteľov za jej vyhotovenie. Zároveň sa dohodli na harmonograme  najbližších  
           stretnutí členov  klubu. 
           Členovia Klubu hovorili o tom ,že základným  cieľom  Klubu,  je koordinovať spoluprácu  
           a výmenu informácií medzi učiteľmi v humanitných predmetoch s cieľom zlepšenia úspešnosti 
           žiakov končiacich ročníkov pri ich umiestnení na vysokých školách a následne na trhu práce 
           formou ponuky mimoškolskej činnosti. Zároveň sa členovia klubu dohodli, že budú realizovať 
           výmenu skúseností a vzájomné obohacovanie sa z vlastnej vyučovacej a mimoškolskej činnosti            
           Tieto činnosti je potrebné realizovať  kvôli tomu, aby učitelia pri rozvíjaní čitateľskej gramot- 
           nosti žiakov postupovali jednotne a pri svojich aktivitách sa neopakovali, ale naopak vhodne 
           dopĺňali. Zároveň sa dohodli na  rozdelení  úloh   jednotlivým členom klubu tak, aby boli úlohy 
           rovnomerne rozdelené. Vzájomné odovzdávanie skúseností členov klubu napomôže tomu, aby 
           sa neopakovali tie isté chyby a zároveň, aby sa členovia klubu vzájomne  obohacovali o skúse- 
            nosti, postupy a získali väčší prehľad o spätnej väzbe žiakov Pri vzájomnom zdieľaní môžu čle  
            novia klubu rýchlejšie napredovať vo svojom osobnom a odbornom raste a zároveň efektívnejšie 
            pripravovať a realizovať plánované aktivity do budúcnosti.  
            Klub sa bude stretávať 15 -krát počas školského roka s predpokladanou dĺžkou stretnutia 3 hod. 
            Vybrali si 1.variant: Klub bez písomného výstupu. Členovia klubu sa uzniesli, že takáto forma 
            stretávania je postačujúca a pre členov klubu vyhovujúca 
            10 stretnutí sa uskutoční v 1.polroku, 5 stretnutí v 2.polroku. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

13. Závery a odporúčania: 
 
Členovia klubu predložia ďalšie návrhy do  plánu  aktivít na celý školský rok s cieľom pripra-
viť žiakov maturitných ročníkov na EČ MS a prijímacie skúšky na VŠ.  
Členovia klubu si rozdelilil úlohy na plánované aktivity. 

            L.Ligusová, L.Liptáková – pripraviť študijný materiál o druhoch testov, J.Pavlišáková,  
             I.Kovaľová – pripraviť materiál o tvorbe testov, E.Kožlejová, L.Zgola – pripraviť informácie  
             o možnosti online testovania, M.Gajdošová, J. Bajúsz – v súlade s novými cieľovými požia- 
             davkami a pripomienkami pripraviť návrhy na úpravy ŠKvP, M.Broda, M.Solarová – pri- 
            praviť prehľad  pedagogických dokumentov o MS. 
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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: 21.9.2021 

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. Lýdia Bujňáková Letkovská  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. Lukáš Zgola  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

10. Mária Solarová -------------------------------- 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“ (21.9.2021) – fotograf 
aj člen klubu 

 


