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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 dĺžke sedem 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.  
             Informácie o plnení úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
             Členovia pedagogického klubu predložili návrhy didaktických testov, ktoré jednotliví členovia 
             riešili a navrhovali úpravy tak, aby sa do nich premietli základné pojmy podľa ŠVP.  Mgr.   
             Bajusz informoval o doplnení knižnice ANJ. Jednotliví vyučujúci informovali, ktoré kľúčové 
             témy bude treba doplniť, aby potom mohli objektívne hodontiť prácu maturantov. Osobitne za 
             ANJ a SJL informovali poverení členovia Klubu – Mgr. Gajdošová a Mgr. Zgola o priebežnom 
            testovaní štvrtátov. Zo záverov vyplýva, že ešte vždy pretrvávajú problémy spojené v súvislosti 
            s Covid-19 pandémiou.v porovnaní s predpandemickou situáciou sú výsledky testov zhoršené. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Závery a odporúčania: 
 
             Aj preto členovia Klubu  diskutovali o rôznych možnostiach, ktoré by čo najefektívnejšie   
             motivovali  žiakov k samostatnému učeniu sa,  a tak sa snažili  napomôcť   pri príprave na MS. 
             Mgr. Kožlejová informovala o možnostiach obohatenia hodín ANJ a SJL o on-line testovanie 
             žiakov. Za úlohu dostala pripraviť ukážky testov na ďalšie zasadnutie Klubu. 
             Koordinátorka pedagogického klubu stručne zhrnula stretnutie a poďakovala 
             prítomným  za účasť.. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: SPŠE Prešov, Plzenská 1, OUC 

Dátum konania stretnutia: 9.11.2021 

Trvanie stretnutia: od 15.00 hod do 18.00hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

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



 

 

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

7. Lucia Ligusová  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“ (9.11.2021) – fotograf 
člen klubu 

 


