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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. 
            Zamerané bolo na analýzu žiackych riešení, ďalej na návrhy na zmeny postupov pri riešení  
            konkrétnych  úloh a tiež na iplementáciu problematických tematických celkov do ŠkVP  
            a na návrhy na úpravu ŠkVP. 
 
              
            Kľúčové slová 
            výmena skúseností, analýzy, návrhy na zmeny, implementácia  
 

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

- 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   
            
            Členovia klubu sa  navzájom informovali o výsledkoch testovania žiakov končiacich roční- 
            kov z humanitních predmetov SJL a ANJ. Následne  sa uskutočnila vo forme diskusie  
            výmena informácií medzi členmi Klubu, v ktorej  jednotliví členovia hovorili o silných a sla- 
            bých stránkach maturitných tried. Uviedli, že sú evidentné rozdiely v jednotlivých triedach    
            týkajúce sa  zvládnutia obsahovej náplne maturitních okruhov (ELE/IST).  Vyplýva to najmä 
            z dištančného vzdelávania počas pandémie. Vzájomne sa zhodli, že najväčší  problém robí štu 
            dentom  čítanie s porozumením, čo vyučujúci zistili pri priebežnom  testovaní maturantov. Nao 
            pak, klady vidia v ich teoretických poznatkoch, no opäť chýba väčšia prepojenosť s praxou.  
            Mgr. Kožlejová  prezentovala zaujímavé on-line programy, prostredníctvom ktorých sa rýchlo 
            dajú preveriť vedomosti  žiakov. Pre prítomných pripravila aj krátke školenia. 
            Koordinátorka klubu jej v meme členov Klubu poďakovala.  IngSolarová na základe platných 
            pedagogických dokumentov predložila charakteristiku maturitného  ročníka.  
             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Zároveň si na 
základe školenia pripravia ukážky testov cez Kahoot! 

             Koordinátorka pedagogického klubu stručne zhrnula stretnutie a poďakovala 
             prítomným  za účasť a zároveň informovala prítomných o najbližšom stretnutí.. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prior i tná os : Vzdelávanie  
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tujúc potreby trhu práce 
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Názov projektu:  Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce  

Kód ITMS projektu:  312011AGU7  

Názov pedagogického klubu:  Ped. klub "Úspešný absolvent humanitných predmetov" 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia:     SPŠE Prešov, Plzenská1, OUC 

Dátum konania stretnutia:  :  30.11.2021 

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. 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 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“ (30.11.2021) – fotograf 
člen klubu 

 


