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11. Manažérske zhrnutie: 
      
            Anotácia 
           Stretnutie pedagogického klubu „Úspešný absolvent humanitných predmetov“ otvorila 
členka  pedagogického klubu Ing. Marta Kollárová, PhD., ktorá oboznámila prítomných s 
programom stretnutia. Hlavnou témou bolo zhodnotenie práce klubu,  výmena skúseností, 
nadobudnutá počas školského roka a zhodnotenie práce klubu. Členovia počas stretnutí mali 
možnosť navrhnúť a zrealizovať také činnosti špeciálne pre žiakov končiacich ročníkov, 
ktorá im doplnili chýbajúce poznatky a zručnosti pre úspešnejšie zvládnutie jednak 
maturitných skúšok a tiež prijímacích skúšok na vysoké školy. Za týmto účelom bola  v klube 
umožnená výmena informácií medzi učiteľmi, ktorí pracovali so žiakmi maturitných tried.  
          Členovia konštatovali, že spoločné stretnutia zamerané na cieľový problém – 
testovanie žiakov – priniesli nové  poznatky, ktoré sa dajú využiť v budúcom období. 
 
           Kľúčové slová 
           výmena skúseností - analýza, testovanie, čitateľská gramotnosť, jazykové zručnosti, 
tvorba testových otázok, aktivity, celková práca klubu 

- Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
      
 
     Téma stretnutia: Zhodnotenie práce klubu  
 
      -     naďalej pracovať  s umeleckými a vecnými textami s využitím rôznych zdrojov  

- v rámci mimoškolskej činnosti rozvoj tvorivého písania v anglickom jazyku,  
príspevky do školského časopisu 

- hodnotenie  zrealizovaných aktivít  a ich  úprava do ďalšieho obdobia 
- vzájomné zdieľanie a odovzdávanie skúsenosti s aplikovaním najmä čitateľskej 

gramotnosti vo vyučovaní a mimoškolskej činnosti v budúcom období 
- prezentáciu  aktivít klubu verejnosti 
- prípravu motivačných aktivít na získanie žiakov do mimoškolskej činnosti 
- návrhy na zlepšenie práce klubu v budúcom školskom roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12. Závery a odporúčania: 
 

      Členovia pedagogického klubu „Úspešný absolvent v humanitných predmetoch“  
odporúčajú využívanie dostupných pedagogických dokumentov na uplatnenie zmien 
postupov pri riešení úloh, nové spôsoby testovania i overovania vedomostí. Odporúčania pre 
ďalšie obdobie -  zamerať sa pri tvorbe nových testov na ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Ing. 
Marta Kollárová, PhD., členka pedagogického klubu stručne zhrnula stretnutie a poďakovala 
prítomným za účasť a za prácu v klube počas celého školského roka.   

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Emília Čulková 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                                                              

 



 

Pr ior i tná os: Vzdelávanie 

Špeci f ický cieľ :  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 
reflektujúc potreby trhu práce 
 

Pr i j ímateľ:  Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 

Názov projektu:  Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce 

Kód ITMS projektu:  312011AGU7 

Názov pedagogického klubu: Pedagogický  klub "Úspešný absolvent humanitných 
predmetov" 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia:  OUC Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 

Dátum konania stretnutia:  21.6.2021 

Trvanie stretnutia: od 15:00 hod.  do 18:00 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

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

2. Emília Čulková  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

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

4. Lucia Ligusová Nezúčastnila sa Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 



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

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

7. Lukáš Zgola  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

8. Martin Broda  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

9. Marta Kollárová  Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

10. Elena Kožlejová  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 

 

 

Jeden z členov klubu fotografie vždy zhotovoval. 


