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Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 
2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 
3. Prijímateľ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 

Plzenská 1, Prešov 
4. Názov projektu Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu 

práce 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGU7 
6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický  klub "Úspešný absolvent 

humanitných predmetov" 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 18.2.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SPŠE Prešov, Plzenská 1 - online 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
PaedDr. Lucia Ligusová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
správy 

https://spse-po.sk/zivot-skoly/86/inovacie-
edukacneho-procesu-pre-potreby-trhu-
prace/60/1.2.1-pedagogicke-kluby 

 



11. Manažérske zhrnutie: 
      
            Anotácia 
           Stretnutie pedagogického klubu „Úspešný absolvent humanitných predmetov“ otvorila 
          koordinátorka  pedagogického klubu  PaedDr. Lucia  Ligusová,  ktorá  prítomných 
          privítala a oboznámila  ich  s  programom  stretnutia.  Zamerané  bolo   na priebežné 
           testovanie žiakov  pri  príprave žiakov na MS a aplikovanie nových metód a postupov pre 
           dosiahnutiečo najlepších výsledkov v maturitnej skúške. 
 
           Kľúčové slová 
           analýza výsledkov, priebežné testovanie, analýza testov, výmena skúseností, nové  
           možnosti testovania online, aplikácie 
 
 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
      
 
     Téma stretnutia: Analýza výsledkov priebežného testovania žiakov v predmetoch SJL, ANJ.  
      Výmena skúseností pri príprave žiakov na  MS. Aplikovanie nových metód a postupov pre 
      dosiahnutie  čo najlepších výsledkov v maturitnej skúške, oboznámenie sa  s novou možnosťou 
       testovania online pomocou aplikácie Worldwall,  
       
      Členovia sa zamerali na: 

- druhy  doteraz využitých  didaktických testov a ich analýzu  
- výsledky dosiahnuté pri testovaní – celková spokojnosť/nespokojnosť 

s dosiahnutými výsledkami 
- zoznámenie sa s aplikáciou Worldwall 
- vytváranie vzorového testu pomocou aplikácie Worldwall 
- vytváranie testov na vzájomné preverovanie vedomostí v rámci zasadnutia klubu 
- vytvorenie individuálneho testu každým členom klubu pre žiakov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

13. Závery a odporúčania: 
 

      Členovia pedagogického klubu „Úspešný absolvent v humanitných predmetoch“ na 
      základe absolvovaného zaškolenia  odporúčajú využívať  možnosti aplikácie Worlwall 
      na prípravu žiakov na internú časť MS, ktorá umožňuje veľké množstvo variácií pri  
      preverovaní učiva. 
      Koordinátorka pedagogického klubu stručne zhrnula stretnutie a poďakovala prítomným  
      za účasť. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Miroslava Gajdošová 
15. Dátum 18.2.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Lucia Ligusová 
18. Dátum 18.2.2021 
19. Podpis  

 

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: Ped. klub "Úspešný absolvent humanitných predmetov" 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia:  online stretnutie Google meet 

Dátum konania stretnutia:  11.2.2021 

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. Emília Čulková Neúčasť na stretnutí Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

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



4. Lucia Ligusová  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:  

 

 

 


