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11. Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kľúčové slová
Cieľom nášho stretnutia je oboznámenie sa s danou problematikou a návrhy, ako u žiakov vzbudiť
hlbší záujem o danú tému so zreteľom na ich študijný a učebný odbor.
Kľúčové slová:
 Príjmy
 Výdavky
 Mzda
 Daň
 Potreby

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



Čo sú príjmy?
Čo sú výdavky?

Po vzájomnej diskusii sme sa zhodli, že oba pojmy sa dajú vysvetliť viacerými pohľadmi.
Príjem môže byť napríklad opak výdavku, alebo jednoducho peniaze získané za tovar alebo službu
za prijímanie nejakej informácie.....
Existujú dva základné spôsoby ako zarobiť peniaze: svojou prácou alebo využitím svojho majetku bohatstva.
S týmto pojmom úzko súvisí aj pojem mzda, čo je odmena za vykonanú prácu vo forme peňazí. Jej
výška závisí od druhu práce, výkonu, kvality, vzdelania, dĺžky praxe, schopnosti a odvetvie,
v ktorom pracujeme.

13. Závery a odporúčania:




V odborných predmetoch žiakov oboznamovať s danou problematikou.
Viesť žiakov k hľadaniu alternatívnych riešení príjmov a výdavkov.
V jednotlivých odborných predmetoch uviesť konkrétne príklady vzniku príjmov
a výdavkov z určitých činností.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vypracoval (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis
Schválil (meno, priezvisko)
Dátum
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Ing. Helena Ustaníková
19.11.2020
Ing. Helena Ustaníková
19.11.2020

Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:
Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou
správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.
1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku
4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa
skrátený názov projektu
5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu
učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu
učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko
koordinátora klubu
10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku,
kde je správa zverejnená
11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné
témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia
klubu
13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli
predmetom stretnutia
14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti
vypracovala
15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor
klubu/vedúci klubu učiteľov)
18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.
Príloha správy o činnosti pedagogického klubu

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného
reflektujúc potreby trhu práce
Trnavský samosprávny kraj

Prij ímateľ:

vzdelávania

a prípravy

Prepoj enie stredoškolského vzdelávania s praxou v
Trnavskom samosprávnom kraj i 1
312011AGY4

Názov proj ektu:
Kód ITMS proj ektu:

Pedagogický kl ub bez písomného výstupu Klub
učiteľov odborných predmetov

Názov pedagogického klubu:

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava,
č. 105
Dátum konania stretnutia: 19.11.2020
Trvanie stretnutia: od 07:00 hod

do 08:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

1.

Ing. Helena Ustaníková

2.

Mgr. Lýdia Birčáková

3.

Ing. Ružena Adamcová

4.

MVDr. Eva Mrvová

5.

Ing. Marián Vagovič

6.

Ing. Tatiana Katona Michalová

Podpis

Inštitúcia

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu a podpis/y:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

