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11. Manažérske zhrnutie:
kľúčové slová:
 pracovné listy, zbierky príkladov, online vyučovanie, učebné materiály, súťaže a online
aktivity žiakov

krátka anotácia
 Na základe záveru novembrového klubu sme vytvorili súbor pracovných listov a učebných
materiálov pre žiakov z jednotlivých odborných predmetov. Diskutovali sme o možnostiach
realizácie úloh a cvičení online formou.

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1. Oboznámenia sa s témou a náplňou práce klubu
Oboznámili sme sa s témou dnešného klubu učiteľského klubu a určili sme postup a kroky
dnešnej práce.
2. Kontrola návrhov učebných materiálov
Na poslednom klube učiteľov sme si stanovili cieľ, vytvoriť vzory a návrhy pracovných listov pre
potreby precvičenia prebratého učiva na hodine odborných ekonomických predmetov. Prezreli
sme si návrhy jednotlivých členov klubu a porovnali ich obsahovú a grafickú stránku. Diskutovali
sme o jednoduchých a aj zložitých prevedeniach a zdieľali sme vzájomne postrehy a vlastné
skúsenosti pri ich tvorbe.

13. Závery a odporúčania:
Členovia klubu sa zhodli na určitých bodoch zjednotenia a rovnakej formálnej úprave
pracovných listov a učebných materiálov.
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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
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Názov proj ektu:
Kód ITMS proj ektu:

Pedagogický kl ub bez písomného výstupu Klub
učiteľov ekonomických predmetov

Názov pedagogického klubu:

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava,
č. 171
Dátum konania stretnutia: 09.12.2020
Trvanie stretnutia: od 07:00 hod

do 08:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

1.

Ing. Miroslava Váleková

2.

Ing. Mária Regmundová

3.

Ing. Hana Glasová

Podpis

Inštitúcia

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

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

