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11. Manažérske zhrnutie:
kľúčové slová
 formálna úprava, pracovné listy, učebné materiály, aktivity, online testy, časovanie online
aktivít, praktické cvičenie, náročnosť online práce
krátka anotácia
 Učitelia klubu ekonomických predmetov odsúhlasili jednotnú formálnu úpravu učebných
materiálov pre praktické cvičenia. Navrhli spoločnú štruktúru a formu cvičení, ktoré budú
zohľadňovať špecifiká jednotlivých odborných predmetov. Diskutovalo sa o možnostiach
prevedení praktických cvičení a vhodnom učebnom materiáli pre jednotlivé hodiny
ekonomických predmetov.

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1. Formálna úprava praktických cvičení
Členovia klubu sa dohodli na určitých spoločných znakoch formálnej úpravy učebných
materiálov, najmä vzhľadom na možnosti vypracovania zadaní žiakmi a ich správnej
identifikácii. Dohodli sme sa na farebnom prevedení a jednoduchej, pre žiakov prehľadnej
forme otázok a cvičení.
2. Praktické cvičenia
Vzhľadom na dištančné vzdelávanie sme navrhli formu pracovných listov a online cvičení, ktoré
by mohli pomôcť žiakom, najmä v maturitnom ročníku s upevňovaním vedomostí. Diskutovali
sme o najvhodnejšej metóde a vlastných skúsenostiach z praxe a porovnávali sme výhody
a nevýhody jednotlivých foriem praktického cvičenia. Diskutovali sme o možnostiach výučby
pomocou vzdelávacích videí a online aktivít externých spoločností.
3. Realizácia cvičení
Venovali sme sa možnostiam uplatnenia navrhnutých učebných materiálov v online priestore.
Zhodnotili sme náročnosť prípravy praktického cvičenia, potrebu neustáleho precvičovania
vedomostí u žiakov a stupňovaní náročnosti. Žiakom sa priebežne zasielajú podporné učebné
materiály, je však potrebné zosúladiť praktické precvičovanie vo všetkých odborných
ekonomických predmetoch.

13. Závery a odporúčania:
Záverom klubu bol návrh na zvýšenie počtu cvičebných a učebných materiálov, ktoré by nielen
upevňovali a prehlbovali vedomosti žiakov, ale ktoré by podnecovali žiakov k tvorivej činnosti
a ochote sa aj samostatne vzdelávať a rozširovať si prehľad vo všetkých oblastiach ekonomickej
a finančnej gramotnosti. Dohodli sme sa, že vypracované učebné materiály sa zadajú žiakom
a navrhnú sa im možnosti, aby sami vytvorili podľa nich dobrý pracovný list.
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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.
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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 12:30 hod

do 14:30 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

