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11. Manažérske zhrnutie:

Na základe diskusie sme vytvorili pracovný list, ktorý je zameraný na aktuálnu problematiku
ochrany spotrebiteľa. Cieľom je aplikácia tohto zákona do praxe v jednotlivých odboroch,
vyššia informovanosť a vedomosť o svojich právach ako spotrebiteľa v bežnom živote, ale
i vo svojej profesii.
Pre vytvorenie pracovného listu pre odborné predmety sme na tému: Práva a povinnosti
spotrebiteľa, využili nasledovné typy úloh:
 úlohy s tvoriacou odpoveďou (napr.krížovka),
 úlohy s volenou odpoveďou (dopĺňanie neúplného textu; odpovede áno-nie, ...),
 úlohy priraďovacie (spájanie čiarou pojmy),
 úlohy s priraďovaním správnej odpovede (aj viac možností),
 úlohy s otvorenou otázkou – vypracovanie jednoduchej úlohy,

Veľkosť pracovného listu sme použili 2x A4

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

Pracovné listy v motivačnej časti vyučovacej hodiny - motivácia vytvára predpoklady pre
mnohostranné uplatnenie jednotlivca, ale aj kolektívu. Motivácia má vo vyučovacom procese
presne vymedzené úlohy:
1. Koncentruje žiakovu pozornosť na činnosť.
2. Vyvoláva u žiaka záujem.
3. Vytvára podmienky na prácu, činnosť.
Bol vytvorený pracovný list – viď. Príloha.

13. Závery a odporúčania:

Tímová práca bola zaujímavá ako aj témy vzhľadom na aktuálnosť. Veríme, že dané cvičenia
prispejú k rozvoju tvorivosti a aktivity žiakov počas vyučovacej hodiny na danú tému.
Sme presvedčení, že navrhnuté cvičenia a aktualizačné pracovné listy prispejú k lepšiemu
pochopeniu a utvrdeniu daného učiva, zistíme či žiaci pochopili danú tematiku a v čom majú
rezervy príp. nedostatky.
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Dátum
Podpis
Schválil (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis

Ing. Helena Ustaníková
20.01.2021
Ing. Helena Ustaníková
20.01.2021

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
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava Online Microsoft
Teams

Dátum konania stretnutia: 20.01.2021
Trvanie stretnutia: od 13:00 hod

do 14:30 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Ing. Helena Ustaníková

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

2.

Mgr. Lýdia Birčáková

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

3.

Ing. Ružena Adamcová

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

4.

MVDr. Eva Mrvová

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

5.

Ing. Marián Vagovič

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

6.

Ing. Tatiana Katona Michalová

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

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

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

