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11. Manažérske zhrnutie:
kľúčové slová
 kontrolné práce, cvičenia, úroveň vzdelania, porovnanie a analýz výsledkov, spätná väzba,
dotazník, motivácia žiakov, komunikácia žiakov, aktívna práca žiakov
stručná anotácia
 Členovia klubu vo vzájomnej diskusii zhodnotili prácu klubu a implementáciu výsledkov
klubu do výchovno-vzdelávacieho procesu. Porovnali sme výsledky práce žiakov za
predchádzajúce roky s výsledkami v tomto roku a diskutovali sme o uplatnených metódach
a praktických cvičeniach.

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1. Zhrnutie implementovaných výsledkov do vzdelávacieho procesu
Na základe práce klubu sme vytvorili súbor pracovných listov, praktických cvičení a aktivít
pre žiakov, ktoré vhodne dopĺňali vzdelávací proces, napomáhali žiakov v utvrdzovaní učiva
a hravou a zaujímavou formou im prezentovali obsah učiva. Učitelia klubu sa snažili v čo
najväčšej miere vhodne doplniť výklad aj praktickými príkladmi a cvičeniami.
2. Výsledky práce
Každý učiteľ zhodnotil prácu triedy a porovnal úroveň dosiahnutých výsledkov
s predchádzajúcimi školskými rokmi, pričom sa zohľadnilo dištančné vzdelávanie. Výsledky
diskusie poukázali na to, že žiaci radšej tvorivo pracovali ako počúvali iba výklad učiva. Po
vypracovaní pracovných listov si ľahšie pamätali učivo a vedeli si logicky spájať súvislosti.
3. Spätná väzba
Na získanie objektívneho obrazu bol žiakmi vyplnený dotazník, ktorý sa zameriaval na
porovnanie a uplatnené zmeny vo vzdelávaní. Žiaci pozitívne ohodnotili tvorivo vypracované
zadania, praktické cvičenia a aktivity.

13. Závery a odporúčania:
Vzdelávanie žiakov vhodne doplnené príkladmi z praxe a praktickými cvičeniami pomohli
žiakov v lepšej orientácii v ekonomických predmetoch a naučili žiakov prepájať teóriu s praxou.
Graficky spracované pracovné listy a online formuláre môžu žiakom slúžiť pri príprave na
maturitné skúšky. Diskusiou sa žiaci naučili lepšie komunikovať s učiteľom a odprezentovať
získané vedomosti vrátane príkladov z praxe.
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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
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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. 148
Dátum konania stretnutia: 08.06.2021
Trvanie stretnutia: od 12:00 hod

do 15:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Ing. Miroslava Váleková

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

2.

Ing. Mária Regmundová

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

3.

Ing. Hana Glasová

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

