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11. Manažérske zhrnutie:
Zhodnotenie práce klubu a zhodnotenie výsledkov.
Kľúčové slová:
Implementácia poznatkov v praxi.

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1. Zhodnotenie práce klubu
- Členovia klubu sa pravidelne stretávali v plánovaných termínov prezenčným spôsobom
a dištančným spôsobom prostredníctvom Microsoft Teams počas pandémie.
- Činnosť klubu bola zameraná na výmenu skúseností v oblasti medzipredmetových
vzťahov a výmenu skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti.
- Výsledky práce pedagogického klubu:
- vytvorenie zoznamu odbornej IKT literatúry pre žiakov
- metodický materiál pre učiteľov a žiakov zameraný na formátovania
rozsiahlych dokumentov
- metodický materiál pre žiakov a učiteľov zameraný na vytvorenie vedenej
prezentácie
- zbierka praktických úloh v tabuľkovom editore Excel, zameraná na prácu so
vzorcami a funkciami programu Excel
- zjednotenie pravidiel písania záverečných prác pre všetky študijné odbory
- zjednotenie pravidiel tvorby vedenej prezentácie
- vzdelávanie členov klubu:
- práca v aplikácii Google Dokumenty ( Textový Google, Formuláre
Google, Tabuľky Google, Prezentácia Google)
- využitie úložného priestoru Google disku
- webovej platformy Canva, určenej na tvorbu grafických materiálov,
- plán aktivít zameraný na zvyšovanie bezpečnostného podvedomia používania
počítača a služieb internetu.
- plán aktivít zameraných na aplikáciu medzipredmetových zručností žiakov.
- Zhodnotenie:
- Získané skúsenosti a poznatky je potrebné vhodným spôsobom zapracovať do
časovo-tematických plánov jednotlivých predmetov.
13. Závery a odporúčania:
Činnosť klubu sa zamerala:
- na medzipredmetové vzťahy
- prepojenie obsahov vzdelávania v aplikácii pracovných nástrojov programu Word,
Excel, PowerPoint
- z potrieb dištančného vzdelávania sa uskutočnili vzdelávania učiteľov a následne
žiakov v práci so službou Google Docs a Google Disk, aplikácii Canva
- vznikol plán aktivít zameraných na aplikáciu medzipredmetových vzťahov, zvyšovanie
bezpečnostného podvedomia používania počítača a služieb internetu
- vytvorenie zoznamu literatúry IKT knižnice
Odporúčania:
- výsledky činnosti klubu implementovať v edukačnom procese
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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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Názov pedagogického klubu:

Pedagogický kl ub bez písomného výstupu Klub IKT

Názov proj ektu:

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava,
č. 103
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.

Mgr. Andrea Janečková

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

2.

Ing. Renáta Macíková

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

3.

Ing. Renáta Fintorová

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

