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11. Manažérske zhrnutie: 
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Stretnutie klubu bolo zamerané na oboznámenie členov s organizáciou klubu, schválenie plánu práce 

pedagogického klubu na školský rok 2020/2021 a zameranie sa na zdroje čerpania pedagogických 

kompetencií v oblasti technickej a finančnej gramotnosti. Členovia sa oboznámili s metodikou a 

formami práce klubu, ako aj s témami klubu.  

 

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

•                  otvorenie zasadnutia, privítanie členov pedagogického klubu 

•                  oboznámenie členov s plánom práce a harmonogramom zasadnutí v školskom roku 

2020/2021 

•                  predstavenie tém jednotlivých zasadnutí klubov, návrhy na doplnenie  

•                  zdroje čerpania pedagogických kompetencií v oblasti technickej a finančnej gramotnosti 

•                  organizácia práce klubu, výmena skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti, s cieľom  

                   nadobudnúť nové vedomosti a skúsenosti v pedagogickej práci 

•                  diskusia   

 

Na stretnutí boli prítomní všetci členovia klubu,  v úvode si zvolili zapisovateľa správy zo zasadnutia 

klubu. Po privítaní boli členovia oboznámení s plánom práce klubu po jednotlivých mesiacoch. Bolo 

im odporučené na základe aktuálnej pandemickej situácie (Covid-19) počítať aj s prípadným 

zatváraním škôl a preto sa do zasadnutí zahrnuli aj metódy a formy dištančného vzdelávania žiakov. 

Členovia sa dozvedeli základné informácie o zameraní klubu a jeho hlavnej náplni činnosti rozdelenej 

na 4 polroky. Klub bude zasadať 2x do mesiaca, pričom harmonogram zahŕňa 10 stretnutí počas 

jedného školského polroka (rozsah 3 hodiny/1 stretnutie). Termíny stretnutí sú naplánované tak, aby 

vyhovovali každému členovi, aby nenarúšali žiadnu inú pracovnú povinnosť. 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2


Vyučujúci odborných predmetov sa na stretnutí klubu oboznámili s pojmami finančná a technická 

gramotnosť, špecifikovali jednotlivé gramotnosti, ktoré sa využívajú v predmetoch klubu, ukázali si 

zdroje (knihy a web stránky), kde sú predmetné gramotnosti podrobne spracované. Členovia klubu 

popísali konkrétne skúsenosti z vyučovania, z riešení úloh v rámci odbornej praxe, precvičované aj na 

hodinách odborných predmetov.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Vedúca pedagogického klubu zhrnula priebeh stretnutia, z ktorého vyplýva dôležitosť technickej 

gramotnosti žiakov v súvislosti s ich profesijným zameraním.  

Členovia navrhli problematiku, ktorá sa bude počas klubovej činnosti riešiť. Predložia svoje skúsenosti, 

návrhy, poznatky, formy, ktoré by mohli zlepšiť a zvýšiť efektívnosť vyučovania. 

Vedúca klubu vyzvala členov, aby do ďalšieho stretnutia odporučili, do ktorých tematických celkov 
zahrnúť konkrétne príklady a úlohy týkajúce sa rozvoja týchto gramotností. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  10. 09. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Bronislava Tomljenovičová  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Ján Salaj  SOŠ technická Tlmače 

3 Lukáš Lacko  SOŠ technická Tlmače 

    

    

 


