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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová, stručná anotácia: 

 

Vyučovací proces, vedomosti a zručnosti absolventa, dištančné vzdelávanie, žiaci so ŠVVP, žiaci so 

sociálne znevýhodneného prostredia, čitateľská a finančná gramotnosť 

 

Cieľom stretnutia bolo informovať členov klubu učiteľov odborných predmetov o zameraní a cieli 

tohto klubu, výmena skúseností s dištančného vzdelávania, rady a návrhy do budúcna v prípade 

opätovného vzdelávania žiakov na diaľku.  

https://www.ssmk.edu.sk/
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Modern%C3%A9vzdel%C3%A1vaniepreprax.aspx
https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Region%C3%A1lnyrozvoj/Modern%C3%A9vzdel%C3%A1vaniepreprax.aspx


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

 

1. Cieľ a zameranie klubu učiteľov odborných predmetov 

2. Výmena skúseností vyučujúcich z vyučovacej praxe – dištančné vzdelávanie 

 

1. Členovia klubu boli oboznámení s cieľom a zameraním klubu. Garant projektu im vysvetlil 

čo sa od činnosti členov tohto klubu očakáva. Informoval ich, že tento klub slúži na výmenu 

ich skúseností z vyučovacieho procesu s rôznymi skupinami žiakov ( žiaci so ŠVVP, žiaci zo 

sociálne znevýhodneného prostredia,...), tvorbu a inováciu učebných materiálov, 

prispôsobenie teoretického aj praktického vyučovania ešte viac požiadavkám 

zamestnávateľov na zručnosti a vedomosti absolventov jednotlivých učebných a študijných 

odborov.  

2. V tomto bode si členovia vymenili svoje skúsenosti z online vyučovania, ktoré prebehlo 

v minulom školskom roku. Skúsenejší a IKT zručnejší členovia klubu poskytli užitočné rady 

a  skúsenosti z tohto vzdelávania tým menej IKT zdatným, ako postupovali v prípade žiakov, 

ktorí nemali prístup k internetu alebo k počítaču či mobilu vôbec. Členovia pri tejto 

príležitosti upozornili, že žiaci majú problém aj s čítaním a pochopením zadania úloh, čo sa 

ešte viac preukázalo pri tomto online vyučovaní.  

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
a) pripraviť na ďalšie stretnutie učebné materiály, ktoré bude potrebné vzhľadom 

k požiadavkám zamestnávateľov upraviť,  

b) v rámci slovenského jazyka a literatúry  viac pracovať hlavne v učebných odboroch 

s odbornými textami,  

c) čitateľskú gramotnosť rozvíjať nielen v rámci slovenského jazyka literatúry ale aj v rámci 

odborných predmetov čítaním odbornej literatúry, 

d) nezabudnúť na zaraďovanie podľa vhodnosti témy na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov, 

pretože mnohí žiaci pochádzajú z rodín so slabým alebo žiadnym ekonomickým myslením, 

e) na ďalšie stretnutia prizývať aj školského špeciálneho pedagóga, ktorý môže členov klubu 

usmerniť v práci so žiakmi so ŠVVP. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Alena Šoltésová 

15. Dátum 11.09.2020 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ján Lunter 

18. Dátum  

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Spojená škola Modrý Kameň 

Dátum konania stretnutia:  10.09.2020 

Trvanie stretnutia: od 14:30 hod   do 17:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.  Ing. Aneta Bodnárová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

2.  Bc. Marek Hárendácsik  Spojená škola Modrý 

Kameň 

3.  Oľga Chrťanská  Spojená škola Modrý 

Kameň 

4.  Ing. Alena Šoltésová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

5.  Ing. Alena Šťastná  Spojená škola Modrý 

Kameň 



6.  PaedDr. Klaudia Murínová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

7.  Mgr. Kamila Turoňová  Spojená škola Modrý 

Kameň 

8.  Štefan Turza  Spojená škola Modrý 

Kameň 

9.  Bc. Gabriel Vízi  Spojená škola Modrý 

Kameň 

10.  Mgr. Juraj Zolcer  Spojená škola Modrý 

Kameň 

    

    

    

    

    

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Bibiana Heimlichová   

    

    

 

 

 


