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11. Manažérske zhrnutie: 
Dnešnou hlavnou témou stretnutia klubu bolo „Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov zo stretnutí 

klubu za I. polrok školského roka 2020/2021.“ 

 

Kľúčové slová: výsledky činnosti klubu 

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

1. Úvod. 

2. Hlavná téma stretnutia: Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov zo stretnutí klubu za 1. 

polrok školského roka 2020/2021. 

3. Diskusia. 

4. Záver. 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Úvod 

Predseda klubu uvítal členov na dnešnom stretnutí, oboznámil ich s programom a hlavnou témou 

stretnutia. Podľa prezenčnej listiny prítomných sa stretnutia zúčastnili všetci členovia klubu. 

 

2. Hlavná téma stretnutia 

Po kontrole prezencie sa členovia klubu zamerali na zhodnotenie doterajších výsledkov zo stretnutí 

pedagogického klubu za I. polrok školského roka 2020/2021. Predseda klubu začal zo zhodnotením 

prínosov týchto stretnutí na svoj výkon učiteľskej profesie a na odozvy zo strany študentov, následne 

v rámci diskusie vyzval k zhodnoteniu výsledkov zo stretnutí klubu aj jednotlivých členov klubu.  

 

 



3. Diskusia 

V diskusii sa každý z členov vyjadril, ako implementoval jednotlivé poznatky zo stretnutí klubu, ako 

prispeli jednotlivé stretnutia k zlepšeniu vyučovacieho procesu a aký to malo vplyv na zlepšenie 

vzťahov zo žiakmi. Väčšina členov sa zhodla, že vďaka stretnutiam klubu začali viac v praxi používať 

metódy ako motivačný rozhovor alebo problémové vyučovanie, čo malo u žiakov pozitívne ohlasy. 

Takisto prínosné bolo stretnutie týkajúce sa použitia didaktickej techniky a moderných nástrojov 

a programov, kde sa aj menej zruční učitelia zdokonalili v používaní programov slúžiacich na 

dištančné vyučovanie.  

 

4. Záver 

 

V záverečnej časti prijali prítomní členovia závery stretnutia, ktoré sú uvedené v 13. bode Správy o 

činnosti pedagogického klubu. Predseda klubu oboznámil členov s témou budúceho stretnutia - 

„Rozbor použitých vyučovacích metód a aplikačné problémy v praxi“ a požiadal ich o prípravu k 

diskusii k predmetnej téme.    

13. Závery a odporúčania: 
 

Po diskusii sa členovia klubu zhodli, že stretnutia klubu sú prínosné a slúžia k zdokonaľovaniu 

vyučovacieho procesu.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 

18, Levice  

Dátum konania stretnutia: 15.1.2021 

Trvanie stretnutia: od.16:00..hod do...19:00 hod  

Online - Cisco webex - 1630753268 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Lívia Marčeková  SOS PaSV Levice 

2. Mgr. Jaroslava Lehotkaiová  SOS PaSV Levice 

3. Mgr. Jaroslav Horňák  SOS PaSV Levice 

4. Ing. Gabriela Kováčová  SOS PaSV Levice 

5. Ing. et Ing. Emil Szekera  SOS PaSV Levice 

6. Ing. Ján Prišták  SOS PaSV Levice 

7. Mgr. Natália Guseva  SOS PaSV Levice 

 


