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

klubu za II. polrok šk. roka 2020/2021.“ 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod 

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

polrok šk. 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 

Činnosť klubu bola počas II. polroka šk. roka 2020/2021 kombinovaná-prezenčne a dištančne, 

v dôsledku pandemickej situácie. Stretnutí klubu sa členovia aktívne zúčastňovali a na jednotlivé 

stretnutia si pripravovali podklady k diskusii a jednotlivým témam. Stretnutia boli veľmi produktívne 



a napomohli k zlepšeniu vyučovacieho procesu, k zlepšeniu vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, 

k lepšiemu osvojeniu učiva zo strany študentov. Počas dištančného vzdelávania si členovia klubu boli 

vzájomne nápomocní aj pri používaní rôznych online didaktických pomôcok.  

 

3. Diskusia 

Po prednesení hlavnej témy otvoril predseda klubu diskusiu.  Členovia klubu sa zhodli, že v období 

dištančného vzdelávania bolo omnoho náročnejšie udržať záujem študentov na vyučovacej hodine. 

Stretnutia klubu napomohli k spoznávaniu a uplatňovaniu nových vyučovacích metód a alternatívneho 

prístupu k študentom, tak aby tieto dlhšie udržali pozornosť a aktivizovali študentov. Počas stretnutí 

klubov si členovia vymieňali svoje skúsenosti s používanými metódami, čo pôsobilo ako dôležitá 

spätná väzba pre následné zlepšovanie a vychytanie nedostatkov. 

 

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 interpretácia skúseností v praxi“ a požiadal ich o prípravu k 

diskusii k predmetnej téme.    

13. Závery a odporúčania: 
 

Po diskusii sa členovia klubu zhodli, že tieto stretnutia majú svoje opodstatnenie a význam a sú 

dôležité pri výmene skúseností medzi učiteľmi.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

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

18, Levice  

Dátum konania stretnutia: 4.6.2021 

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

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. Marek Halbavý  SOS PaSV Levice 

6. Ing. Ján Prišták  SOS PaSV Levice 

7. Mgr. Natália Guseva  SOS PaSV Levice 

 


