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11. Manažérske zhrnutie: 
Témou stretnutia bolo MERANIE PISA. 

Klub odborných zručností – strojársky pri SOŠ automobilovej v Košiciach sa na svojom stretnutí sme 

sa venovali rozboru postavenia Slovenska v rámci „ MERANIE PISA“ v medzinárodnom hodnotení 

v súvislosti zameranej na prírodovednú gramotnosť. 

 

  

KĽÚČOVÉ  SLOVA:  Meranie PISA, prírodovedná gramotnosť, analýza, syntéza, prieskumná 

analytika. 

 

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

Organizácia práce klubu odborných zručností - strojársky - ciele: 

- aktívne spolupráca pedagogických zamestnancov na spoločných témach klubu 

prírodovednej gramotnosti, výmena znalostí medzi mladými a staršími skúsenejšími 

pedagogickými zamestnancami, 

- rozbor postavenia – situácii našej Slovenskej republiky v rámci hodnotenia OCED 

- konkrétna analýza pomocou štatistických údajov a grafov súvisiacich s prírodovednou 

gramotnosťou, 

 

Frekvencia a dĺžka stretnutí: 1-krát mesačne po 3 hodiny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania:

- Na stretnutí klubu sa nám podarilo utužiť medziľudské vzťahy v rámci klubu medzi 

vyučujúcimi odborných predmetov a vyučujúcimi praktického vyučovania čo viedlo 

k vynikajúcej výmene skúseností z vlastných vyučovacích hodín jednotlivých členov 

klubu 

- Venovali sme sa možnostiam aplikácie progresívnych metód a foriem práce 

s využitím moderných technológii 

- Aplikácia metód na zvýšenie prírodovednej gramotnosti v jednotlivých predmetoch 

zastúpených vyučujúcimi v klube 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Mária Tomášová 
15. Dátum 27.10.2020 



16. Podpis

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Henrich Herc 
18. Dátum 27.10.2020 
19. Podpis

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              

 

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1 .2.1 Zvýšiť  kval i tu  vzdelávania  a  pr ípravy ref lektujúc  

potreby t rhu práce  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 

Názov projektu:  Tradičná škola  v  tempe vedomostnej  spo ločnost i  

Kód ITMS projektu :  312011AGX4  

Názov pedagogického k lubu:  Klub  odborných zručností - strojársky 

 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 

Dátum konania stretnutia: 27.10.2020 

Trvanie stretnutia: od 09,00 hod do 12,00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Henrich Herc  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

2. Ján Filičko  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 



3. Ing. Milan Javornický  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

4. Jozef Lenárd  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

5. Ján Molnár  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

6. Ing. Katarína Pintérová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

7. Arnold Rizman  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

8. Ing. Zuzana Soltiszová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

9. Ing. Mária Tomášová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

10. Štefan Vrábeľ  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

 

 

 

  

 

 

 


