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Správa o činnosti pedagogického klubu  

1. Prioritná os Vzdelávanie 
2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 
3. Prijímateľ Stredná odborná škola automobilová, 

Moldavská cesta 2, Košice 
4. Názov projektu Tradičná škola v tempe vedomostnej 

spoločnosti 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGX4 
6. Názov pedagogického klubu  Klub  odborných zručností - strojársky 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 27.05.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola automobilová, 

Moldavská cesta 2, Košice 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Ing. Henrich Herc 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.sosake.sk 

11. Manažérske zhrnutie:  

 

Výmena skúseností s aplikovaním nových progresívnych metód a foriem práce 

 

       Práca klubu odborných zručností strojársky bola na dnešnom stretnutí zameraná na 

výmenu skúseností s aplikovaním nových progresívnych metód a foriem práce. Na 

pedagogickom klube prebehla výmena skúseností medzi pedagogickému zamestnancami 

a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti, výmena skúseností pri využívaní moderných 

nových  progresívnych metód a foriem práce.  

 

 

 

KĽÚČOVÉ  SLOVA:  aplikovanie, výmena, progresívne metódy, problémové vyučovanie 

 

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

Organizácia práce klubu odborných zručností - strojársky  - ciele: 

      

      Členovia klubu sa zhodli na tom, že dosial zaužívané vyučovacie metódy je potrebné 

inovovať nakoľko pokrok a vývoj vo všetkých oblastiach v súčasnej dobe je 

nezastaviteľný. 
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Za jednu z progresívnych metód, ktoré náš klub chce aplikovať vo vyučovacom procese 

je metóda problémového vyučovania.1 Táto metóda rozvíja samostatnosť, tvorivosť 

a kreativitu.2 

Všetci zúčastnení na dnešnom zasadnutí  sa s touto progresívnou metódou oboznámili 

a spoločne sme sa dohodli, na postupnom aplikovaní a zapracovaní spomínanej metódy 

do vyučovacieho procesu.3,4 

 

Odporúčané odkazy: 

 
1  https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6698/chcete-naucit-ziakov-riesit-problemy-
vyskusajte-problemove-vyucovanie 
2  https://tpvippsvyuc.estranky.sk/clanky/problemove-vyucovanie.html 
3  file:///C:/Users/TOMOV~1/AppData/Local/Temp/Pedag_1981_3_07_O-efektivnosti-
problemoveho_319_337.pdf 
4  https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/11_ops_ontkova_jana_-
_problemove_metody_vo_vyucbe_chemie_s_vyuzitim_modernych_digitalnych_technologii.pdf 
 
  

13. Závery a odporúčania: 

 

      V závere stretnutia klubu odborných zručností – strojársky sme dosiahli konsenzus pri 

implementácií progresívnej metódy problémového vyučovania do edukácie v súvislosti s  

prírodovednou gramotnosťou. 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Milan Javornícky 

15. Dátum 27.5.2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Henrich Herc 

18. Dátum 27.5.2021 

19. Podpis  
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https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/11_ops_ontkova_jana_-_problemove_metody_vo_vyucbe_chemie_s_vyuzitim_modernych_digitalnych_technologii.pdf
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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. 
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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: 27.5.2021 

Trvanie stretnutia: od 15:00 hod. do 18:00 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 
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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 

 

 

 

  

 

 

 


