
 

 

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 poľnohospodárstva a 

služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice 

4. Názov projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a jeho 

prepojenie s praxou na Strednej odbornej škole 

poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011ACD4 

6. Názov pedagogického klubu  Klub prírodovedeckej gramotnosti - dobrý učiteľ 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 21.5.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a 

služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. et Ing. Emil Szekera 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

http://www.sospasvlevice.sk/projekty/zvysenie-

kvality-odborneho-vzdelavania-a-jeho-

prepojenie-s-praxou-na-strednej-odbornej-skole-

polnohospodarstva-a-sluzieb-na-vidieku-levice/ 
 

11. Manažérske zhrnutie: 
Dnešnou hlavnou témou stretnutia klubu bolo „Voľba najvhodnejšej vyučovacej metódy na základe 

zhodnotenia individuality jednotlivých tried a samotných študentov.“ 
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1. Úvod 

2. Hlavná téma stretnutia: Voľba najvhodnejšej vyučovacej metódy na základe zhodnotenia 

individuality jednotlivých tried a samotných študentov 
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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 

Zloženie jednotlivých vyučovacích tried je rôznorodé, pretože v jednotlivých triedach sa nachádzajú aj 

študenti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priemerní, študenti ktorí skôr inklinujú 

k odborným predmetom a naopak tí, ktorí uprednostňujú všeobecné teoretické predmety. Takémuto 



zloženiu tried treba prispôsobiť aj voľbu vhodných vyučovacích metód tak, aby zaujali a aktivizovali 

celú skupinu študentov v triedach. Pri voľbe vhodných metód je dôležité predovšetkým dbať na 

potreby študentov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ktorí majú rôzne zdravotné 

problémy, ako napr. poruchy reči, sluchu, dyslexiu atď., ale tak aby ostatní študenti neboli 

znevýhodňovaní.  

 

 

3. Diskusia 

Po prednesení hlavnej témy otvoril predseda klubu diskusiu. Jednotliví členovia sa vyjadrovali k voľbe 

vhodných vyučovacích metód v jednotlivých triedach a vymieňali si skúsenosti s metódami, ktoré sa 

im v týchto triedach osvedčili. 

 

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 - 

„Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov zo stretnutí klubu za II. polrok šk. roka 2020/2021“ a požiadal 

ich o prípravu k diskusii k predmetnej téme.    

13. Závery a odporúčania: 
 

Po diskusii sa členovia klubu zhodli, že pri výbere vhodných metód vyučovania hlavne pre 

integrovaných študentov je dôležitá spolupráca so školskou psychologičkou a pedagogickou 

asistentkou, ktoré lepšie poznajú špecifiká práce s týmito študentmi.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

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

18, Levice  

Dátum konania stretnutia: 21.5.2021 

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 

 


