
 

 

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 priemyselná škola elektrotechnická, 

Hálova 16, 851 01 Bratislava 

4. Názov projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania 

a prípravy v Strednej priemyselnej škole 

elektrotechnickej 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011Z820 

6. Názov pedagogického klubu  Klub sprevádzania žiakov 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 26.10.2022 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 

Hálova 16, 851 01 Bratislava 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

RNDr. Mária Obselková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

www.spsehalova.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: Výmena skúseností pri tvorbe profesijnej karty žiaka 3. ročníka . Tvorba 

propagačnej nástenky DOFE. 

Krátka anotácia: Klubu sprevádzania žiakov sa zúčastnilo 7 pedagógov. Pedagógovia si 

vymieňali skúsenosti pri tvorbe profesijnej karty žiaka 3. ročníka a vytvorili propagačnú 

nástenku DOFE. 

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

 

• tvorba profesijnej karty žiaka 3. ročníka 

• výmena skúseností pri tvorbe karty 

• spolupráca s triednymi učiteľmi žiakov tretieho ročníka pri vypĺňaní karty 

• DOFE – propagácia aktivít DOFE formou nástenky 

 

1. členovia klubu si vymieňali skúsenosti s tvorbou a úpravou profesijnej karty pre žiakov 3. 

ročníka, spoločne zhodnotili všetky návrhy a vytvorili profesijnú kartu pre žiakov 3. ročníka, 

kde sa budú zaznamenávať nastavené ciele žiakov, ich záujmy a úspechy v profesijnom rozvoji 

a spolupráca s mentormi 

2. Členovia sa zhodli na tom, že používanie kariet odprezentujú na pracovnej porade a poskytnú 

ju triednym učiteľom tretieho ročníka 

3. Vytvorili nástenku , kde sa budú prezentovať aktivity DOFE. 

 

13. Závery a odporúčania: 



Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, skonštatovali, že je dôležité 

poskytnúť profesijné karty triednym učiteľom žiakov tretieho ročníka, ktorí na základe týchto kariet 

môžu sledovať a usmerňovať profesijný rozvoj žiaka.  

 

Odporúčania: 

 

1. Zdieľať profesijné karty s triednymi učiteľmi 

2. Odprezentovať používanie kariet na pracovných poradách 

3. Odprezentovať prostredníctvom vyhotovenej nástenky aktivity v programe DOFE  

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Alena Mihalovičová 

15. Dátum 26.10.2022 

16. Podpis  

 

17. Schválil (meno, priezvisko) RNDr. Mária Obselková 

18. Dátum 26.10.2022 

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                                                                                             

 

 

Prioritná os: Vzdelávanie 

Špecifický cieľ: 
1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

Prijímateľ: 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 

Bratislava 

Názov projektu: 
Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v Strednej 

priemyselnej škole elektrotechnickej 

Kód ITMS projektu: 312011Z820 

Názov pedagogického klubu: Klub sprevádzania žiakov 

 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava 

Dátum konania stretnutia: 16.09.2020 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

Č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. RNDr. Mária Obselková  
Stredná priemyselná škola 

elektrotechnická, Hálova 16, BA 

2.  PaedDr. Igor Cafík  
Stredná priemyselná škola 

elektrotechnická, Hálova 16, BA 

3. Mgr. Michal Kmotorka  
Stredná priemyselná škola 

elektrotechnická, Hálova 16, BA 

4. Mgr. Alena Mihalovičová  
Stredná priemyselná škola 

elektrotechnická, Hálova 16, BA 

5. Mgr. Michal Mudroch  
Stredná priemyselná škola 

elektrotechnická, Hálova 16, BA 

6. Ing. Eleonóra Haragová  
Stredná priemyselná škola 

elektrotechnická, Hálova 16, BA 

7. Mgr. Eva Vengerová  
Stredná priemyselná škola 

elektrotechnická, Hálova 16, BA 

    

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 


