
 

 

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 Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou 

v Trnavskom samosprávnom kraji 2 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY5 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub bez písomného výstupu: 

Pedagogický klub systémové vzdelávanie v 

oblasti komunikácie a boja proti extrémizmu 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 9.2.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu On-line stretnutie  

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Mgr. Agnesa Lovászová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

https://sostechga.edupage.org/ 

www.trnava-vuc.sk 

 

https://sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/


11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, 

1. Predsavzatie 

2. Novoročné predsavzatia 

3. Výmena skúseností - metódy, formy, prostriedky, návrhy plánov a ich realizácia 

  

 

kľúčové slová  

žiak, učiteľ, predsavzatie, plán, cieľ, výchova, mimoškolská činnosť, záujmové krúžky, podujatia, 

spoločenské organizácie, metódy, formy, prostriedky, dotazník 

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

Na stretnutí klubu sme vychádzali zo školského zákona 245/2008, z plánu práce školy, z výchovných 

plánov triednych učiteľov, z plánov záujmových krúžkov a z vlastných skúseností. 

 

1.Predsavzatie 

Predsavzatie je určité rozhodnutie, vôľa, plán... dosiahnuť niečo. Môže mať určený postup činností so 

zreteľom na vytýčený cieľ. Tieto plány môžu byť krátko-, stredne- až dlhodobé. Nezáleží na tom, kedy si 

ich určíme, dôležité je, aby sme ich začali čím skôr plniť. Tieto plány môžu mať súkromný alebo profesijný 

charakter, ale sú to naše plány, naše ciele.  

2. Novoročné predsavzatia 

Nový rok je pravidelným - každoročným medzníkom, míľnikom, ktorý  mnohých podnecuje k plánovaniu. 

Obdobie ADVENTU nás upokojí, VIANOCE  nás požehnajú blahobytom, urobíme si poriadok okolo seba 

a máme čas uvažovať, vytvárať si nové plány, predsavzatia – a kedy začať?! Práve NOVÝ ROK je ten 

ideálny míľnik. Top predsavzatí sa týka rozvoja osobnosti. Najčastejšie sa stretávame s cieľmi: 

1. Týkajúce sa zdravia : schudnem, budem sa zdravo stravovať, budem pravidelne cvičiť, prestanem 

fajčiť... a podobne. 

2. Týkajúce sa ekonomickej stránky života: začnem šetriť, budem chodiť na brigády... 

3. Týkajúce sa domácnosti : prerobím izbu, byt, dom, dvor, záhradu, veľké upratovanie, maľovanie 

priestorov 

4. Týkajúce sa záľub : budem tvoriť, zapíšem sa do krúžku, do klubu, do knižnice... 

5. Týkajúce sa prosociálnosti : budem dobrý, užitočný, každý deň 1 dobrý skutok, budem pomáhať 

starším či mladším, miestu bydliska, rovesníckej skupine, nadácii... 

 



3.Výmena skúseností - metódy, formy, prostriedky 

Novoročné predsavzatia sú súčasťou našich výchovných plánov. Navrhujeme opäť spraviť prieskum medzi 

žiakmi formou anonymných dotazníkov a na triednických hodinách analyzovať výsledky prieskumu. 

Usmerniť ich, že pri plánovaní je nesmierne dôležité nastaviť si reálne – dosiahnuteľné  ciele, 

súkromné či profesijné. Plánované činnosti treba dôkladne pripraviť, zabezpečiť, realizovať 

a potom dosiahnutý výsledok objektívne analyzovať a vyhodnotiť. Ak chceme niečo dosiahnuť, 

nesmieme strácať čas a nemusíme čakať ani na Nový rok, ani na iný míľnik, urobme to hneď. Čím skôr 

začneme, tým skôr môžeme dosiahnuť vytýčený cieľ a nevzdávajme sa pri prvom neúspechu! K tomu by 

sme mali viesť aj našich žiakov. Ak si chcú vybrať predsavzatie, tak nech je to jednoduché, ktoré bude mať 

príjemný, pozitívny vplyv na ich šťastie, zdravie a pocit naplnenia. Ciele by mali byť flexibilné, lebo 

okolnosti v našich životoch sú často nepredvídateľné a nikdy nevieme, čo nám príde do cesty. 

Snažiť sa prijateľnou, príjemnou formou odstrániť zo života nudu a rôzne prekážky. Zapájať žiakov 

do rozmanitých činností organizovaných školou a spoločnosťou. Aj v tomto hektickom období 

ponúknuť žiakom bezpečné aktivity, adekvátne, veku primerané a splniteľné úlohy, aby mali 

pravidelný pocit úspechu. 

Hlavné metódy a formy : 

 anonymný dotazník na zmapovanie cieľov našich žiakov 

 otvorená, úprimná komunikácia 

 motivačné metódy, ktorými usmerňujeme záujem žiakov 

 modelové situácie 

 projekty 

 rôzne formy individuálnej činnosti k dosiahnutiu vlastných, pozitívnych cieľov 

 rozvoj finančnej gramotnosti 

 bloky 

 zábavno-náučné podujatia, alebo zábavné oddychové chvíle počas vyučovania 

 športové – pohybové aktivity 

 prosociálna činnosť 

 besedy s úspešnými osobnosťami nášho regiónu, s odborníkmi, aktivistami  

 pochvaly, povzbudenia...atď. 

Formy práce : individuálne, skupinové a masové 

 

Minulý mesiac sme zapojili žiakov do prieskumu CPPPaP Galanta. Veľmi podnetné sú návrhy 

a odporúčania pracovníčok oddelenia prevencie. Tieto odporúčania by pomohli „zmierniť psychickú 

nepohodu, nadmerný stres, nahromadenú úzkosť a obavy“ zo strán žiakov. Pedagogickí pracovníci našej 

školy sú vďační pracovníčkam CPPPaP Galanta. Vždy sme mali   výbornú spoluprácu s nimi. Pred 

pandémiou k nám pravidelne chodili na zaujímavé besedy, v rámci ktorých rozoberali pálčivé problémy 

mladej generácie. 

 

 



13.Závery a odporúčania: 

 

Odporúčania  

Pokračovať v dobre rozvinutej študijnej ako aj v mimoškolskej činnosti, počas pandémie využiť IKT 

Ak nám okolnosti umožnia, naďalej zorganizovať bohatú záujmovú činnosť – pravidelnú ako 

aj príležitostnú.  

Brať do úvahy výsledky prieskumu pracovníčok CPPPaP a vo výchovno-vzdelávacej činnosti 

postupovať na základe ich odporúčania. 

Vlastný prieskum – anonymný  dotazník o plánoch a predsavzatiach 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  

video – hovor: https://meet.google.com/chx-syou-wga 

Dátum konania stretnutia: 9.2.2021 

Trvanie stretnutia: od 14,40 hod  do 17,40 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Agnesa Lovászová  SOŠtechnická Galanta 

2. Mgr. Alžbeta Bánosova  SOŠtechnická Galanta 

3. Ing. Jana Tomová  SOŠtechnická Galanta 
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