
 

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 pedagogická sv. Cyrila  

a Metoda, Južná trieda 48, 040 01 Košice 

4. Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s 

praxou na SOŠ pedagogickej sv. Cyrila 

a Metoda 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011Z508 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub rozvoja jazykových 

zručností 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 17. 2. 2022 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SOŠPg sv. CaM 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Ivana Vachaľová  

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-

jazykovych-zrucnosti  

 

11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Témou v programe stretnutia boli Problémové situácie/úlohy. Podstatou stretnutia bolo zaujať 

stanovisko, polemizovať, navrhnúť rôzne spôsoby riešenia v problémovej či konfliktnej situácii. 

Cieľom bolo definovať problémové situácie/úlohy a vytvoriť/aplikovať ich v praxi v rámci 

vyučovania vo svojom predmete. 

 

Problémová úloha obsahuje pre žiaka niečo neznáme, kedy žiak musí vyvinúť cieľavedomú 

myšlienkovú činnosť, aby to neznáme objavil a poznal. Problémová situácia je počiatkom procesu 

problémového vyučovania. Učiteľ žiakom nepredkladá problémové situácie, ani problémy na 

riešenie, problémové situácie len pripravuje, navodzuje a vytvára vhodné podmienky pre ich vznik. 

Pri problémovom vyučovaní žiaci samostatne riešia teoretické alebo praktické problémy, žiak je viac 

činný ako učiteľ. Pri problémovom vyučovaní žiaci vykonávajú rôzne samostatné práce, diskutujú, 

argumentujú a komentujú. Výsledkom ich činnosti je nový poznatok, jeho objavenie a formulácia. 

Medzi metódy v rámci problémového vyučovania patria: problémový výklad, heuristická metóda, 

výskumná metóda. Problémový výklad sa konkretizuje najmä metódou výkladu, spojenou s metódou 

demonštrovania a pozorovania. Heuristická metóda sa môže realizovať metódou riešenia úloh, 

rozhovorom, demonštrovaním, prácou s knihou, didaktickými hrami a pod. Činnosť žiakov v rámci 

výskumných metód sa svojím charakterom najviac blíži k výskumnej práci vedca.  

 

Kľúčové slová: 

problémové vyučovanie, problémový výklad, heuristická metóda, výskumná metóda. 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti
https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti


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

 

1. Úvod, privítanie členov Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností, zhrnutie 

a nadviazanie na predchádzajúce stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  

3. Problémové situácie/úlohy (popis témy, problém) 

4. Praktická aplikácia témy (práca na aplikačnej úlohe) 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností, 

následne došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutia, ako aj krátke zhrnutie a pripomenutie 

programu predchádzajúceho stretnutia klubu, nadviazanie na neho.   

 

K bodu 2 

Prítomným bola podrobnejšie odprezentovaná téma a obsah stretnutia klubu Problémové 

situácie/úlohy, ako aj jej jednotlivé časti vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – členovia pedagogického 

klubu si mali pripraviť pre žiakov pracovný list s problémovými úlohami v rámci svojho aprobačného 

predmetu. Úlohou žiakov je vypracovať zadané problémové úlohy. 

  

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Problém 

b) Problémová úloha 

c) Tvorba problémovej úlohy 

d) Problémová situácia 

e) Príprava problémovej situácie 

f) Problémové vyučovanie 

g) Metódy problémového vyučovania  

h) Problémový výklad, heuristická metóda, výskumná metóda 

i) Práca so zdrojmi od autorov, ako napr. Caltíková M., Dvořák K., Sluka T., či z webových 

stránok www.eduworld.sk, naturescience.fhpv.unipo.sk, www.mpc-edu.sk  

j) Diskusia 

 

K bodu 4  

Praktická aplikácia témy – aktívna práca prítomných členov klubu na aplikačnej úlohe vo dvojiciach 

alebo individuálne, ktorá sa orientovala na tvorbu pracovného listu pre žiakov. Úlohou členov bolo 

pripraviť pre žiakov pracovný list s problémovými úlohami v rámci svojho aprobačného predmetu. 

Úlohou žiakov je vypracovať zadané problémové úlohy. Členovia pracovali za svoj aprobačný 

predmet. Pri tvorbe problémových úloh využívali aj učebnice, či internetové zdroje. Potom sa 

členovia podelili so svojimi prácami s ostatnými a diskutovali o ďalších možných obmenách aktivity. 

Dané pracovné listy môže člen klubu použiť na výučbe svojho aprobačného predmetu v rámci 

edukačného procesu.  

http://www.eduworld.sk/
http://naturescience.fhpv.unipo.sk/fyzika/didmat/rigpro.htm
http://www.mpc-edu.sk/


13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery:   

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Problémové situácie/úlohy. Jeho obsah sa 

zameral na to, ako zaujať stanovisko, polemizovať, navrhnúť rôzne spôsoby riešenia v problémovej 

či konfliktnej situácii. Cieľom bolo definovať problémové situácie/úlohy a vytvoriť/aplikovať ich v 

praxi v rámci vyučovania vo svojom predmete. 

Dohodli sa, že je dôležité aplikovať vo vyučovacom procese problémové situácie a metódy 

problémového vyučovania. 

Žiakov budú viesť k objavovaniu nových poznatkov a usmerňovaniu ich činností pri samostatnom 

riešení problémových úloh na hodinách anglického jazyka, slovenského jazyka, dejepisu, katolíckeho 

náboženstva a občianskej náuky.  

Rozvíjala sa kompetencia práce s problémovými úlohami u členov klubu, ktorí budú naďalej 

priebežne vyhľadávať materiály a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, vzájomne spolupracovať 

pri ich realizácii, ako aj tvoriť úlohy pre žiakov, čím obohatia svoj profesionálny prístup v edukačnom 

procese. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Oboznámiť sa s témou stretnutia, ktorou boli problémové situácie/úlohy. 

V praxi vedieť zaujať stanovisko, polemizovať, navrhnúť rôzne spôsoby riešenia v problémovej či 

konfliktnej situácii. 

Aplikovať rozvíjanie práce s jednotlivými metódami problémového vyučovania. 

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Viesť žiakov k vyriešeniu problémovej úlohy samostatne v edukačnom procese humanitných 

predmetov a jazykov v podmienkach SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 17. 2. 2022 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod. do 17:25 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis  Inštitúcia 

1. ThLic. Marek Jeník 
 

SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Vachaľová Neprít. SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Lucia Grinčová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Lýdia Venceľová  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Simona Šubjáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 



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

  

č. Meno a priezvisko Podpis   Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


