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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 Obchodná akadémia Michalovce 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 

praxou 

5. Kód projektu  ITMS2014+ OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub pre jazykové zručnosti 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 26. 05. 2021  

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 

Michalovce 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Mgr. Andrea Korinková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

www.oami.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia: Spolupráca učiteľov má významnú úlohu v integrácii učiva. Pomocou nej sa 

dotvárajú vzájomné vzťahy predmetov. Uplatňovanie medzipredmetových vzťahov nie je 

záležitosťou iba jedného učiteľa. Vzájomná spolupráca učiteľov umožňuje predovšetkým 

zjednotenie prístupu k jednotlivým vyučovacím témam učiva, vytvoreniu potrebných podmienok k 

aktivizácii žiakov, k ich všestrannému zaujatiu danou problematikou, dosiahnutie jednoty v 

pedagogickom pôsobení na žiaka a podobne. Jednotné požiadavky šetria najmä čas a sú 

významným ťažiskom vyučovacieho procesu.  

 

Kľúčové slová: integrácia učiva, medzipredmetové vzťahy, spolupráca učiteľov, pedagogické 

pôsobenie na žiaka, vyučovací proces 



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

 Témy stretnutia: 
 Implementovanie medzipredmetových vzťahov vo vzdelávacom procese  

 Prepojenie jednotlivých vyučovacích predmetov prostredníctvom 

medzipredmetových vzťahov  

 

Funkcia medzipredmetových vzťahov: 

 

 V pedagogickej praxi sa často stáva, že systém poznávania je zatlačovaný množstvom 

jednotlivostí, z ktorých sa učivo skladá. Žiaci majú vedomosti, ktoré vedia len v súvislosti s 

konkrétnym predmetom, avšak nezídu im na um v inom predmete, či pri 

praktickom uplatnení. Táto skutočnosť je v rozpore so zmyslom a cieľmi vyučovacieho 

procesu, v ktorom sa vyučovanie organizuje podľa vyučovacích predmetov, čo je istá 

prednosť. Jej uchovanie je podmienené začlenením predmetov do medzipredmetových 

vzťahov a tým aj do istého celku všeobecného, technického alebo odborného vzdelania.  

 

 V snahe vychovať, čo najviac absolventov s priblížením sa ideálnemu profilu absolventa je 

potrebné, aby vyučovací proces bol optimálny, racionálny a efektívny. Vyučovací proces 

má svoje stanovené ciele, ktoré je treba za určitý čas dosiahnuť. S týmto je spojená energia, 

vynaložená tak zo strany učiteľa ako i zo strany žiaka, z čoho potom pramenia i adekvátne 

výsledky učebnej činnosti vo vzťahu k času a k energii. Aby bol vyučovací proces efektívny 

a spĺňal svoje ciele, musí učiteľ využívať vyučovacie metódy, materiálne prostriedky, 

uplatňovať vyučovacie zásady, vytvárať organizačné formy a v neposlednom rade 

uplatňovať medzipredmetové vzťahy, bez ktorých sú získané poznatky bez spojitostí a 

súvislostí roztrieštené. 

 

 Medzi jednotlivými prvkami učiva rozdelených do predmetov sú tesné väzby. Poznatky z 

vedných odborov alebo praktickej činnosti sa v predmete síce integrujú, ale je potrebné, aby 

sme si uvedomili funkčnú spojitosť a časovú nadväznosť prvkov učiva i v iných 

predmetoch, aby sme umožnili žiakovi spoznať štruktúru jeho učiva, ktorá tvorí jeho obsah 

vzdelania. Aby výsledky vyučovacieho procesu boli efektívne, bez zbytočne vynaloženej 

energie pedagóga i žiaka v stanovenom čase, je dôležité dôsledné uplatňovanie 

medzipredmetových vzťahov, čím sa zvyšuje nielen efektívnosť vyučovacieho procesu, ale i 

jeho úroveň. 

 

 

Rozdelenie medzipredmetových vzťahov: 

 

 Z časového hľadiska realizujeme medzipredmetové vzťahy ako súčasné a nesúčasné. 

 

a) Súčasné vzťahy - jednotlivé témy osnov, ktoré sú na sebe závislé, sa preberajú v rovnakom 

čase alebo vo veľmi krátkom časovom odstupe. 

 

b) Nesúčasné vzťahy - témy osnov, ktoré sú vo vzájomnej súvislosti, sa preberajú v rôznych 

týždňoch, polrokoch i v rôznych ročníkoch. 

 

 Z obsahového hľadiska rozlišujeme mezipredmetové vzťahy keď : 

 

a) vedomosti z jedného vyučovacieho predmetu sú potrebné pre pochopenie a osvojenie učiva 

druhého predmetu, pričom rozlišujeme, či uvažované učivo : 



-  podmieňuje osvojenie učiva 

-  uľahčuje osvojenie učiva 

 

b) vedomosti z jednotlivých vyučovacích predmetov sa vzájomne ovplyvňujú tak, že poznatky 

vo všetkých koordinujúcich predmetoch sa vzájomne spájajú a integrujú, čo umožňuje 

vystihnutie javu v širších súvislostiach a do väčšej hĺbky. 

 

 

Vyučujúci jazykov diskutovali o všeobecných východiskách uplatňovania medzipredmetových 

vzťahov vo svojich predmetoch, význame ich uplatňovania v jednotlivých jazykoch a ďalších 

možnostiach uplatňovania medzipredmetových vzťahov z iných predmetov do vyučovania 

cudzích jazykov. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Uplatňovanie vedomostí z predmetu jedného do predmetov ďalších je javom, ktorý sa prejavuje vo 

vyššej vzdelanostnej úrovni, jej celkových vedomostí a zručností i v kvalite myšlienkových 

procesov a spôsobu myslenia. Medzipredmetové vzťahy vytvárajú širšie logické súvislosti, nielen 

príčinné vzťahy, ale i rozvoj myslenia, motivácie, zvyšujú úroveň a účinnosť vyučovacieho procesu. 

Vyučujúci sa zhodli, že budú do svojich vyučovacích predmetov aplikovať čo najviac 

medzipredmetových vzťahov a zvýšiť tak motiváciu žiakov a účinnosť vyučovacieho procesu 

nasledovne: 

 Do vyučovania anglického, nemeckého a ruského jazyka integrovať poznatky žiakov 

z predmetov geografia, dejepis, občianska náuka, biológia, telesná výchova a slovenský 

jazyk podľa aktuálne preberaného učiva. 

 Do vyučovania predmetu Konverzácia v anglickom jazyku integrovať poznatky žiakov 

z predmetov geografia, dejepis, občianska náuka, biológia, telesná výchova a slovenský 

jazyk podľa aktuálne preberaného učiva. 

 Do predmetu Odborná konverzácia v anglickom jazyku integrovať poznatky žiakov 

z predmetov podniková ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Andrea Korinková 

15. Dátum 26. 05. 2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Dana Kerekešová 

18. Dátum 26. 05. 2021 

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                                                                                             

 

Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špeci fický c ieľ :  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Prij ímateľ:   

Názov projektu:   



Kód ITMS projektu:   

Názov pedagogického klubu:   

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: 

Dátum konania stretnutia: 

Trvanie stretnutia: od..........hod do..........hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


