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11. Manažérske zhrnutie: 
 
krátka anotácia, kľúčové slová  
 

Cieľom a témou v programe stretnutia bolo Rozšírenie jazykovej kompetencie žiakov 
s cieľom uplatniť sa na trhu práce.  Konkrétne sa dôraz kládol na komunikačný prístup, 
formuláciu vlastných myšlienok a kreatívny prístup k problémovým situáciám, na správne 
používanie gramatických a pravopisných pravidiel a rozvoj kritického myslenia. 
 
 
rozšírenie jazykovej kompetencie žiakov, komunikačný prístup, komunikačné zručnosti 
v slovenskom a anglickom jazyku, využívanie gramatických a pravopisných pravidiel, rozvoj 
kritického myslenia, trh práce, pracovný pohovor 

http://www.kspgs.edupage.org/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
1. Úvod, privítanie členov klubu jazykových zručností 
2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  
3. Rozšírenie jazykovej kompetencie žiakov s cieľom uplatniť sa na trhu práce ( popis 

témy, problém) 
4. Praktická aplikácia témy (práca na výstupoch, prepojenie s praxou) 
5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 
6. Záver 

K bodu 1 
V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu jazykových zručností. 
K bodu 2  
Nasledovne bola prítomným predstavená téma a obsah stretnutia klubu Rozšírenie jazykovej 
kompetencie žiakov s cieľom uplatniť sa na trhu práce, ako aj jeho ciele.   
K bodu 3 
Obsah programu tvoril: 

a) Profil absolventov študijných odborov  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  
a sociálno-výchovný pracovník 

b) Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni B1podľa SERR 
c) Charakteristika ovládania slovenského jazyka a literatúry vychádzajúca z učebných osnov 

predmetu 
d) Predstavenie komunikačných zručností v anglickom jazyku – počúvanie s porozumením, 

ústny prejav, čítanie s porozumením a písomný prejav 
e) Predstavenie komunikačných zručností v slovenskom jazyku a literatúre  – počúvanie 

s porozumením, ústny prejav, čítanie s porozumením a písomný prejav 
f) Praktické ukážky k téme – pracovný pohovor absolventa školy v anglickom jazyku 

a slovenskom jazyku – jeho správne a nesprávne predvedenie prostredníctvom videí 
g) Dokumentácia - inzeráty pre uchádzačov - životopis / CV, motivačný list / cover letter, 

žiadosť do zamestnania / job application 
 
K bodu 4 
 
Praktická aplikácia témy – ukážka pracovného pohovoru /verbálny a neverbálny prejav + 
dokumentácia/ v anglickom a slovenskom jazyku. Prítomným bolo odporúčané vyplniť tabuľku, 
v ktorej uviedli,  ako by realizovali pracovný pohovor v role žiaka v anglickom a slovenskom jazyku. 
Vypĺňali formuláre, tabuľky, tvorili dialógy, dopĺňali o neverbálne prvky.  Pri práci na nej sa aktívne 
vzájomne obohacovali o svoje skúsenosti z praxe.  



13. Závery a odporúčania: 
 
K bodu 5 
Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Rozšírenie jazykovej kompetencie žiakov 
s cieľom uplatniť sa na trhu práce.   
 Dohodli sa, že budú priebežne vyhľadávať materiály a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, 
vzájomne spolupracovať pri ich realizácii, ako aj aplikovať do praxe tému stretnutia. V anglickom 
a slovenskom jazyku sa snažiť viesť žiakov k funkčnému používaniu jazykových kompetencií a ich 
rozvíjanie ako príprave pre potreby trhu práce 
 
K bodu 6 
Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 
Aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností z pedagogickej 
praxe a vzájomnou inšpiráciou.  
Aplikovať jednotlivé jazykové zručnosti do tém v obsahu výučby aprobačného predmetu 
v podmienkach SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  
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Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ:  1.1.1 Zvýšiť  inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a z lepšiť  výsledky a 

kompetencie det í  a ž iakov  
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a Metoda, Južná tr ieda 48, 040 01 Košice  

Názov projektu:  Zvýšenie kval ity vzdelávania a prep ojenia s praxou 
na SOŠ pedagogickej sv.  Cyri la a Metoda  

Kód ITMS projektu:  NFP312010Z508 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub rozvoja jazykových zručností  

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: 1.B, SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 24.09.2020 

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 neprítomný SOŠPg sv. CaM 

4.  Mgr. Ivana Harvanová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Marcela Veberová  SOŠPg sv. CaM 



6.  Mgr. Martina Schneiderová  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Annamária Šturáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

    

 

 

 


