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Manažérske zhrnutie: 

 

kľúčové slová: zhodnotenie práce, vzdelávanie, činnosť klubu, prehlbovanie učiva, návrhy na 

zlepšenie 

 

krátka anotácia:  

Dnešné stretnutie pedagogického klubu ošetrovateľstva, ktoré sa uskutočnilo na pôde školy, bolo 

venované zhrnutiu a zhodnoteniu práce pedagogického klubu za obdobie 1. roka 

 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

 PhDr. Zuzana Fenešová v úvode privítala členov klubu a  informovala ich o programe 

zasadnutia, ktorým bolo zhodnotenie práce klubu za 1. rok jeho fungovania. Koordinátorka 

klubu ďalej oboznámila členov s možnosťami priebežnej diagnostiky hodnotenia činnosti. 

http://www.szsds.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/


 Z možných diagnostických metód bol zvolený rozhovor, v rámci ktorého sa spoločne riešili 

nasledujúce otázky: 

1, Aké sú podľa vás negatíva činnosti klubu ošetrovateľstva? 

2, Aké sú podľa vás pozitíva činnosti klubu ošetrovateľstva? 

3, Čo by sme mohli v rámci klubu zlepšiť? 

4, Aké máte pripomienky k činnosti klubu? 

5, Využili ste v rámci vyučovacieho procesu niečo z našich zasadnutí klubu? 

 Potom, čo sa všetci členovia vyjadrili k daným otázkam, sme dospeli k názoru, že každý 

z členov hodnotí činnosť klubu pozitívne, každému vyhovujú trojhodinové stretnutia 

a možnosť vzájomnej komunikácie, pretože nemáme veľa času komunikovať počas 

prestávok medzi vyučovacími hodinami. 

 

 

Závery a odporúčania: 

 

Klub ošetrovateľstva má 10 členov, všetci sú učiteľmi odborných predmetov. Na dnešnom zasadnutí 

klubu Ošetrovateľstva sa zhodnotila doterajšia činnosť klubu a členovia sa zhodli na ďalšej 

vzájomnej spolupráci. Napriek tomu, že sa podmienky v našej spoločnosti z dôvodu koronavírusu 

výrazne podpísali na našich stretnutiach so žiakmi, budeme sa snažiť aj naďalej podporovať rozvoj 

kľúčových kompetencií pedagógov, ktoré im umožnia zlepšovať vzdelávací proces a rozvíjať ich 

tvorivú činnosť týkajúcu sa výchovy a vzdelávania, ako aj podporovať inovácie vo vzdelávaní.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: demonštračná miestnosť č.1  

Dátum konania stretnutia: 14.6.2021 

Trvanie stretnutia: od 14.45 hod . do 17.45 hod.  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PhDr. Zuzana Fenešová  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 
2. Mgr. Gabriela Feketeová  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

3. PhDr. Anita Szolnokiová  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 



4. Mgr. Terézia Vasmeraová  

            

Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

5. Mgr. Linda Vargová  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

6. PhDr. Eva Pódaová  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

7. PhDr. Jozef Gödölle  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

8. PhDr. Tímea Ládiová  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

9. Mgr. Anita Lang Takács  Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

10. PhDr. Mária Horváthová    

             

Stredná zdravotnícka 

škola – Egészségügyi 

Középiskola 

Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská Streda 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

      

    

    

 


