
 

 

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 Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 01Prešov  
4. Názov projektu Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a 

prípravy v Hotelovej akadémii Prešov na základe 
potrieb trhu práce 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011ABR5 
6. Názov pedagogického klubu  Klub gastronomických zručností 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 24.11.2020 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu online forma 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu MVDr. Juliana Mihályová  
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-
kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/ 
 
 

 



11. Manažérske zhrnutie:  
 

Cieľom   dnešného stretnutia klubu je Aktualizácia maturitných zadaní podľa cieľových 

požiadaviek maturitných skúšok 

Kľúčové slová : praktická časť odbornej zložky  maturitnej skúšky, flexibilita a adaptabilita  

absolventa na podmienky  a situácii na trhu práce  

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

 

1. Prednesenie postrehov a pripomienok   jednotlivých členov klubu  k aktualizácii 

maturitných zadaní podľa   pokynov z predchádzajúceho    klubového stretnutia. 

2.  Diskusia o bodovom hodnotení jednotlivých úloh v zadaniach pre praktickú časť 

odbornej zložky maturitnej skúšky. 

3. Členovia klubu   si rozdelili   podľa  zloženia maturitných komisií  zadania 

jednotlivých piatackých tried  na praktickú časť  odbornej zložky maturitnej 

skúšky.   A následne  začlenili schválené pripomienky do jednotlivých zadaní. 

 

 

Priebehu stretnutia:  

Na stretnutí sa zúčastnili   všetci členovia klubu .  V úvode stretnutia klubu koordinátorka klubu 

MVDr. Juliana Mihályová oboznámila jednotlivých členov   s témou  stretnutia- Aktualizácia 

maturitných zadaní podľa cieľových požiadaviek maturitných skúšok. 

Členovia klubu v diskusii prednášali a schvaľovali navrhnuté aktualizácie   maturitných 

zadaní.  Následne analyzovali ich bodové hodnotenie. Podľa jednotlivých maturitných 

komisií schválené aktualizácie a bodové hodnotenie zapracovali do zadaní  pre praktickú 



časť odbornej zložky maturitnej skúšky.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zo zasadania klubu  gastronomických zručností vyplynuli  tieto závery a odporúčania 

- Koordinátorka klubu podčiarkla potrebu aktualizácie zadaní  praktickej časti  odbornej 

zložky maturitnej skúšky  v súvislosti s meniacimi sa podmienkami na trhu práce. 

- Jednotliví členovia klubu   súhlasia s každoročnou aktualizáciou uvedených zadaní 

a v nich požiadaviek na maturantov vzhľadom na neustále sa meniace sa podmienky vo 

verejných službách. 

- Členovia klubu odporúčajú  doplniť  platný školský vzdelávací program  o podmienky  

realizácie praktického vyučovania a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky  

pre podmienky online dištančného vzdelávania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PhDr. Dana Maťašová 
15. Dátum 24.11.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) MVDr. Juliana Mihályová  
18. Dátum 24.11.2020 
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  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 01 Prešov 

Názov projektu:  Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v 

Hotelovej akadémii Prešov na základe potrieb trhu práce 

Kód ITMS projektu :  NFP312010ABR5 

Názov pedagogického k lubu:  Klub  gastronomických  zručnost í  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: online forma 



Dátum konania stretnutia:24.11.2020  

Trvanie stretnutia: od.15.00 hod do 18.00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. MVDr. Juliana Mihályová  Hotelová akadémia 

Prešov 

2. PaedDr. Gabriela Mojzešová  Hotelová akadémia 

Prešov 

3. Ing. Júlia Karnišová  Hotelová akadémia 

Prešov 

4 PhDr. Dana Maťašová  Hotelová akadémia 

Prešov 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


