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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 
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potrieb trhu práce 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011ABR5 
6. Názov pedagogického klubu  Klub gastronomických zručností 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 27.10.2020 
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 učebných osnov podľa požiadaviek ŠVP.  

Už na predchádzajúcom klube jeho členovia si vymieňali názory, postrehy a skúsenosti 

s rôznymi metódami pri výučbe odborných praktických zručností.  Členovia  definovali   

kľúčové  kompetencie absolventa našej školy na základe analýzy  jej interného a externého 

prostredia.  Vo vzájomnej diskusii  hľadali inovácie obsahu a metodiky odborného 

vzdelávania v súlade s požiadavkami trhu práce v oblasti cestovného ruchu a hotelierstva.              

Klub sa uskutočnil on line formou z dôvodu pretrvávajúceho dištančného vzdelávania. 

Kľúčové slová 

 učebné osnovy, odborné kompetencie žiaka, kľúčové kompetencie.  

 

 



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

 

1. Analýza  interného a externého prostredia našej školy vzhľadom na praktickú výučbu 

odborných  predmetov. 

2.  Rozdelenie učebných plánov uvedených predmetov jednotlivým členkám klubu na  

pripomienkovanie , tvorbu  a následnú implementácia školského vzdelávacieho 

programu zameraného na rozvoj a kvalitu kľúčových kompetencií žiaka- 

 

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 

učebných osnov podľa požiadaviek ŠVP. Členovia klubu v diskusii prehodnocovali 

implementáciu inovácii  metód, foriem a obsahu učebných plánov za účelom rozvoja 

kľúčových odborných kompetencií a za účelom rozvoja svojich profesijných zručností 

a kompetencií v podmienkach našej školy.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zo zasadania klubu  gastronomických zručností vyplynuli  tieto závery a odporúčania 

- členovia klubu  prehodnotia, revidujú  a zapracujú  inovačné prvky do tematických 

plánov, ktoré im boli pridelené  z jednotlivých odborných predmetov  za účelom rozvoja 

kľúčových, odborných kompetencií žiaka  vzhľadom na podmienky školy 

 

 

- výstupy  jednotlivých  zrevidovaných tematických plánov budú prednesené všetkým  

členom klubu  v mesiaci december v stanovenom termíne. 

             

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Júlia Karnišová 
15. Dátum 27.10.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) MVDr. Juliana Mihályová  
18. Dátum 27.10.2020 
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:27.10.2020  

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 

    

    

    

 


