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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 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 15.12.2020 
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 téma  Výmena skúseností v oblasti medzi predmetových 

vzťahov- TOB- Teória obsluhy, predmet, ktorý sa vyučuje v prvom, druhom a treťom  ročníku a 

predmetom CCJ- Cvičenia z technológie prípravy pokrmov. Tento predmet sa vyučuje prvý a druhý 

ročník v odborných učebniach.  Jeden z bodov stratégie školy je uplatňovať nové metódy a formy 

vyučovania zavádzaním aktívneho učenia a  realizáciou medzi predmetovej integrácie.  Cesta 

celostného, komplexného vzdelávanie  je cestou rozvoja ľudskej osobnosti aj po stránke odbornej. 

Kľúčové slová : medzi predmetové vzťahy, CCJ- Cvičenia z technológie prípravy pokrmov, TOB- 

Teória obsluhy, profil absolventa Hotelovej akadémie, teoretické a praktické vyučovanie, moderné 

metódy vyučovania 

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

 

1. Oboznámenie členov klubu s cieľom výučby predmetu  TOB- Teória obsluhy. 

2. Diskusia k medzi predmetovým vzťahom predmetu TOB  a CCJ-  prestieranie, 

zakladanie couveru na CCJ, organizácia práce odbytového strediska  na hodinách CCJ. 

 

Priebehu stretnutia:  

V úvode stretnutia klubu koordinátorka klubu MVDr. Juliana Mihályová oboznámila jednotlivých 

členov   s témou  stretnutia - Výmena skúseností v oblasti medzi predmetových vzťahov- predmet 

TOB -  Teória obsluhy a predmetom CCJ- Cvičenia z technológie prípravy pokrmov. Prítomní 

diskutovali  ako témy z predmetu TOB –  organizácia práce pracovníkov odbytového strediska, 

zakladanie couveru, inventár, debaras, jednoduchá a zložitá obsluha prepojiť, preniesť  modernými 

metódami vyučovania – napr. aktívnym učením,  riešením  problémových  úloh  na hodiny 

praktického vyučovania- Prípravy pokrmov za účelom zvyšovania zručností žiakov a učiteľov 

Hotelovej akadémie.  

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

 

Zo zasadania klubu  gastronomických zručností vyplynuli  tieto závery a odporúčania 

- Z vyššie uvedenej analýzy si  jednotliví členovia  Klubu písomne pripravia   

konkrétne návrhy prepojenia určitých tém z  TOB do CCJ . 

- Uvedené návrhy spracujú do určeného dátumu  a po zdieľajú sa s nimi 

s ostatnými členmi klubu. Následne ich zaradia i medzi svoje portfólio pri 

vyučovaní oboch predmetov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) MVDr. Juliana Mihályová 

15. Dátum 15.12.2020 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) MVDr. Juliana Mihályová  

18. Dátum 15.12.2020 

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              

 

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ:  1.2.1 Zvýšiť  kval itu odborného vzdelávania a  

prípravy ref lektujúc potreby trhu práce  

Prij 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 klubu:  Klub gastronomických zručností  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: online forma 

Dátum konania stretnutia:15.12.2020  

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. 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 

    

    

    

 

 

 


