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11.Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Pedagogický klub Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied sa na desiatom 

stretnutí venoval téme Právne normy v zariadeniach na výkon praxe. Rámcový program stretnutia bol 

zameraný na Exkurziu do vybraných zariadení; kladenie otázok odborným pracovníkom; prípravu 

aplikačných úloh so zameraním na právne normy v podobe pracovného listu.  

Členovia pedagogického klubu sa komplexne oboznámili s právnymi normami, ktoré sú platné 

v zariadeniach na výkon praxe žiakov strednej odbornej školy pedagogickej - v materských školách, 

školských kluboch detí a v zariadeniach sociálnych služieb. Členovia sa zamerali na komplexný 

rozbor niektorých základných dokumentov a právnych noriem.  

V závere pedagogického klubu prítomní členovia vypracovali aplikačnú úlohu - sériu otázok, 

problémových úloh (a odpovedí) pre zamestnancov zo strany žiakov počas exkurzie do vybraného 

zariadenia praxe vo forme pracovného listu pre žiakov.  
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12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod a privítanie členov pedagogického klubu  

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia pedagogického klubu 

3. Téma stretnutia Právne normy v zariadeniach na výkon praxe 

4. Rámcový program stretnutia Exkurzia do vybraných zariadení. Kladenie otázok odborným 

pracovníkom. Príprava aplikačných úloh so zameraním na právne normy v podobe 

pracovného listu.  

5. Zhrnutia a závery 

6. Odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov  

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť 

v kontexte spoločenských vied.  

 

K bodu 2 

Členom pedagogického klubu bola podrobnejšie predstavená téma a obsah stretnutia Právne normy 

v zariadeniach na výkon praxe a rámcový program stretnutia Exkurzia do vybraných zariadení. 

Kladenie otázok odborným pracovníkom. Príprava aplikačných úloh so zameraním na právne normy 

v podobe pracovného listu.  

  

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) právna norma,  

b) pojmové znaky právnej normy,  

c) štruktúra právneho predpisu,  

d) Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie,  

e) ciele výchovy a vzdelávania v materských školách, 

f) Vyhláška o materskej škole, 

g) Zákon o výchove a vzdelávaní,  

h) Školský vzdelávací program,  

i) hlavné okruhy školského vzdelávacieho programu,  

j) školský poriadok, 

k) poskytnutie možností praxe v materských školách,  

l) Vyhláška o školskom klube detí,  

m) činnosť školského klubu detí,  

n) Zákon o sociálnych službách. 

 

K bodu 4 

Členovia pedagogického klubu si vymieňali skúseností z realizovaných exkurzií, nakoľko aktuálna 

situácia nedovoľuje realizáciu exkurzií. Dávali návrhy ako sa čo najlepšie pripraviť na exkurziu. 

Poukazovali na výhody a nevýhody exkurzií, na úskalia pri príprave a realizácii exkurzií.  

Následne prítomní členovia pracovali na aplikačnej úlohe. Členovia navrhli sériu otázok (a odpovedí), 

problémových úloh pre zamestnancov zo strany žiakov počas exkurzie do vybraného zariadenia. 

  

13. Závery a odporúčania 

 

K bodu 5  

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Právne normy v zariadeniach na výkon praxe. 

Zaoberali sa štruktúrou právnych noriem a analyzovali normy platné v zariadeniach na výkon praxe, 

a to v materských školách, školských kluboch detí a v zariadeniach sociálnych služieb.   

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

https://www.minedu.sk/data/files/6317_svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf


Priebežne oboznamovať žiakov s právnymi normami platnými pre zariadenie praxe, v ktorom budú 

realizovať odbornú prax.  

V rámci vyučovacieho procesu plánovať exkurzie s rôznym zameraním. Uprednostňovať najmä 

exkurzie podľa študijného zamerania žiakov. 

Využívať pracovné listy s problémovými úlohami - otázkami žiakov na zamestnancov zariadení pri 

realizácii exkurzií. Takého exkurzie sú príležitosťou pre zlepšenie prepojenia teórie s praxou. 

 

  

Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Martina Viravcová 

1. Dátum 26. 1. 2022 

2. Podpis  

3. Schválil (meno, priezvisko) ThLic. Marek Jeník 

4. Dátum 26. 1. 2022 

5. Podpis  

 

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

  



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu   

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ:  1.2.1 Zvýšiť  kval itu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  

Prij ímateľ:  Stredná odborná škola pedagogická sv.  Cyr i la 

a Metoda, Južná tr ieda 48, 04001  Košice  

Názov projektu:  Zvýšenie kval ity vzdelávania  a prepojenia s  praxou 

na SOŠ pedagogickej sv.  Cyri la a Metoda  

Kód ITMS projektu:  312011Z508 

Názov pedagogického klubu:  Človek ako biologická bytosť v  kontexte 

spoločenských vied  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Košice 

Dátum konania stretnutia: 26. 1. 2022 

Trvanie stretnutia: od 15:15 hod. do 18:15 hod.   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Annamária Čintalová  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Alena Lehotská  SOŠPg sv. CaM 

4. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Elena Škriabová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Jana Troščaková neprítomná SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 



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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 

 

 


