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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, 

1. Voľný čas 

2. Pravidelná a príležitostná mimoškolská činnosť 

3. Výmena skúseností - metódy, formy, prostriedky, návrhy plánov a ich realizácia, 

  

 

kľúčové slová  

žiak, učiteľ, voľný čas, výchova, mimoškolská činnosť, záujmové krúžky, podujatia, spoločenské 

organizácie, metódy, formy, prostriedky, plány 

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

Na stretnutí klubu sme vychádzali zo školského zákona 245/2008 a z vlastných skúseností 

 

1.Voľný čas 

Voľný čas je časť mimoškolského času, ktorá ostáva po vykonaní nevyhnutných činností 

(spánku, jedenia, cestovania do školy, práce v domácnosti a pod.) a ktorú človek využíva na 

regeneráciu svojich síl, na svoj duševný a telesný rozvoj. Vo voľnom čase sa realizuje aj 

sebavzdelávanie, uspokojujú sa kultúrne potreby, rôzne spoločenské aktivity aktivita, 

starostlivosť o príbuzných, stretnutia s priateľmi a pasívny odpočinok.... 

 

2. Mimoškolská činnosť 

Mimoškolská činnosť je cieľavedomá a systematicky plánovaná činnosť zabezpečovaná tak, aby 

ciele boli dosiahnuté čo najprijateľnejšími, najpríjemnejšími a najefektívnejšími formami a aby 

splnili svoje poslanie. Zameriava sa aj na všestrannú pomoc žiakom pri ich príprave na 

vyučovanie, formovanie aktívneho postoja k sebavzdelávaniu a sebavýchove, uspokojovanie 

individuálnych potrieb a záujmov, rozvíjanie nadania, špecifických schopností a tvorivosti, na 

aktívne využívanie voľného času, oddych a relaxáciu. Mimoškolská činnosť je plánovaná 

a dobrovoľná. Snažíme sa zapojiť čím viac žiakov. Okrem pravidelnej záujmovej činnosti 

krúžkov zorganizujeme každý týždeň minimálne dve podujatia s dôrazom na harmonický rozvoj 

osobnosti našich žiakov. Obľúbené sú športové súťaže, turistické vychádzky, exkurzie, 

medzinárodné projekty, vlastné projekty, tvorby prezentácií, spoločenské podujatia, zábavné 

súťaže, besedy, búrky a burzy nápadov, súťaže tvorivosti, výlety, návštevy divadelných 

a filmových predstavení. Na ich zabezpečení sa podieľajú všetci pedagogickí zamestnanci so 

snahou čo najprijateľnejšie dosiahnuť vytýčené výchovno-vzdelávacie ciele. Tieto ciele žiaka 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas


aktivizujú a motivujú k činnosti. Prostredníctvom neformálnej besedy okamžite získavame 

informácie – spätnú väzbu, či sa približujeme správnou cestou k vytýčenému cieľu. Žiaci 

postupne, dobrovoľnou formou, veselo a s radosťou napredujú k svojmu cieľu. 

Mimoškolská činnosť je dôležitou súčasťou výchovného plánu našej školy.  

Okrem projekčnej činnosti nám pracujú krúžky v oblasti techniky, športu, informatiky, cudzích 

jazykov, informatiky a spoločenských vied. Aj počas pandémie tvoria, zapájajú sa do online 

aktivít a cez edupage posielajú výsledky ich tvorby.  

Z príležitostnej činnosti (z nich niektoré sa stali tradičnými) sú obľúbené športové súťaže, 

celodenné výlety, exkurzie, návštevy divadelných a filmových predstavení... 

Vedomostné súťaže: 

Kvízová súťaž: Ovládame cudzí jazyk, olympiády z ANJ a NEJ, Pekná maďarská reč,  

Poznaj slovenskú reč, súťaž zručnosti autoopravárov, strojárov, agromechanizátorov 

 

Exkurzie : 

Európsky deň jazykov, Autosalón Nitra, Bratislava, Technické múzeum a historické  

centrum Viedne, Dni poľa, JOBSPOTT, burzy práce, Technická univerzita, 

Prezentácia mechatroniky firmou FESTO, vlastivedné-,  historické-, kultúrne pamiatky a  

turistické atrakcie Slovenska 

 

Prednášky spojené s besedami : 

s pracovníkmi ÚPSVR Galanta, s pracovníkmi CPPPaP Galanta, s príslušníkmi polície a armády, 

s významnými podnikateľmi, s odborníkmi, s požiarnikmi, so spisovateľkou Annou Jónásovou 

o ženách z rodu Esterházyovcov 

 

Šport - školské kolá  postupových súťaží :  

cezpoľný beh, ľahká olympiáda, silový viacboj, futbal, atletická olympiáda, halové veslovanie 

 

Spoločenské podujatia : 

Dni otvorených dverí 

návštevy mestského múzea v renesančnom kaštieli, vlastivedného múzea, slávnostné akadémie 

návštevy filmových, divadelných predstavení, výchovných programov  

Environmentálna činnosť : 

zbery odpadových surovín, brigády v areáli školy, v neogotickom kaštieli, v parku kaštieľa, 

verejnoprospešná činnosť okolo školy, výsadba stromov a kvetín 

Prezentácia školy na verejnosti : 

tvorivé dielne, webová stránka školy, burzy SŠ, veľtrhy – prezentácie činnosti 

 

     Okrem našich podujatí sme často spoluorganizátormi okresných a krajských súťaží napr. 

Zenit v strojárstve, olympiády: technická, matematická, geografická...aj pre žiakov ZŠ. 

 

 



3. Učebné osnovy, výchovné plány triednych učiteľov 

Ako sme v bode 1. uviedli, primárna prevencia je súčasťou prierezových tém školského 

vzdelávacieho programu: osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia a je súčasťou aj 

výchovných plánov triednych učiteľov. Naša škola každoročne zorganizuje zimné a letné 

sústredenie na ochranu života a zdravia a množstvo výchovných podujatí v tejto oblasti 

4.Výmena skúseností - metódy, formy, prostriedky 

Dotazník na zmapovanie záujmov žiakov a úrovne spokojnosti 

Súčasťou výchovného plánu našej školy je rozvoj tvorivej mimoškolskej činnosti s dôrazom na 

harmonický rozvoj osobnosti mladého človeka. Tieto činnosti sú dôkladne naplánované, 

zodpovedne zabezpečené a po realizácii podujatia korektne vyhodnotené. Formy výchovnej 

činnosti rozlišujeme podľa počtu účastníkov na individuálne, skupinové a frontálne, podľa času 

na krátkodobé a dlhodobé, podľa organizovanosti na organizované a spontánne, podľa aktivizácie 

žiaka na aktívne a pasívne. Výchovná činnosť môže byť pravidelná, sezónna, príležitostná 

a mimoriadna. 

Najčastejšie využívané formy sú: individuálne a skupinové formy, krátkodobé i dlhodobé, 

pravidelné a príležitostné. Sme radi, ak sa všetci zapájajú, ale žiakom je umožnené aj pasívne 

užívanie si mimoškolskej činnosti vo voľnom čase (sledovať, ako hrajú futbal, počúvať hudbu 

a pri tom si kresliť...). Obľúbené sú športové aktivity, turistické vychádzky, výlety, exkurzie, 

návštevy filmových predstavení, návštevy divadelných predstavení, didaktické hry, situačné hry, 

práca s modernými informačnými technikami, projekčná činnosť a súťaže tvorivosti. 

Hlavné metódy a formy : 

 motivačné, ktorými usmerňujeme záujem žiakov 

 modelové situácie 

 projekty 

 bloky 

 zábavno-náučné 

 športové - pohybové 

 prosociálna činnosť 

 pochvaly, povzbudenia...atď. 

Formy práce : individuálne, skupinové a masové 

 



13.Závery a odporúčania: 

 

Odporúčania  

Pokračovať v dobre rozvinutej mimoškolskej činnosti, počas pandémie využiť IKT 

Ak nám okolnosti umožnia, naďalej zorganizovať bohatú záujmovú činnosť – pravidelnú ako 

aj príležitostnú.  

Na začiatku a na konci školského roka na triednických hodinách využiť dotazník na zmapovanie 

záujmov žiakov a úrovne spokojnosti 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  

video – hovor: https://meet.google.com/mxy-wgmq-kfs 

Dátum konania stretnutia: 26.1.2021 

Trvanie stretnutia: od 14,40 hod  do 17,40 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Agnesa Lovászová  SOŠtechnická Galanta 

2. Mgr. Alžbeta Bánosova  SOŠtechnická Galanta 

3. Ing. Jana Tomová  SOŠtechnická Galanta 
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