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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: skúsenosti, metódy, ciele, výsledky a výstupy.  
 

Stretnutie klubu bolo zamerané na vyhodnotenie činnosti klubu za druhý polrok školského roka 

2021/2022, prípravu písomného výstupu klubu a jeho osnovu, materiály, rozdelenie úloh. 

  

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

 Plnenie cieľov stretnutí klubu 

 Zhrnutie práce činnosti klubu  

 Písomný výstup klubu 

 Materiály a úlohy k príprave výstupu klubu  

 Diskusia 

 

   Členovia klubu si na zasadnutí prešli všetky témy a rámcové programy stretnutí za predchádzajúce 

obdobie 2. polroka školského roka 2021/2022. 

   Zhodnotili, ktoré stretnutia mali pre ich vzájomnú spoluprácu najväčší prínos. K jednotlivým témam 

sa vyjadrili všetci traja členovia klubu a v súvislosti s predchádzajúcimi skúsenosťami doplnili svoje 

postrehy k jeho činnosti. Zhodli sa v tom, že najvýznamnejším prínosom práce klubu v 

predchádzajúcom období bolo okrem zvyšovania elektrotechnickej gramotnosti žiakov aj zameranie 

na vypracovávanie úloh k zvyšovaniu odbornej zložky vzdelávania.  

   Na stretnutí klubu sa prejednávala aj príprava písomného výstupu klubu. Jeho vypracovaním po 

vzájomnej dohode bol poverený koordinátor pedagogického klubu elektrotechnických predmetov, 

ktorý zbieral k nemu podklady počas celého polroka a začal ich spracovávať.  

   Po vzájomnej diskusii sa členovia klubu zhodli na nasledujúcej osnove jadra písomného výstupu 

klubu:  

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2


- zhrnutie činnosti klubu za posledný polrok, kde sa v krátkosti uvedie obsah tém prejednávaných na 

stretnutiach a ich prínos pre žiakov a členov klubu,  

- zvyšovanie technickej gramotnosti žiakov, kde sa uvedú činnosti a metódy, ktoré členovia klubu 

využívali v rámci vyučovania elektrotechnických, mechatronických a odborných predmetov, 

- vytvorenie materiálu pre spätnú väzbu na hodnotenie úrovne vedomostí študentov. 

- tvorba PowerPoint-ových prezentácií pre jednotlivé odborné predmety.  

- online vzdelávania a kurzy v rámci inovatívneho vzdelávania, ktoré poskytuje dodávateľská firma 

v rámci projektu IROP. 

- tvorba interaktívnych výučbových materiálov  

   V diskusii sa členovia klubu dohodli, že počas nasledujúceho stretnutia vykonajú analýzu činnosti 

práce klubu z predchádzajúcich dvoch rokov. Porovnajú ich s nasledujúcim školským rokom a 

vyhodnotia dopad aktivít projektu na výchovnovzdelávací proces. Taktiež vyhodnotia ich osobné 

profesijné napredovanie. Na základe výsledkov si určia priority pre vyučovanie predmetu 

elektrotechnika a mechatronika v ďalšom školskom roku. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Na zasadnutí klubu sa členovia dohodli nasledovne:  

- písomný výstup za 2.polrok školského roka 2021/2022 vypracuje koordinátor klubu 

elektrotechnického do 30.06.2022,  

- pred zverejnením výstupu klubu ho dostanú k nahliadnutiu aj ostatní členovia, ktorí ho môžu 

pripomienkovať alebo dopĺňať,  

- jadro výstupu pedagogického klubu bude členené do 4 častí, kde sa využijú aj vypracované 

výučbové materiály, 

- členovia klubu si stanovia koordinátora, ktorý sa postará o jazykovú stránku projektu, koordinátora, 

ktorý sa postará o vizuálnu stránku projektu a koordinátora, ktorý celú obsahovú vec projektu 

zosumarizuje a vyhodnotí. 
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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 :  Stredná odborná škola  technická,  Kozmálovská cesta  9,  

Tlmače  

Názov projektu:  Terminus technicus v praxi  

Kód ITMS projektu :  312011AGV9  

Názov pedagogického k lubu:  Klub  uč iteľov e lektrotechnických pred metov 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:   21.06.2022 

Trvanie stretnutia:          od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Pavol Zajac  SOŠ technická Tlmače 

2 Ing. Ján Kunik  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Milan Ďurč  SOŠ technická Tlmače 

 

 

 


