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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: skúsenosti, metódy, ciele, dištančné vzdelávanie, medzipredmetové vzťahy, výsledky 

a výstupy.  
 

Stretnutie klubu bolo zamerané na vyhodnotenie činnosti klubu za predchádzajúce dva školské roky 

2020/2021 a 2021/2022 

  

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

 Plnenie cieľov stretnutí klubu 

 Medzipredmetové vzťahy 

 Dištančné vzdelávanie 

 Využiteľnosť výstupov klubu aj v nasledujúcom školskom roku 

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

obdobie školského roka 2020/2021 a porovnali ich s témami v školskom roku  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 mechatronicko -analytickej časti odbornej zložky vzdelávania.  

Na stretnutí klubu sa prejednávali ciele pedagogického klubu, ktoré zahŕňali oblasti matematickej 

gramotnosti, prírodovednej gramotnosti a IKT zručnosti. Cieľom členov pedagogického klubu bolo 

žiakov nielen elektrotechnické predmety naučiť, ale viesť ich k tomu, aby ich vedeli používať 

v reálnom živote, vo svojej budúcej profesii.  

   V ďalšej časti stretnutia klubu učitelia diskutovali o dopadoch dištančného vzdelávania žiakov v 

elektrotechnických predmetoch a porovnali ho so súčasným stavom pred/počas a po pandémií Covid-

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


19.  V našej škole sa počas pandémie vyučovalo dištančne. Tento spôsob vyučovania hodnotia učitelia 

ako veľmi náročný kvôli množstvu hodín strávených pri počítačoch – nielen počas samotného 

vyučovania, ale aj pri vyhľadávaní, spracovaní a príprave vhodných materiálov, pričom všetky museli 

byť v digitalizovanej podobe a taktiež pri opravovaní zadaní a poskytovaní spätnej väzby. Možnosti 

psychohygieny sú tiež pomerne okresané, keďže časové, ale aj priestorové možnosti, ako aj sociálne 

kontakty sú v značnej miere obmedzené. 

   V diskusii sa členovia klubu dohodli, že počas nasledujúceho stretnutia si na základe výsledkov 

projektu určia priority pre vyučovanie predmetu elektrotechnika a mechatronika v ďalšom školskom 

roku. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Na zasadnutí klubu sa členovia dohodli nasledovne:  

- využívať získané skúsenosti a výstupy vo vlastnej vyučovacej praxi, 

- pravidelne dopĺňať databázu praktických úloh a cvičení pre žiakov odborov mechanik 

elektrotechnik a mechanik mechatronik, 

- pokračovať v neformálnych stretnutiach členov klubu aj v budúcom školskom roku. 
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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  
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Kód ITMS projektu :  312011AGV9  

Názov pedagogického k lubu:  Klub  uč iteľov e lektrotechnických predmetov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  04.07.2022 

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 

 

 

 


