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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: úroveň vedomostí, prvácke triedy, analýza vedomostí, dištančné vzdelávanie   

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na analýzu vstupnej úrovne vedomostí žiakov prvého ročníka odboru 

mechanik elektrotechnik a návrhov na formy dištančného vzdelávania elektrotechnických predmetov. 

 

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

 zhodnotenie úrovne vedomostí v prváckych triedach  

 predpoklady žiakov prvých ročníkov na zvládnutie elektrotechnického študijného odboru  

 návrhy na efektívnu výučbu počas trvania dištančného vzdelávania 

 diskusia k návrhom  

 

Základnou témou pedagogického klubu bola analýza vstupnej úrovne vedomostí v prváckych triedach 

a vzťahmi elektrotechnických odborných predmetov so všeobecno-vzdelávacími predmetmi 

(matematika, fyzika). 

Členovia klubu skonštatovali, že vedomosti študentov v prvom ročníku sú na priemernej úrovni, ktorá 

zodpovedá ich schopnostiam, zručnostiam a aktuálnemu vyučovaciemu procesu.  

V rámci predmetu elektrotechnika študenti mali základné premeny a prevody jednotiek. Jednalo sa 

o rozvíjanie nadobudnutých vedomostí zo základnej školy. Tieto vedomosti z matematického 

hľadiska boli aplikované do elektrotechnických vzťahov, pričom žiaci museli riešiť rôzne 

elektrotechnické príklady v nadväznosti na matematiku. V predmete elektrotechnika a aj 

elektrotechnológia  sme sa zamerali na  vedomosti učiva o molekulách, najmenších časticiach atómov 

a vodivosti materiálov. Tým si jednotliví vyučujúci overovali predchádzajúce vedomosti žiakov a 

zopakovali dôležité témy, ktoré sú východiskové pre štúdium elektrotechniky.   

Menšie nedostatky vidia členovia klubu v nedostatočnej časovej dotácii odborných predmetov, čo sa 

negatívne prejavuje na zručnostiach žiakov pri riešení rôznych príkladov z odbornej praxe.  Vyučujúci 
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si navzájom vymenili skúsenosti v rámci svojich predmetov a zadefinovali konkrétne príklady a 

riešenia úloh z elektrotechnických predmetov, ktoré by sa mohli na vyučovaní riešiť a precvičovať. 

V súvislosti so súčasnou formou dištančného vyučovania sa v rámci klubu diskutovalo o možnostiach 

online výučby. Elektrotechnické predmety sú náročné na pochopenie učiva a preto okrem 

vzdelávacích materiálov pridávaných žiakom offline do Edupage sa zvažovali vhodné online 

platformy. Využívať by sa mali hlavne v predmetoch, kde sú potrebné názorné ukážky, napríklad 

počas vyučovania hodín odborného výcviku a elektrických meraní. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Na dôležitosti odborných vedomostí sa zhodli všetci členovia klubu, pričom zhrnuli dôležitosť 

odborných vedomostí žiakov z oblasti elektrotechniky v súvislosti s ich technickým vzdelávaním. 

Zadefinovali úroveň vedomostí žiakov v jednotlivých triedach a odboroch. Výmenu skúseností 

z vyučovacích hodín vidia všetci zainteresovaní naďalej ako dôležitý element.  

Členovia klubu v rámci dištančného vzdelávania budú využívať okrem Edupage aj online platformy 

Cisco Webex Meeting, Zoom a Skype. Na najbližšom stretnutí si navzájom porovnajú výhody 

a nevýhody jednotlivých online foriem komunikácie. 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Ján Kunik 

15. Dátum 20.10.2020 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Pavol Zajac 

18. Dátum 21.10.2020 

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 techn icus v praxi  

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:  20. 10. 2020 

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 

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Peter Homola  SES a. s. Tlmače 

 


