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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: medzipredmetové vzťahy, odborné a všeobecnovzdelávacie predmety, praktická 

činnosť, technická gramotnosť, spolupráca 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na: medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní, na prepájanie vyučovania 

odborných strojárskych predmetov s  praktickým vyučovaním a s príbuznými všeobecnovzdelávacími 

predmetmi.  

 

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

 privítanie členov pedagogického klubu, určenie zapisovateľa správy 

 návrhy úloh vyplývajúce z medzi-predmetových vzťahov  

 prepojenie odborných predmetov a praktického vyučovania, návrhy  úloh z odbornej    

       praxe do tematických celkov odborných predmetov 

 prepojenie odborných predmetov s prírodovednými predmetmi  

 diskusia  

 záver a pedagogické odporúčania 

 

Hlavnou témou pedagogického klubu bolo prepájanie vyučovania odborných strojárskych predmetov 

s vyučovaním s inými príbuznými predmetmi ako matematika, fyzika a odborný výcvik. Technické 

zameranie školy vyžaduje aj znalosť matematiky a fyziky, kvôli lepšiemu pochopeniu riešení 

praktických úloh v profilových odborných predmetoch a na praktickom vyučovaní. Členovia klubu 

určili prioritné témy z matematiky a fyziky, ktoré sú dôležité pre vyučovanie odborných predmetov. 

Navrhli zintenzívniť spoluprácu s vyučujúcimi týchto predmetov. Mladší členovia si v skupinovej 

diskusii vymenili znalosti so staršími skúsenejšími pedagogickými kolegami, oboznámili sa s 

metodikou a formami ich práce pri riešení konkrétnych príkladov. Podarilo sa nám utužiť 

medziľudské vzťahy v rámci klubu medzi vyučujúcimi odborných predmetov a vyučujúcimi 
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praktického vyučovania, čo viedlo k produktívnej výmene skúseností z vlastných vyučovacích hodín 

jednotlivých členov klubu. 

Členovia na základe výsledkov zo skupinovej diskusie navrhli venovať sa v rámci odborných 

predmetov vo väčšej miere nasledujúcim témam dôležitým pre prax: 

- výpočty rezných podmienok, prevodov, spojov 

- výpočty pri presnom meraní súčiastok 

- vyhľadávanie údajov v strojníckych tabuľkách 

- čítanie technických výkresov. 

Zdôraznila sa tiež potreba zatraktívniť vyučovacie hodiny využívaním názorných pomôcok,  

moderných nástrojov didaktickej techniky a orientovať sa na inovatívne metódy a formy vzdelávania. 

Z dôvodu možného ďalšieho dištančného vzdelávania kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii je 

potrebné si vopred pripraviť online výuku prostredníctvom názorných videí, obrázkov a zadaní. 

Členovia klubu dali konkrétne námety na riešenia príkladov z odbornej praxe, ktoré sa budú riešiť a 

precvičovať aj na teoretickom vzdelávaní odborných predmetov.  

V diskusii členovia klubu zhodnotili náročnosť jednotlivých typov úloh. Navrhli spoluprácu s ďalšími 

učiteľmi odborných predmetov a majstrami odborného výcviku, ktorí by sa tiež mali vyjadriť ku 

konkrétnym problémom žiakov s osvojovaním si učiva, čo bude témou na ďalšom zasadnutí 

pedagogického klubu.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Vedúca pedagogického klubu zhrnula priebeh stretnutia, z ktorého vyplýva dôležitosť technickej 

gramotnosti žiakov v súvislosti s ich profesijným zameraním. Vyzvala členov, aby do ďalšieho 

stretnutia odporučili, do ktorých tematických celkov zahrnúť viac konkrétnych príkladov a úloh z 

praxe. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia: 22. 09. 2020 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Bronislava Tomljenovičová  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Ján Salaj  SOŠ technická Tlmače 

3 Lukáš Lacko  SOŠ technická Tlmače 

    

    

 


