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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: návrh tém UFIČ, maturitné zadania, projekt  

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na návrh zadaní pre ústnu formu internej časti maturitnej skúšky. 

Formu zadaní pre odborný výcvik.  

 

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

 návrh tém pre UFIČ maturitnej skúšky 

 návrh zadaní pre PČOZ maturitnej skúšky 

 diskusia k návrhom  

 

Hlavnou témou pedagogického klubu boli návrhy tém pre ústnu formu internej časti maturitnej 

skúšky a návrhy zadaní pre praktickú časť odbornej zložky.  

K ústnej časti maturitnej skúšky z odborných elektrotechnických predmetov sme zadefinovali 25 

maturitných otázok. Pri jednotlivých odborných maturitných otázkach sme dávali dôraz na to, aby 

otázky zahŕňali celý rozsah vyučovania odborných predmetov v odbore mechanik elektrotechnik 

počas celého štúdia. Každá otázka bude špecifická a pochopiteľná pre žiaka. Náplňou klubu bolo aj 

rozdelenie počtu vytvorenia maturitných otázok na základe odučených predmetov jednotlivými 

odbornými pedagógmi. Nakoľko v súčasnosti prebieha vyučovanie dištančnou formou a ešte nie je 

zrejmé kedy sa začne prezenčná výučba, tak pravdepodobne bude potrebné neskôr urobiť korekciu 

týchto maturitných otázok. Počas dištančného vyučovania sa v 4. ročníku nestihnú v plnej miere 

a kvalitne odučiť všetky odborné predmety. Tiež sa musí prihliadať na to, že žiaci nemajú možnosť 

počas opakovania učiva komunikovať s vyučujúcimi, čím sa znižuje ich úroveň prípravy na maturitné 

skúšky. 

Pre praktickú časť odbornej zložky sme už na septembrovom stretnutí navrhli formu realizovania 

obhajobou vlastného projektu žiakov. Táto forma preukáže nabodnuté vedomosti a zručnosti počas 

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


celého štúdia v odbore mechanik elektrotechnik. Žiak musí na základe podkladov vytvoriť kompletné 

a funkčné zariadenie s príslušnou technickou dokumentáciou.  

  

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu navrhli 25 maturitných otázok a zadania pre praktickú časť odbornej zložky. Tieto 

otázky a zadania budú predložené na schválenie odbornej predmetovej komisii a zástupkyni 

riaditeľky školy pre odborné predmety.  
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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  predmetov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  15. 12. 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 

 


