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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: analýza činnosti, námety na prácu, zhodnotenie, výsledok 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na analyzovanie činnosti klubu počas školského roka 2020/2021 

a efektivitu vyučovacieho procesu počas pandemickej situácie v súvislosti s ochorením Covid 19.  

 

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

 Zhodnotenie činnosti, 

 námety na prácu pre budúci školský rok, 

 analýza pôsobenia, 

 efektivita vyučovania počas pandemickej situácii. 

 

Členovia klubu analyzovali jednotlivé témy stretnutí počas pôsobenia klubu v školskom roku 

2020/2021,  ktorými boli: 

- Spôsoby hodnotenia vzdelávacích výstupov čiastkovými známkami pri polročnej klasifikácii, 

výmena skúseností. 

- Výučbové aplikácie vo vyučovaní automatizácie a odborných predmetov. 

- Tvorba elektrických schém a dosiek plošných spojov v programe EAGLE 

- Výmena skúseností so zručnosťami žiakov v prevodoch elektrotechnických veličín. Návrhy 

na znázorňovacie metódy, ktoré žiakom uľahčia orientáciu v prevodoch jednotiek a veličín. 

- Využitie elektronickej stavebnice Arduino vo vyučovacom procese, návrhy úloh 

programovania. 

- Možností využitia  skupinového vyučovania vo vyučovaní odborných predmetov a praxe. 

- Návrhy konkrétnych úloh a zadaní pre skupinovú prácu žiakov. 

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


- Návrhy na využívanie pomôcok na zlepšenie predstavivosti a tvorivosti žiakov pri 

komplexných úlohách. 

- Zhodnotenie významu spolupráce učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného 

výcviku pre riešenie úloh z odbornej praxe. 

- Tvorba jednoduchých zapojení s elektrotechnickou stavebnicou Lego Minstorms, 

samostatnosť žiakov pri tvorbe elektronických zapojení. 

Na základe uvedených programov stretnutí, členovia klubu skonštatovali, že stretnutia mali veľký 

význam pre zlepšenie efektívnosti vyučovacieho procesu a prístupu učiteľa k žiakovi. Pre zvýšenie 

kvality vyučovania je však ešte potrebné zabezpečiť odbornú didaktickú techniku, hardvér a softvér.  

Na základe výsledkov stretnutí prejdú menšími zmenami a úpravami aj tematické plány.  

Členovia klubu diskutovali o efektívnosti výučby počas školského roka 2020/2021, ktorý bol 

poznačený pandemickou situáciou. Dištančné vzdelávanie ukázalo, že náročné elektrotechnické 

pojmy a vzťahy sa žiakom formou offline a online vysvetľujú len veľmi ťažko. Preto po nástupe 

žiakov na prezenčnú výučbu bolo potrebné mnoho dobiehať a žiakom dovysvetľovávať.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu zanalyzovali pôsobenie klubu počas školského roka 2020/2021 a zároveň začali riešiť 

rámcový program stretnutí pre budúci školský rok 2021/2022 s dôrazom pre zvyšovanie kvality 

vzdelávania v odbore mechanik elektrotechnik.  
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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:  22. 06. 2021 

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 

 


