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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: odborné predmety, praktická činnosť, prepájanie teórie s praxou, skvalitnenie 

vyučovania 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na: osvedčené postupy (Best practice) z vlastnej vyučovacej činnosti, 

na výmenu skúseností medzi členmi klubu tímovou spoluprácou, s cieľom skvalitniť odbornú prípravu. 

Členovia klubu sa zhodli na tom, že dôležité je aj plynulé prepájanie teoretických vedomostí 

s praktickými zručnosťami žiakov na teoretickom a praktickom vyučovaní.  

 

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

- keďže momentálne prebieha dištančné vzdelávanie, učitelia odborných predmetov, majstri 

odborného výcviku, aj zástupca zo strojárskej praxe sa zamerali na kontrolu aktuálneho stavu 

prebratia učebnej látky v informačnom systéme pre online komunikáciu - Edupage.    

- každý učiteľ zodpovedá za svoje tematické výchovno-vzdelávacie plány (TVVP) za jednotlivé 

odborné predmety v Edupage, pravidelne označuje už odučenú hodinu, ku ktorej má vloženú 

odbornú prípravu s obrázkami, domácu úlohu pre žiakov, prípadne link k videu na vysvetlenie 

danej témy. 

- majstri odborného výcviku zasielajú počas tejto formy vzdelávania svojim žiakom pracovné 

listy, napr. na tvorbu technologického postupu výroby súčiastky na konvenčnom stroji podľa 

výkresu (podľa témy to môže byť sústruh, frézovacie zariadenie, alebo vŕtačka), alebo príklady 

na výpočet hmotnosti a objemu súčiastky, pričom potrebné strany zo strojníckych tabuliek im 

naskenujú a prepošlú. Sú to aj rôzne iné úlohy a príklady, súvisiace s prácou na odbornom 

výcviku, ako napr. základy BOZP,  výpočet rezných podmienok, vyvažovanie upínacej platne 

s protizávažím atď.  

- predpoklad úspechu, aby sa žiaci po zdieľaní týchto materiálov učiteľmi čo najviac naučili je 

ten, že teoretické vedomosti musia predchádzať praktickým zručnostiam, učitelia a majstri 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2


musia pravidelne komunikovať medzi sebou a nahliadať do vypracovaných tém, úloh, ich 

výsledkov riešení a testov.   

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Vedúca pedagogického klubu zhrnula priebeh stretnutia, z ktorého vyplýva, že každý člen klubu si 

skontroluje úplnosť svojich TVVP v systéme Edupage.  Štandardy, očakávané výstupy, materiály budú 

vzájomné zdieľané medzi učiteľmi odborných strojárskych predmetov a matematiky. Našim cieľom je 

postupne zjednotiť učebné materiály učiteľov odborných predmetov a majstrov a vytvoriť tak databázu, 

z ktorej je možné čerpať, napr. aj počas suplovaných hodín pri prezenčnej aj dištančnej forme štúdia. 

Inšpirovať sa vzájomne zdieľaním materiálov v školskej online knižnici.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  18. 11. 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 

4 Matuška Igor  SES a.s. Tlmače 

    

 


