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11. Manažérske zhrnutie: 
 

       Práca klubu odborných zručností – elektro bola na dnešnom stretnutí zameraná na 

identifikovanie problémov vo vzdelávaní a možné spôsoby ich  riešenia  

        Analýzou a následnou syntézou sme identifikovali možné problémy v oblasti 

prírodovednej gramotnosti na SOŠ automobilovej . Na základe výmeny skúseností 

a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti, by sme chceli dosiahnuť zlepšenie 

technického a logického myslenia študentov školy s dôrazom na elektrotechniku 

a automobilovú techniku . 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

1. Úvod 

2. Identifikácia problémov  vo vzdelávaní  

3. Možnosti riešenia problémov vo vzdelávaní  

      4.   Záver a odporúčania  

  

k bodu 1 : 

Koordinátorka klubu Mgr. Marta Víchová privítala všetkých prítomných členov klubu . 

 

k bodu 2 :  

      Členovia klubu analyzovali výsledky vzdelávania za 1. polrok šk. roka 2021/2022 , 

vedomosti a zručnosti ktorými žiaci disponujú . Členovia klubu zhodnotili výsledky 

v predmetoch :  

Základy elektrotechniky – 1.a 2.ročník  

Základy elektroniky – 2. ročník  

Odborný výcvik – 1.a 2. ročník vo všetkých študijných a učebných odboroch . 

             Dosiahnuté výsledky poukazujú na slabšie základné vedomosti a zručnosti , čo 

je dôsledkom dištančného vzdelávania v predchádzajúcom období a tiež v tomto šk. 

roku – z dôvodu že  niektorí žiaci a niektoré triedy sa ocitli  v karanténe . Žiaci nemajú 

motiváciu učiť sa a tiež im chýbajú návyky pravidelne sa učiť , nezáleží im na ich 

výsledkoch.         

 k bodu 3 : 

              Členovia klubu rozprávali o problémoch v rámci vyučovania jednotlivých 

predmetov a odborného výcviku . Najviac chýb pri riešení úloh a zadaní vzniká 

nesprávnym pochopením úlohy ,žiaci majú problém s jednotkami základných 

elektrotechnických veličín a s premenami jednotiek , s kreslením elektrotechnických 

schém a kreslením grafov na PC   , v technických  dokumentoch často chýbajú výpočty 

, s formuláciou   záverov po vyriešení úloh a zadaní potrebujú pomoc učiteľa . 

  k bodu 4 :  

Na základe analýzy a špecifikácie najčastejších chýb pri vzdelávaní sa členovia klubu 

zhodli , že študentom je potrebné učivo prezentovať názorne prostredníctvom IKT , 

často s nimi opakovať základné poznatky , poukazovať na uplatnenie ich vedomostí 

v reálnom živote  ,čo by mohlo byť pre nich najväčšou motiváciou k učeniu sa .               



 

 13 . Závery a odporúčania: 
 

- používať aktivizujúce metódy a formy a motivovať žiakom k učeniu  

- do výuky zaradiť náučné videá pre názornejšie pochopenie zadaní a úloh  

- zadávať komplexné úlohy pri ktorých žiaci využijú programy na kreslenie schém ,  

          katalógy súčiastok , tabuľky , grafy  a pod.     

odporúčané vzdelávacie materiály  

https://www.youtube.com/watch?v=Ll_DRL6fWRQ 

https://www.youtube.com/watch?v=tsNWvLseB2c 

https://www.youtube.com/watch?v=HDLhQpu3Zp8 

https://www.youtube.com/watch?v=QTY-vN-JWN0 

https://www.youtube.com/watch?v=Ck_w3CAOADA 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

Miesto konania stretnutia:Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 

Dátum konania stretnutia: 18.01.2022 

Trvanie stretnutia: od 15,00 hod do 18,00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Marta Vichová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

2. Vladimír Bernát  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

3. František Hegedüs  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

4. Jozef Nagy  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 



cesta 2, Košice 

5. Mgr. Peter Novák  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

6. Vladimír Vaško  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

7. Ing. Jana Kičová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

8. Ing. Stanislav Ilenin  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

 

 


