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11. Manažérske zhrnutie: 
Krátka anotácia, kľúčové  slova 

 

Klub odborných zručností – strojársky pri SOŠ automobilovej v Košiciach sa na svojom prvom 

stretnutí venoval oboznámením sa s „ MERANIE PISA v medzinárodnom hodnotení v súvislosti 

zameranou na prírodovednú gramotnosť.“ Cieľom prvého stretnutia bola organizácia práce klubu, 

výmena skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti. Klub odborných zručností - strojársky je zameraný 

na prácu s informáciami, nadobúdanie nových vedomosti a skúsenosti v pedagogickej práci. Formou 

diskusie medzi členmi klubu sme si vymieňali skúsenosti z vyučovacej činnosti v teoretickom aj 

praktickom vyučovaní. 

 

KĽÚČOVÉ  SLOVA:  Meranie PISA, prírodovedná gramotnosť, kompetencie žiaka, práca 

s informáciami, implementácia prírodovednej gramotnosti do vyučovacieho procesu. 

 

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

Organizácia práce klubu odborných zručností - strojársky  - ciele: 

 

- aktívne spolupráca pedagogických zamestnancov na spoločných témach klubu 

prírodovednej gramotnosti, výmena znalostí medzi mladými a staršími skúsenejšími 

pedagogickými zamestnancami, 

- aplikovať nové progresívne metódy a formy práce s využitím možností moderných 

informačných technológií, 

- posilniť aktívnu spoluprácu vyučujúcich odborných predmetov a praktického vyučovania v 

záujme posilnenia akcentu na popularizácii  témy prírodovednej gramotnosti, 

- PISA zameranie na požiadavky trhu práce – s ohľadom na posledné roky školskej 

dochádzky od 15 roku žiaka a vyššie. 

- realizovať výmenu skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti, dôležitosť aktualizácie 

spoločného tímového riešenia problémov, 

 - diskusia – výmena skúsenosti s dištančnou formou vzdelávania:  

Organizácia práce klubu:  

Frekvencia a dĺžka stretnutí: 1-krát mesačne po 3 hodiny.  



 

13. Závery a odporúčania: 
 

- Na stretnutí klubu sa nám podarilo utužiť medziľudské vzťahy v rámci klubu medzi  

vyučujúcimi odborných predmetov a vyučujúcimi praktického vyučovania čo viedlo 

k vynikajúcej výmene skúseností z vlastných vyučovacích hodín jednotlivých členov 

klubu 

- Venovali sme sa možnostiam aplikácie progresívnych metód a foriem práce s 

využitím moderných technológii 

- Aplikácia metód na zvýšenie prírodovednej gramotnosti v jednotlivých predmetoch 

zastúpených vyučujúcimi v klube 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

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

Dátum konania stretnutia: 30.09.2020 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Henrich Herc  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

2. Ján Filičko  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 



3. Ing. Milan Javornický  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

4. Jozef Lenárd  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

5. Ján Molnár  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

6. Ing. Katarína Pintérová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

7. Arnold Rizman  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

8. Ing. Zuzana Soltiszová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

9. Ing. Mária Tomášová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

10. Štefan Vrábeľ  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

 

 

 

  

 

 

 


