
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 
2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 
3. Prijímateľ Stredná odborná škola automobilová, 

Moldavská cesta 2, Košice 
4. Názov projektu Tradičná škola v tempe vedomostnej 

spoločnosti 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGX4 
6. Názov pedagogického klubu  Klub  odborných zručností - elektro 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 20.11.2020 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola automobilová, 

Moldavská cesta 2, Košice 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Mgr. Marta Víchová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
https://www.sosake.sk/--tradicna-skola-v-

tempe-vedomostnej-spolocnosti 
 



11. Manažérske zhrnutie: 
 

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

vzdelávanie na SOŠ automobilovej v Košiciach. Diskutovali sme o individuálnom testovaní 

prírodovednej gramotnosti – analýze a následnej syntéze výsledkov žiakov dosiahnutých 

v odborných elektro - predmetoch a odbornom výcviku. Témou klubu bola aj analytická a 

tvorivá činnosť týkajúca sa vzdelávania a vedúca k jej zlepšeniu a identifikácií osvedčených 

pedagogických skúseností.  

 

Kľúčové slová:  

individuálne testovanie prírodovednej gramotnosti s dôrazom na oblasť elektrotechniky, 

výsledky testovania, analýza a následná syntéza výsledkov žiakov   

 

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

Individuálne testovanie prírodovednej gramotnosti s dôrazom na oblasť elektrotechniky 

v rámci hodín odborných predmetov a odborného výcviku na SOŠ automobilovej prebieha 

priebežne.  

 

Študentov a učňov SOŠ automobilovej testujú individuálne pedagógovia, ktorí jednotlivé 

odborné predmety a odborný výcvik vyučujú v rámci svojich vyučovacích hodín, keďže 

národné štandardy prírodovednej gramotnosti v rámci  odborných predmetov nie sú 

vypracované.  

 

Ako úlohy vhodné na testovanie sa ukázali úlohy typu PISA, ktoré tvoria komplex otázok 

skúmajúcich jednu tému, úlohy obvykle uvádza menej rozsiahly písomný materiál  ( text, 

obrázok, graf ) ku ktorému sa vzťahujú ďalšie otázky. Žiak pracuje dlhšiu dobu s jednou 

témou, dôkladnejšie sa s ňou zoznámi a lepšie sa na ňu sústredí. Sú to úlohy kvalitatívne. 

Žiak vyriešením úlohy preukáže schopnosť orientovať sa v prírodovednej oblasti, ktorá 

zasahuje aj do odborných elektro – predmetov a odborného výcviku a schopnosť používať 

získané vedomosti a zručnosti v praktickom živote a vo svojej profesii.  

Rozvoj prírodovednej gramotnosti je podmienený  tým, aby žiak vedel čítať s porozumením  



a disponoval matematickou gramotnosťou.  

 

Z diskusie klubu vyplynulo že je potrebné výraznejšie prepojenie odbornej výchovy 

a teoretického vzdelávania – odborných aj všeobecnovzdelávacích predmetov. 

Žiak často ovláda   praktické  riešenie problému ako určitý  naučený postup, ale nevie   

pomenovať teoretickú podstatu problému, nevie si uvedomiť a vysvetliť prírodné javy a deje 

ktoré s daným problémom súvisia,  nevie aplikovať vedomosti z  prírodovedných predmetov 

do praktickej činnosti.    

 

Výsledky žiakov  nám pomohli pri diskusii v tom, že priebežné testovanie žiakov je pre nás 

dôležité, aby sme na základe testovania vedeli posúdiť  ktorú oblasť prírodovednej 

gramotnosti je v rámci  výučby odborných elektrotechnických predmetov a odborného 

výcviku  potrebné rozvíjať.          

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

- zamerať sa na hlbšie pochopenie prírodných procesov v odborných 

elektrotechnických predmetoch, odstrániť nedostatky v poznatkoch z prírodných 

vied 

- uvádzať im príklady  a dávať im návody ako sa efektívne a precízne učiť, aby ich 

praktická činnosť a myslenie pri nej boli tvorivé  

- rozvíjať aj celospoločenské témy – oblasť ekológie a zachovanie životného 

prostredia  na dlhodobo udržateľnej úrovni  

- implementovať  v odborných elektrotechnických predmetoch a odbornom výcviku 

prírodovednú gramotnosť – matematiku, fyziku, informatiku  

- testovať žiakov v oblasti prírodovednej gramotnosti priebežne aj naďalej aby  sme 

sledovali úroveň tejto gramotnosti a podľa jej výsledkov vplývali na ďalší rozvoj 

tvorivého myslenia a tvorivej činnosti žiakov.        
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

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

Dátum konania stretnutia: 20.11.2020 

Trvanie stretnutia: od 9,00 hod do 12,00 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 

 



 


