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11. Manažérske zhrnutie:  

 

Výmena skúseností s využívaním nových progresívnych a moderných nástrojov  

pre inovácie v strojárskej oblasti 

 

      Stretnutie členov klubu odborných zručností - strojársky má slúžiť na podporu zlepšenia 

komunikácie pedagógov smerujúcej k zintenzívneniu kooperácie a prípravy pedagógov na 

efektívnu analýzu aktuálneho stavu. Analýzou a následnou syntézou progresívnych a 

moderných nástrojov vhodných pre využitie vo vyučovacom procese strojárskych 

predmetov prebehla medzi zúčastnenými členmi klubu výmena skúseností a best practice 

z vlastnej vyučovacej činnosti ako inovatívny proces rozvíjania prírodovednej gramotnosti. 

Postupným zavádzaním moderných vyučovacích postupov a metód za účelom inovácie 

vzdelávacieho procesu, sa pedagogickí zamestnanci podelili o skúsenosti s ich využívaním 

vo vlastných vyučovacích hodinách. Zároveň sa oboznámili s odporúčaniami na zlepšenie 

edukácie s cieľom zlepšenia  študijných výsledkov žiakov našej školy v súlade s potrebami 

praxe. 

 

KĽÚČOVÉ  SLOVA: analýza a syntéza, progresívne metódy a postupy v strojárstve, výmena 

skúseností, zlepšenie kvality vzdelávania, 



 

 

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

Organizácia práce klubu odborných zručností - strojársky  - ciele: 

      

          Informačné a komunikačné technológie (IKT) zintenzívnili rozvoj spoločnosti v 

oblasti edukácie aj na našej škole. Inovačný proces prebiehajúci v edukácii podlieha aj 

rozvoju vzdelávania pedagogických zamestnancov. V súčasnej dobe je ovplyvnený aj 

mimoriadnou pandemickou situáciou.  

IKT sú prostriedky, ktorými učiteľská činnosť sa mení od transmisívného spôsobu výučby 

k motivujúco – konštruktívnemu spôsobu výučby. 

Správnym využívaním IKT v edukácii smerujeme k zefektívneniu činností žiakov na 

vyučovaní, ale aj v praxi. Predpokladom úspechu v ich uplatnení je minimalizovaniu 

rozdielu medzi tými, ktorí majú prístup k technológiám a tými, ktorí takýto prístup z 

rôznych dôvodov nemajú. Cieľom celého školského systému by malo byť vytvorenie 

rovnakých podmienok edukácie pre všetkých. Nevyhnutnou podmienkou je moderné 

vybavenie  školy s kvalitným pripojením na internet. Veľmi dôležitý je aj rozvoj 

kompetencií pedagogických zamestnancov, ale aj žiakov smerujúci k využívaniu 

informačných a komunikačných technológií.  

Členovia klubu vyhodnotili klady IKT, ale aj riziká, ktoré môžu za určitých okolností 

eliminovať pozitívny prínos. 

Naopak vhodné využitie týchto technológii môže byť prínosom pre zefektívnenie celého 

edukačného procesu. 

13. Závery a odporúčania: 

 

      Zavádzaním nových progresívnych a moderných nástrojov pre inovácie v strojárskej 

oblasti chceme dosiahnuť vyššiu úroveň vzdelávania na našej škole aj na odbornom výcviku. 

Veľkým pozitívom stretnutí klubu strojársky  pre rozvoj kompetencií pedagógov našej školy, 

je výmena skúseností medzi jeho členmi, čo má neoceniteľný vplyv na zvýšenie úrovne 

celkového vzdelávania. 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Mária Tomášová 

15. Dátum 14.6.2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Henrich Herc 

18. Dátum 14.6.2021 

19. Podpis  

 



 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu -uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 



 

 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1 .2.1 Zvýšiť  kval i tu  vzdelávania  a  pr ípravy ref lektujúc  

potreby t rhu práce  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 

Názov projektu:  Tradičná škola  v  tempe vedomostnej  spo ločnost i  

Kód ITMS projektu :  312011AGX4  

Názov pedagogického k lubu:  Klub  odborných zručností - strojársky 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

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

Dátum konania stretnutia: 14.06.2021 

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 

 

 

 

  

 

 

 


