
 

 

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 zručnosti - elektro 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 01.06.2021 
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 zručnosti - elektro  bola na dnešnom stretnutí zameraná na 

výmenu skúseností s využívaním didaktických postupov a metód orientovaných na rozvoj 

kľúčových kompetencií žiakov v súvislosti s prírodovednou gramotnosťou. 

      Na základe analýzy a následnej syntézy využívaných didaktických postupov a metód sme si 

vymenili skúseností v oblasti elektrotechniky ,  best practice z vlastnej vyučovacej činnosti,  výmeny 

skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo 

vzdelávaní. V závere stretnutia sme navrhli odporúčania na zlepšenie vyučovacieho procesu. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 

      Cieľom odborného výcviku a odborných predmetov elektro je  sprostredkovanie učiva v 

súvislostiach, ktoré rešpektujú interdisciplinárne vzťahy, klásť  dôraz  na rozvíjanie kľúčových 

kompetencií aj  na ekologické princípy žiakov. Využívať aj  prvky systémového, problémového 

a projektového vyučovania s dôrazom na odbornú úroveň. 

 

     Vyučovací predmet odborný výcvik sa dosť líši od ostatných odborných predmetov, 

ktoré sa vyučujú v príslušnom učebnom odbore. Medzi hlavné špecifiká predmetu 

Odborný výcvik patria: 

 odborný výcvik prebieha súčasne s teoretickým vyučovaním, čo zabezpečuje 

spojenie všeobecných a odborných teoretických poznatkov žiakov s ich 

praktickými pracovnými zručnosťami a návykmi pri tvorivom riešení 

zadanej úlohy,  

 odborný výcvik využíva iné organizačné formy výučby, ako je to v 

ostatných teoretických odborných predmetoch. 

 Didaktické zásady vytvárajú systém, v ktorom každá zásada je vo 

vzájomnom vzťahu s ostatnými zásadami. 

V rámci  odborného výcviku a  odborných predmetov elektro  využívame tieto zásady:  

1.  zásada utvorenia optimálnych podmienok pre vyučovací proces,  

2.  zásada motivácie, uvedomelosti a aktivity,  

3.  zásada názornosti,  

4.  zásada primeranosti,  

5.  zásada trvácnosti a operatívnosti výsledkov vyučovacieho procesu,  

6.  zásada systematickosti,  

7.  zásada sústavnosti a postupnosti,  

8.  zásada vedeckosti,  

9.  zásada spojenia školy so životom, teórie s praxou,  

10 zásada zamerania vyučovacieho procesu na všestranný rozvoj osobnosti žiakov.  

 



13. Závery a odporúčania: 
 

 

Záverom dnešného stretnutia je odporúčanie nasledujúcich  linkov pedagógom  , ktoré im  

môžu pomôcť  pri voľbe správnych didaktických metód za účelom  dosiahnutia  vysokej  

efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu . 

 

 https://docplayer.cz/25763652-1-uvod-didaktika-odborneho-vycviku-predmet-

didaktiky-specifika-odborneho-vycviku-cinitele-vo-vyucovacom-procese.html 

 

 http://publikacie.uke.sav.sk/sites/default/files/2017_1_ES_43-

60_Selecka_Tomaskinova.pdf 

 

 https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/zakladne-zrucnosti-klucove-kompetencie 

 

 http://olostiak.webz.cz/lucia/vseobecna_didaktika.pdf 

 

 https://www.gjar-po.sk/~gajdos/didaktika/TUREK_I.---Didaktika 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  01.06.2021 

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