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11. Manažérske zhrnutie: 

 

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

zhrnutie a odporúčania pre školský rok 2021/2022.  Na pedagogickom klube sme si urobili 

prehľad činnosti klubu, spísali návrhy na celkové zlepšenie vzdelávania v oblasti prírodovednej 

gramotnosti  vrátane odborných vedomosti a praktických zručnosti v elektrotechnike  na SOŠ 

automobilovej v Košiciach. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

       

Na pedagogickom klube sme diskutovali o odbornom vzdelávaní so zameraním na 

odborné vedomostí a praktické zručnosti v odboroch elektrotechniky v slaboprúdovej, 

silnoprúdovej elektrotechnike  a  zabezpečovacej technike na SOŠ automobilovej. Pri 

prehľade činnosti klubu za minulý rok konštatujeme, že veľkú pozornosť členovia venovali 

dištančnému vzdelávaniu. Stretnutia na  pedagogických  kluboch nám pomohli identifikovať  

problémy vo vzdelávaní a následne  prijať možné  spôsoby riešenia  pri dištančnom 

vzdelávaní ako aj  pri kombinácii prezenčného a dištančného vzdelávania. Súčasný 

vzdelávací proces je čoraz náročnejší a používanie moderných technológií  je 

predpokladom zvyšovania kvality vyučovacieho procesu.  Jedným zo spôsobov  je 

práve aj IKT vybavenie, ktoré v rámci projektu získame a v spojení s efektívnymi 

formami vzdelávania nám to  umožní  rozvíjať  kľúčové kompetencie v jednotlivých 

oblastiach prírodovednej gramotnosti. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Uvedomujeme si , že je potrebné: 

 naďalej využívať aktivity v medzipredmetových  vzťahov, tu je  dôležité prihliadať 

nielen na pedagogické prostriedky, ale i vývoj vedy a  spoločenskej praxe, 

 na odbornom výcviku učiť študentov správne aplikovať vedomosti a poznatky 

nadobudnuté v rámci teoretického vyučovania, 

 v oblasti IKT sústrediť pozornosť na simulácie a modely činnosti jednotlivých 

postupov prac, ktoré zaisťujú utváranie zručností a návykov tvoriacich podstatu 

pracovnej činnosti kvalifikovaného pracovníka v danom odbore,   

 pripravovať aj naďalej problémové úlohy a cvičenia z rôznych oblasti odborného 

vzdelávania, 

 naďalej využívať moderné činnosti a technológie, vyučovacie pomôcky,  postupy a 

metódy podporujúce inovácie vo vzdelávaní aby napomáhali lepšiemu uplatneniu 

študentov  v ich profesionálnej oblasti. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

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

Dátum konania stretnutia: 12.10.2021 

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 

 

 


