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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Anotácia: 

     Práca klubu odborných zručností - elektro bola na dnešnom stretnutí zameraná 

na analýzu výsledkov PISA pre prírodovednú gramotnosť . Na stretnutí klubu sa jeho 

členovia  zaoberali  organizáciou práce klubu a  jeho smerovaním v šk. roku 

2021/2022 . Práca klubu bola zameraná na výmenu skúseností z vyučovacej 

činnosti a tiež na podporu zlepšenia komunikácie pedagógov .  

 
Kľúčové slová: analýza výsledkov PISA , prírodovedná gramotnosť , 

implementácia prírodovednej gramotnosti do vyučovacieho procesu  , kompetencie 

žiaka    

 

 

 

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

Organizácia práce klubu  odborných zručností – elektro - ciele  :  

 

 

 

- aktívna spolupráca pedagogických zamestnancov na spoločných témach, výmena 

znalostí medzi generáciami pedagogických zamestnancov   

 

- posilniť aktívnu spoluprácu vyučujúcich odborných predmetov a praktického 

vyučovania v záujme posilnenia akcentu na popularizácii prierezových tém 

prírodovednej gramotnosti , 

 

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


- upevniť a realizovať výmenu skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti, 

 

- aktualizovať spoločné tímové riešenia problémov vo vzdelávaní, 

 

- aplikovať nové progresívne metóda formy práce s využitím informačno – 

komunikačných technológií,    

 

- realizovať výmenu skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov so 

zreteľom na prírodovednú gramotnosť,  

 

- rozvíjať kľúčové a odborné kompetencie žiakov v silnoprúdovej a slaboprúdovej 

oblasti elektrotechniky,  

 

- zamerať sa na poznatky a zručnosti požiadavky , ktoré sú potrebné pri uplatnení 

sa absolventov na trhu práce. 

 

Frekvencia a dĺžka stretnutí klubu : 1 x mesačne po 3 hodiny  

Typ klubu : klub s písomným výstupom  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Na stretnutí klubu sme prebrali možnosti ďalšej spolupráce medzi vyučujúcimi 

odborných predmetov a majstrov odborného výcviku . Stretnutia členov klubu sú 

podnetom  k  prepojeniu  teoretických  vedomostí  s  praktickou  činnosťou a smerujú 

k efektívnej  spolupráci a výmene skúseností všetkých zainteresovaných 

pedagogických zamestnancov.     
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

 

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

Dátum konania stretnutia: 28.9.2021 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Marta Víchová  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 

 

 

 


